ปที่

KAB

10

ฉบับที่
13

เดือนธันวาคม

วารสารเกษตรศาสตรธุรกิจประยุกต

2559

Kasetsart Applied Business Journal
ปที่ 10 ฉบับที่ 13 เดือนธันวาคม 2559
ISSN : 1906-0254 (Print)

วารสารเกษตรศาสตร ธุ ร กิ จ ประยุ ก ต Kasetsart Applied Business Journal
120.-

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
www.bus.ku.ac.th / www.journal.bus.ku.ac.th

Kasetsart Applied
Business Journal

• • วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ • •
ที่ปรึกษา

Kasetsart Applied Business Journal
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอ�ำ พล 			
					
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย นำ�ประเสริฐชัย 		
					
				

บรรณาธิการ

ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย			
					
						

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม		
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์			
รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ภูมิพานิช 			
รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต 			
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 			
รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ผจงวงศ์			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล 		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ 		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา 			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย 			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี 		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม 		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ 		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ 		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร		
ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว 				
ดร.จารุภา วิภูภิญโญ				
ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 				
ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ 				
ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ 				
ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ 				
ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ 				
ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม 				
ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ 				
ดร.พรเทพ รัตนตรัยภพ				
ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ 				
ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ 				
ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ 				
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 				
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ 				
ดร.โรจนา ธรรมจินดา				
ดร.วนิดา พลเดช					
ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์				
ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล				
ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ 				
ดร.สุชาดา เจียมสกุล				
ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำ�ไพ 				
ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์				
ดร.อนุฉัตร ชํ่าชอง 					
ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์				
ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ 				
ดร.อารยา เอกพิศาลกิจ 				
ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล			

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอ�ำ พล			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย นำ�ประเสริฐชัย		
ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย				
ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์				
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร		
ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ 				

ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำ�ไพ
นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์
นางสาวอรการณ์ วีระชยาภรณ์
นายทองปาน ขันตีกรม		
Mr.Joefrey B.Geroche

บทบรรณาธิการ
เรียนท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่าน
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 เดือนธันวาคม 2559 เนื้อหาของบทความคง
เน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสาขาบริหารธุรกิจและยังเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึง่ ในฉบับนี้ประกอบไปด้วย
บทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นบทความ เรื่องการประเมินปัจจัยที่นำ�
ไปสู่ความสำ�เร็จต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในสถาบันการเงิน เรื่องแนวทางการลดต้นทุนผลิต
ของการปลูกข้าว เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกำ�กับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Financial Literacy and Financial Behaviour in Thailand :
A Pilot Test เป็นต้น
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความต่างๆ ที่ปรากฎในวารสารจะส่งประโยชน์ทางวิชาการแก่ท่าน
ตามสมควรและ หากท่านมีความประสงค์จะติชมหรือให้คำ�แนะนำ� กองบรรณาธิการยินดีรับฟังท่านด้วยความเต็มใจ
โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะมาที่ fbusogv@ku.ac.th เพื่อกองบรรณาธิการจะได้รับและนำ�ไปปรับปรุงต่อไป
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) ปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
ทั้ง 6 ประเภทว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผล 2) เพื่อศึกษา
ว่าแต่ละปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรทั้ง 6 ประเภท ปัจจัยใดที่ส่งผลมากที่สุดต่อการ
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรแต่ละประเภทให้สัมฤทธิ์ผล โดยงานวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยโดยการวิเคราะห์
เชิงลำ�ดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) เป็นเครื่องมือในงานวิจัย เพื่อหาลำ�ดับความสำ�คัญของปัจจัย
โดยสรุปผลในเชิงวิเคราะห์ พร้อมทั้งพรรณนาในรายละเอียดของแต่ละปัจจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยหลักภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร ความเสี่ยง
จากการทุจริตเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรมากที่สุดส่วนปัจจัยย่อยที่ส่งผล
มากที่สุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ความเสี่ยงจากการทุจริต คือ ปัจจัยการเฝ้า
ระวังและการตรวจสอบ 2) ความเสี่ยงจากการจ้างงานและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน คือ ปัจจัยการชี้บ่ง
อันตราย จากการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระดับความเสี่ยงที่ทำ�งาน 3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน คือ ปัจจัยการกำ�หนดทางเลือกในการดำ�เนินการสำ�หรับการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์ของทางเลือก 4) ความเสี่ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์
คือ ปัจจัยการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจ 5) ความเสี่ยงจากลูกค้าผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
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Abstract
The purposes of this research are 1) to consider six factors pertaining to operational risk
management in order to identify ones that really affect and 2) to study that which of the six factors
is the key success factor for the corporate operational risk management. The research applied
the Analytic Hierarchy Process (AHP) as the tool for prioritizing the key success factors. The results
from this study are analytical and seek to describe the factors related to the enterprise risk
management.
The research result show that the risk of fraud, one of the factors under corporate
operational risk management, is the most important factor that affects enterprise risk management.
Sub-factor that affect the most in each factor are as follows: 1) the monitoring and auditing are
the most important factors that affect the risk of fraud, 2) hazard identification, risk assessment,
and workplace risk controlling are the most important factors that affect the risk of employment
practices and workplace safety, 3) option in risk management, cost analysis and benefit are the
most important factors that affect the risk of damage to physical assets, 4) the risk assessment and
business effect are the most important factors that affect the risk business disruption and system
failures, 5) the customer risk management is the most important factors that affect the risk of
client, products, and business practices, and 6) risk index is the most important factors that affect
the risk of execution, delivery and process management. We also find the key factors that mostly
affect the success of operational risk management and improve those key factors, accordingly.
Keyword: Corporate Operational Risk Management, Enterprise Risk Management, Key Success
Factors, Priority, Financial Business
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1. บทนำ�
การสร้างมูลค่าองค์กรให้สุงสุดภายใต้สภาวะ
การที่ไม่แน่นอนในการดำ�เนินธุรกิจผู้บริหารส่วนใหญ่
ในปั จ จุ บั น ยอมรั บ ว่ า เหตุ ผ ลเบื้ อ งต้ น ที่ ส นั บ สนุ น ให้ มี
การบริหารความเสี่ยงในองค์กรคือ การที่ทุกองค์กรต้อง
พยายามสร้างหรือเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งปวงแม้ว่ามีความไม่แน่นอนมูลค่าขององค์กรเหล่า
นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ เ พี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถของผู้
บริหารในการตัดสินใจหรือกำ�หนดกลยุทธ์การบริหาร
งานประจำ�วันในองค์กรนั้น ๆ
สารานุกรม (2557) ได้อธิบายถึงความเสี่ยงใน
หลากหลายแง่มุมดังนี้ ความเสี่ยงคือโอกาสที่เกิดขึ้นแล้ว
ธุรกิจจะเกิดความเสียหาย (Chance of Loss), ความ
เสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ
(Possibility of Loss), ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอน
ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Uncertainty of Event),
และ ความเสี่ยงคือการคลาดเคลื่อนของการคาดการณ์
(Dispersion of Actual Result)
การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร(Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการที่มีระบบ
สามารถนำ�ไปใช้ได้กับทุกองค์กรและทุกธุรกิจเพื่อบ่งชี้
เหตุการณ์ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญและจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยง
ขององค์ ก รจะช่ ว ยให้ เ กิ ด ผลทางด้ า นการสนั บ สนุ น
ให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้หรือต้องการที่จะยอมรับเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
ผู้ถือหุ้นและยังช่วยกำ�หนดกรอบการดำ�เนินงานให้แก่
องค์กรเพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนความเสี่ยง
และโอกาสของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป
ควรเริ่มต้นจากการที่กรรมการและผู้บริหารตลอดจน
พนั ก งานทุ ก คนในองค์ ก รควรทำ � ความเข้ า ใจตรงกั น
ต่อคำ�นิยามของความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนสามารถมอง
ความเสี่ ย งในทิ ศ ทางเดี ย วกั น องค์ ก รทั่ ว ไปจะจั ด ให้ มี
กระบวนการบริหารเพื่อให้แน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า

ยังสามารถบรรลุเป้าหมายตามมาตรการพื้นฐาน ตาม
แผนงานตามพั น ธกิ จ ได้ โ ดยการระบุ ค วามเสี่ ย งจาก
ปัจจัยภายในและจากปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ
และพิจารณาแนวทางการจัดการเป็นการล่วงหน้าที่จะ
ขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่วัตถุประสงค์และ
วิสัยทัศน์ที่องค์กรตั้งไว้ได้ (เมธา สุวรรณสาร, 2550)
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อหากรอบ
แนวคิดด้วยการทบทวนวรรณกรรม เรื่องการประเมิน
ปัจจัยที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคารเพื่อสามารถอธิบาย
ถึงแต่ละปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
การองค์ ก รทั้ ง หกประเภทปั จ จั ย ใดที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด
ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรแต่ละ
ประเภทให้สัมฤทธิ์ผล จากนั้นสามารถนำ�ผลการศึกษา
ไปใช้ในการตั้งกรอบแนวความคิดการวิจัยด้วยการวิจัย
เชิงคุณภาพแล้วนำ�ผลการวิจัยไปพัฒนาเพิ่มความสำ�เร็จ
ของการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารองค์ ก รใน
ธุรกิจธนาคาร

2. ทบทวนวรรณกรรม

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความสำ�คัญของการบริหาร
ความเสี่ยง
เมธา สุวรรณสาร(2550)อธิบายถึง เหตุการณ์
และความไม่แน่นอนต่างๆที่ทำ�ให้องค์กรไม่อาจบรรลุ
เป้ า หมายได้ ใ นเวลาที่ กำ � หนดซึ่ ง เป็ น ความเสี่ ย งที่
องค์กรต้องมีแนวทางจัดการควบคุมและตรวจสอบที่
ต้นเหตุโดยการระบุปัจจัยเสี่ยงและกำ�หนดวิธีการและ
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ ป็ น รู ป ธรรมซึ่ ง เป็ น
หลักการที่สาคัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
เป็ น กลวิ ธี ที่ เ ป็ น เหตุ เ ป็ น ผลที่ นำ � มาใช้ ใ นการบ่ ง ชี้
วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความ
เสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมหน่ ว ยงาน/ฝ่ า ยงานหรื อ
กระบวนการดำ�เนินงานขององค์กรเพื่อช่วยลดความสูญ
เสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่ม

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
โอกาสแก่องค์กรมากที่สุดการบริหารความเสี่ยงช่วยให้
องค์ ก รสามารถบรรลุเป้าหมายในขณะที่ลดอุป สรรค
หรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกำ�ไรและ
การปฏิบัติงานป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรของ
องค์ ก รและสร้ า งความมั่ น ใจในการรายงานและการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฏระเบียบจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาพบว่าการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์
หลายประการอาทิเช่นความเสี่ยงที่ยอมรับได้คือความ
ไม่แน่นอนโดยรวมที่องค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้ธุรกิจ
สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ เ ป็ น
ปัจจัยที่สำ�คัญในการประเมินทางเลือกในการดำ�เนิน
กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ร
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ประเมินความเสี่ยงและจัดการ
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการเติบโต
และผลตอบแทนของธุ ร กิ จ การจั ด การความเสี่ ย ง
เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมเหตุการณ์
ทั้ ง หมดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยไม่ จำ � กั ด เพี ย งแต่ สิ่ ง ที่ เ ป็ น
ความเสี ย หายจึ ง ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถบ่ ง ชี้ แ ละใช้
ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวกได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
2.2 คำ�จำ�กัดความของความเสี่ยงหลัก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546) ได้แบ่งประเภท
ความเสี่ ย งหลั ก ไว้ ดั ง นี้ ค วามเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ห มาย
ถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการกำ � หนดแผนกลยุ ท ธ์ แ ผน
ดำ � เนิ น งานและการนำ � ไปปฏิ บั ติ ไ ม่ เ หมาะสมหรื อ ไม่
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำ�รง
อยู่ของกิจการ ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง โอกาส
หรื อ ความน่ า จะเป็ น ที่ คู่ สั ญ ญาไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต าม
ภาระที่ตกลงไว้ รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับ
ความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
เงิ น กองทุ น ของสถาบั น การเงิ น ความเสี่ ย งด้ า นตลาด
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและราคา
ตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อ
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รายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยง
ที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินไม่สามารถชำ�ระหนี้สิน
และภาระผู ก พั น เมื่ อ ถึ ง กำ � หนดเนื่ อ งจากไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงิน
ทุ น ได้ เ พี ย งพอหรื อ สามารถหาเงิ น มาชำ � ระได้ แ ต่ ด้ ว ย
ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ซึ่งอาจส่งผลกระ
ทบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงินความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ ดี ห รื อ ขาดธรรมาภิ บ าลในองค์ ก รและการขาดการ
ควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่ง
ผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาพรวมของการบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) กำ�หนดแนวทาง
การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร(Operational
Risk)ในองค์กรไว้ว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสีย
หายอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง
ของ กระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control),
บุคลากรและระบบงาน (People and System), และ
เหตุการณ์ภายนอก (External)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546) ได้จ�ำ แนกประเภท
ของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ดังนี้ ความเสี่ยงจากการ
ทุจริตจากภายในเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตของ
บุคคลภายในองค์กรเพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การทุจริตดังกล่าวตกแก่พวกพ้องความเสี่ยงจากการ
ทุจริตจากภายนอกเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต
ของบุคคลภายนอกองค์กรแต่ก่อให้เกิดความเสียหาย
โดยตรงต่อสถาบันการเงินความเสี่ยงจากการจ้างงาน
และความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระบวนการจ้ า งงานที่ ไ ม่ เ หมาะสมการ
จ่ายค่าตอบแทนหรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็น
ธรรม ยังรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกำ�หนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ
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การควบคุมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ไม่เพียง
พอจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเนื่องมา
จากโรคภัยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเนื่องมา
จากการปฏิบัติงานได้
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน เป็น
ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
สถาบันการเงินอันเนื่องมาจากอุบัติภัยต่างๆ ความเสี่ยง
จากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงานและระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบงานที่ผิด
ปกติหรือการหยุดทำ�งานของระบบงานด้านต่างๆ ความ
เสี่ยงจากกระบวนการทำ�งานเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากความผิดพลาดในวิธีปฏิบัติงาน(Methodology)
ความผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงานหรือความผิด
พลาด จากการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสถาบัน
การเงินและพนักงานจากการจ้างงานภายนอกความ
เสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการ
ดำ�เนินธุรกิจ กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ และการเข้า
ถึ ง ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ที่ ไ ม่ เ หมาะสมไม่ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกำ�หนดจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการองค์กรมี 5 ประเภท คือ
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring)
4. การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control /
Mitigation)
5. การจัดเก็บข้อมูลและรายงานความเสี่ยง (Data
Collection and Reporting)
2.4 แนวคิดการตัดสินใจด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิง
ลำ�ดับชั้น
เป็นที่ตระหนักกันดีอยู่แล้วว่ามนุษย์ที่เกิดมาทุกคน
ล้วนแต่ผ่านการตัดสินใจบางคนอาจจะประสบผลสำ�เร็จ
ในการตัดสินใจแต่บางคนก็อาจจะประสบผลล้มเหลว
จากการตัดสินใจที่ผิดพลาด (ระพีพรรณ พิริยะกุล,
2545)โดยเบื้องหลังของการตัดสินใจของแต่ละคนบาง

คนใช้ ป ระสบการณ์ ข องตนเองที่ สั่ ง สมมาบางคนก็ ใช้
ประโยชน์จากการเสาะหาข้อมูลรอบข้างบางคนก็ใช้วิธี
การลองผิดลองถูกในการเสาะหาข้อมูลเพื่อมาวินิจฉัย
มาประกอบการตัดสินใจนั้นบางคนก็มีรูปแบบโครงสร้าง
(Structure) แต่บางคนก็ไม่มีรูปแบบ
ในบรรดาวิธีการหลายๆ วิธีนั้น มีวิธีหนึ่งที่เป็น
ที่ย อมรั บ อย่ า งแพร่ ห ลาย คื อ วิ ธ ี ท ี ่ เรี ย กว่ า AHP
(Analytic Hierarchy Process)เป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนให้ดูง่ายขึ้นโดยอาศัยกระบวนการเลียนแบบ
จากพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ โ ดยทำ � การแยกแยะองค์
ประกอบของปัญหาตามระดับและยังมีการให้น้ำ�หนัก
เปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยของปัญหาในแต่ละลำ�ดับชั้น
ซึ่งประกอบด้วยทางเลือกต่าง ๆ สุดท้ายจึงได้ทางเลือกที่
ต้องการ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษา
พบว่า ขั้นตอนการตัดสินใจด้วย AHP นั้น วิธีดำ�เนินการ
ตั ด สิ น ใจจะประกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบดั ง นี้ 1 .การ
วิเคราะห์ปัญหา(Problem)เราต้องกำ�หนดปัญหาของ
เราให้ ต รงประเด็ น ,2.ปั จ จั ย ที่ มี ส่ ว นในการตั ด สิ น ใจ
(Decision Component) ขั้นตอนนี้นับว่าค่อนข้างจะ
ยาก แต่ถ้าได้มีการฝึกปฏิบัติบ่อยๆ ครั้งเข้าจะเกิดความ
ชำ�นาญในกรณีท่ีไม่แน่ใจสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงาน
ที่มีส่วนในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ในการปรึกษาอาจได้ข้อมูล
มาสร้างปัจจัยได้ดยี ง่ิ ขึน้ , และ 3. ทางเลือก (Alternatives)
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิฑูรย์ สมโต (2551) ทำ�การศึกษาการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
เชียงใหม่ 1)สำ�รวจถึงกระบวนการและวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
จังหวัดเชียงใหม่ 2)เพื่อศึกษาลักษณะความเสี่ยงระดับ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยใน
จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารของบมจ.
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้
1) ธนาคารกรุงไทยมีกระบวนการและวิธกี ารบริหาร
ความเสี่ยงอยู่ในระดับเคร่งครัดกล่าวคือธนาคารกรุง
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ไทยในจังหวัดเชียงใหม่มีการกำ�หนดนโยบายด้านความ
เสี่ยงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระบุจุดที่มีความเสี่ยง
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารขึ้ น ไปจนถึ ง ระดั บ บริ ห ารและ
ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของธนาคารดำ�เนินการให้มี
การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมศึกษาดูงานเกี่ยว
กับการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ�ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อนำ�
ความรู้มาพัฒนาองค์กร
2) ลักษณะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร
กรุงไทย พบว่า มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยเพราะ ธนาคารกรุง
ไทยมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยพบว่าพนักงานของ
ธนาคารบางส่ ว นยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในปั ญ หา
และสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมและคาดการณ์ ไ ม่
ถึงว่าจะเกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร
อัตรากำ�ลังไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานขาดความพร้อมในการใช้งานและเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
อุปกรณ์การปฏิบัติงาน
อังคณา ศรีสวัสดิ์ (2553) ทำ�การศึกษาการยอมรับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส่งผล
ต่ อ โอกาสที่ เ กิ ด ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท
บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ก รุ ง เทพพาณิ ช ย์ จำ � กั ด (บสก.).เพื่ อ
ศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส่ง
ผลต่อโอกาสที่เกิดความ เสี่ยงด้านปฏิบัติการ และศึกษา
ลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อโอกาสที่เกิดความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ ผลการวิจัย พบว่า
บสก. มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
การปฏิบัติบางครั้งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ใน
ด้านกำ�หนดนโยบายด้านกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ
การและด้ า นระบบสนั บ สนุ น มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ บ าง
ครั้งเช่นกัน ส่วนด้านธรรมาภิบาลในองค์กรมีระดับการ
ปฏิบัติประจำ�/สม่ำ�เสมอ
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โอกาสที่เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บสก.
พบว่ามีโอกาสที่เกิดความเสี่ยงในระดับปานกลาง ทั้งใน
ด้านความเสี่ยงที่เกิดจากตัวบุคคล ด้านความเสี่ยงที่เกิด
จากขั้นตอนการปฏิบัติงานและด้านความเสี่ยงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคที่
สำ�คัญที่สุดในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ
บสก. พบว่าพนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน บสก. เฉพาะ
ในด้ า นสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ โอกาสที่
เกิ ด ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารแตกต่ า งกั น ทั้ ง ในด้ า น
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากตั ว บุ ค คลด้ า นความเสี่ ย งที่ เ กิ ด
จากขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านและด้ า นความเสี่ ย งที่ เ กิ ด
จากเทคโนโลยี ส ารสนเทศจากผลการศึ ก ษาพบว่ า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการรวมถึง
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและมีผลกระ
ทบต่อพนักงานทุกระดับใน บสก. จึงควรสร้างพื้นฐาน
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้แก่พนักงานมากยิ่ง
ขึ้นรวมถึงการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความเสี่ยง พร้อมทั้ง
เตรียมการรับมือกับความเสี่ยงเพื่ อ บริ ห ารจั ด การและ
ป้ อ งกั น ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรโดยคำ�นึง
ถึงระดับความ เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

1. นโยบายการป้ องกันการทุจริ ตที่
แข็งแกร่ งและจรรยาบรรณ
2. กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยง
จากการทุจริ ต
3. แผนควบคุ ม การทุ จ ริ ตแบบ
เบ็ดเสร็ จ
4. การระมัดระวังพนักงาน บุคคลที่
สาม และการตรวจสอบสถานะ
5. การฝึ กอบรมให้ ต ระหนัก การ
ป้ องกันการทุจริ ตอย่างสม่าเสมอ
6. การควบคุมการทุจริ ตที่เกี่ยวข้อง
สาหรั บกิ จกรรมที่ มี ค วามเสี่ ยงต่อ
การทุจริ ตสูง
7. ระบบการควบคุ มเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ายังถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
8. การสื่ อสารเกี่ ยวกับผลลัพธ์การ
สอบสวนที่ พิ สู จ น์ ว่ า ข้อ กล่ า วหา
และเหตุการณ์ของการทุจริ ตอย่าง
จริ งจังและจัดการอย่างเหมาะสม

ความเสี่ ยงจากการทุจริ ต

3.1 การสร้ างโมเดล

3. วิธีการศึกษา

1 ความเป็ นผู้ น าของผู้ บ ริ หาร
ระดับสูง และความมุ่งมัน่
2 การมี ส่วนร่ วมของแต่ละบุค คล
ในสถานที่ทางาน
3 สื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยการ
ให้คาปรึ กษา
4 ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ห ม า ะ ส ม
การศึกษา และการฝึ กอบรม
5 การชี้ บ่ ง อันตราย การประเมิ น
ความเสี่ ยง และการควบคุมระดับ
ความเสี่ ยงที่ทางาน
6 การพัฒ นาและการด าเนิ น การ
ของระบบข้อ มู ล การจัด การด้า น
ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยที่
เหมาะสม

ความปลอดภัย

ความเสี่ ยงจากการจ้างงานและ

1. การก าหนดกรอบและบริ บท
ของการตั ด สิ นใจ เป้ าหมายที่
เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์
2. การระบุค วามเสี่ ยงที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
3. การวิเ คราะห์ แ ละการประเมิ น
การระบุความเสี่ ยง
4. การพัฒ นาทางเลื อ กในการ
ด าเนิ นการส าหรั บ การจั ด การ
ความเสี่ ยง การสร้ างโอกาส การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน และผลประโยชน์
ของทางเลือกเหล่านั้น
5. การตัดสิ น ใจในทางเลื อกและ
การดาเนินการตามที่ตดั สิ นใจ
6. การติ ด ตามการตัด สิ นใจให้
บ ร ร ลุ ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลกระทบที่สังเกตและคาดว่าจะ
ช่ วยส่ งผลกระทบต่อทางเลื อกใน
การบริ หารความเสี่ ยงตามมาและ
การตัดสิ นใจ

ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน

1. นโยบายและขั้นตอน
2. การประเมิ น ความเสี่ ยงและ
ผลกระทบต่อธุรกิจ
3. แผนต่อเนื่องทางธุรกิจ
4. แผนฟื้ นฟู
5. โปรแกรมการอบรมพนักงาน
6. โปรแกรมการทดสอบ
7. การตรวจสอบ

ระบบคอมพิวเตอร์

หยุดชะงักของระบบงานและ

ความเสี่ ยงจากการขัดข้องและ

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการองค์กร

1. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
2. การระบุตวั ตนของลูกค้า
3. การบริ หารความเสี่ ยงลูกค้า
4 . ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ พื่ อ ท ร า บ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า

และวิธีปฏิบตั ิในการดาเนิ นธุรกิจ

ความเสี่ ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์

1. การประเมินตนเอง
2. ดัชนี ช้ ี วีดความเสี่ ยง
3. การจัดเก็บข้อมูลความ
เ สี ยห าย/ก ารบริ ห า ร
เหตุการณ์ความเสี่ ยง
4 . ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
ปฏิบตั ิงาน

ความเสี่ ยงจาก
กระบวนการทางาน
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การสร้างโมเดล (ดังแสดงในแผนภาพ) ทำ�เพื่อ
จุดประสงค์ท่ีจะนำ�เสนอข้อเท็จจริงในการตัดสินใจบาง
ครั้งวิธีการอาจจะซับซ้อน ซึ่งทำ�ให้จำ�กัดการนำ�โมเดล
นี้ไปใช้ในหลายองค์กรอย่ า งไรก็ ต ามการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ต่าง ๆ เช่น Flow chart ตาราง ปัญหาก็อาจจะถูกสรุป
และนำ�เสนอในแนวทางขององค์กรเองหลักการทั่วไป
ของโมเดลนี้ มีข้อสำ�คัญที่ต้องจดจำ�ไว้ว่าโมเดลเป็นส่วน
หนึ่งที่มุ่งหมายที่จะสะท้อนความจริงโมเดลนี้ยินยอม
เพียงแค่การตัดสินใจที่เหมาะสมภายใต้กรอบงานเฉพาะ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรความรู้ที่จำ�กัดหรือเอน
เอียงมีผลอย่างมากต่อความถูกต้องของโมเดลการคัด
เลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสถาบันการ
เงินและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรบวกกับคำ�ถามที่เหมาะสม
สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของโมเดลได้ ม ากความเอน
เอียงและอคติเป็นเรื่องปกติสำ�หรับการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ความเอนเอียงและอคติจะลดลงไปเมื่อใช้เทคนิค
AHPเพราะมี ก ารนำ�คำ � ถามมาตรวจสอบก่อนและจัด
ทำ�คำ�จำ�กัดความของหลักเกณฑ์ทั้งหลักเกณฑ์ย่อยและ
ทางเลือกต่าง ๆ อย่างชัดเจน
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรของ
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐและบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศไทย สถาบันการเงินที่ผู้
วิจัยได้เลือกนำ�มาศึกษาประกอบไปด้วย
1) ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน), 2) ธนาคารพาณิชย์ขนาด
กลาง ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคาร
ธนชาติ จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำ�กัด
(มหาชน), 3) ธนาคารรัฐบาล ได้แก่ ธนาคารออมสิน,
4) ธนาคารกลาง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, และ
5) บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จำ�กัด
โดยมีหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ตอบ
คำ � ถามของการเปรี ย บเที ย บเป็ น คู่ ด้ ว ยเทคนิ ค การ
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ตัดสินใจด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำ�ดับชั้น(AHP)ดั ง นี้ 1)
ประสบการณ์ด้านธุรกิจของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญต้อง
มีประสบการณ์การทำ�งานในสายการเงินธุรกิจธนาคาร
หรือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การเงินการธนาคารเป็นเวลาอย่างน้อย5 ปี, 2) ตำ�แหน่ง
งานของผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญต้องมีตำ�แหน่งงานระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป คือมีสายการบังคับบัญชา มีผู้ใต้บังคับ
บัญชา เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงาน หรืองบประมาณ
เป็ น ผู้ ดู แ ลหน่ ว ยงานในภาพรวมเรื่ อ งของการบริ ห าร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการฟังชั่นใดฟังชั่นหนึ่งหรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Special List) ของการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร, และ 3) ประสบการณ์
การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารองค์ ก รของผู้
เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารองค์ ก รฟั ง ชั่ น ใด
ฟังชั่นหนึ่งอย่างน้อย 5 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรเป็นอย่างดี
ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญพาะด้าน
(Special list) ต้องได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะ หรือ
มีใบ Certificate / License ที่รับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกี่ยว
กับปัจจัยที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จต่อการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคารมีลักษณะของ
การสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Individual Interview)
เป็นการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษา 1 คน ต่อผู้ให้สัมภาษณ์ 1
คน โดยการตัดสินใจจัดระบบตามลำ�ดับชั้นสำ�หรับการ
ประเมินประเภทของความเสี่ยงภายใต้การบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
คำ�ถามการวิจัย มี 2 คำ�ถามการวิจัยที่กำ�หนดขึ้น
เพื่ อ ใช้ ใ นการสนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย คำ � ถาม
แรกเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลในการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการองค์กร ส่วนคำ�ถามที่สอง เกี่ยวกับการ
ประเมินว่าปัจจัยใดที่ได้บ่งชี้ในคำ�ถามแรก มีผลต่อความ
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สัมฤทธิ์ผลในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ ตลอดจนสอบถามผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ครอบคลุมเนื้อหา
องค์กรเครื่องมือวัดที่ผู้ศึกษาวิจัยได้จัดทำ�ขึ้นโดยการ และวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ โดยเครื่องมือวัด
ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
ส่วนที่ 2 เครื่องมือวัดระดับความคิดเห็น โดยการให้ระดับคะแนนและการเปรียบเทียบเป็นคู่ แบ่งเป็น 7 หัวข้อ
จำ�นวน 148 ข้อ ดังนี้
หัวข้อที่ 1 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
จำ�นวน 21 ข้อ
หัวข้อที่ 2 ความเสี่ยงจากการทุจริต 					
จำ�นวน 36 ข้อ
หัวข้อที่ 3 ความเสี่ยงจากการจ้างงาน และความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
จำ�นวน 21 ข้อ
หัวข้อที่ 4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน 			
จำ�นวน 21 ข้อ
หัวข้อที่ 5 ความเสี่ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 29 ข้อ
หัวข้อที่ 6 ความเสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการดำ�เนินธุรกิจ
จำ�นวน 10 ข้อ
หัวข้อที่ 7 ความเสี่ยงจากกระบวนการทำ�งาน 				
จำ�นวน 10 ข้อ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการคำ�นวณค่าตัวแปร
และปัจจัย
ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากกลุ่มตัวอย่าง
มาวิเคราะห์ข้อมูลและคำ�นวณค่าตัวแปรและปัจจัยด้วย
วิ ธี ก ระบวนการวิ เ คราะห์ แ บบลำ � ดั บ ชั้ น (Analytic
Hierarchy Process: AHP) โดยตามหลักการของทฤษฎี
ของ AHP นั้นจำ�เป็นต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (Thomas
Satty, 2000)
1.กำ�หนดเป้าหมายหรือสิ่งที่สนใจศึกษาและกำ�หนด
ไว้ให้อยู่บนลำ�ดับชั้นสูงสุดในแผนภูมิ
2.ศึกษาและกำ�หนดเกณฑ์ทางเลือกเป็นตัวแปรหลัก
ที่มีลักษณะเป็นในรูปแบบนามธรรมและกำ�หนดให้อยู่
ในลำ�ดับชั้นที่ 2 ของแผนภูมิ
3.ทำ�การศึกษาและหาปัจจัยทางเลือก(หรือปัจจัย
รอง)เพื่อเป็นปัจจัยสำ�คัญในการศึกษาโดยกำ�หนดให้อยู่
ในลำ�ดับชั้นที่ 3 ของแผนภูมิ
4.เก็บข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญและนำ�มาใส่ในโปรแกรม
Microsoft Excel Spreadsheet โดยใส่ข้อมูลในรูป
แบบเมตริ ก ซ์ แ ละนำ � ค่ า การเปรี ย บเที ย บแบบจั บ คู่ ใ น
แบบสอบถามมาใส่ ใ นตารางโดยคู่ ข องตั ว แปรหลั ก ที่
เปรียบเทียบนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวมันเองแล้วจะได้
ค่าเท่ากับตัวมันเอง ดังนั้นจึงใส่ 1 ในการเปรียบเทียบ
ของคู่ ข องมั น เองและค่ า ที่ ไ ด้ นั้ น จะอยู่ ใ นรู ป แบบเป็ น

อัตราส่วนเช่น หากตัวแปร A : B หมายความว่าที่ตัวแปร
หลัก B มีความสำ�คัญต่อตัวแปรหลัก A เท่ากับ 3:7 ตาม
ระดั บ หรือ Scales ที่กำ�หนดไว้ 1-9 การได้มาของ
เมตริกซ์ของการเปรียบเทียบจะแสดงถึงความสำ�คัญ
แบบสัมพันธ์กัน(ชอบมากหรือน้อยกว่าหรือความเหมาะ
สม) ที่ถูกตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ขนาด (Scales)
จาก 1 – 9 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบความสาคัญ
ค่ าความสาคัญ
1

นิยาม
มีความสาคัญเท่ากัน

คาอธิบาย
ปั จจัยทั้งสองที่กาลังพิจารณาเปรี ยบเทียบ มีความสาคัญ
เท่าเทียมกัน

3
5
7
9

มีความสาคัญมากกว่า

ปั จจัยที่กาลังพิจารณาเปรี ยบเทียบ มีความสาคัญ

พอประมาณ

มากกว่าปั จจัยตัวหนึ่งพอประมาณ

มีความสาคัญมากกว่าอย่าง

ปั จจัยที่กาลังพิจารณาเปรี ยบเทียบ มีความสาคัญ

เด่นชัด

มากกว่าปั จจัยอีกตัวหนึ่งอย่างเด่นชัด

มีความสาคัญมากกว่าอย่าง

ปั จจัยที่กาลังพิจารณาเปรี ยบเทียบ มีความสาคัญ

เด่นชัดมาก

มากกว่าปั จจัยอีกตัวหนึ่งอย่างเด่นชัดมาก

มีความสาคัญมากกว่าอย่างยิง่

ค่าความสาคัญสูงสุดที่จะเป็ นไปได้ในการพิจารณา
เปรี ยบเทียบปัจจัยทั้งสอง

2, 4, 6, 8

เป็ นค่าความสาคัญระหว่าง

ค่าความสาคัญในการเปรี ยบเทียบปั จจัยถูกพิจารณาว่า

กลางของค่าที่กล่าวไว้ขา้ งต้น

ควรเป็ นค่าระหว่างกลางของค่าที่กล่าวไว้ขา้ งต้น

ตารางเมตริกซ์นี้จ�ำ เป็นต้องมีความสมมาตรกัน และอยู่ในรูปแบบเส้นทแยงมุม และข้อมูลที่อยู่เหนือเส้น ทะแยงมุมคือข้อมูลที่มาจาก
ตารางเมตริ กซ์และข้
น้ ีจาเป็
แบบเส้
แบบสอบถาม
อมูนต้
ลที่ออยูงมี่ใต้คเส้วามสมมาตรกั
นทะแยงมุม คือน ข้และอยู
อมูลที่เใ่ ป็นรู
นส่ปวนกลั
บ นทแยงมุม และข้อมูลที่อยูเ่ หนือเส้น ทะแยงมุมคือข้อมูลที่มา

จากแบบสอบถาม และข้อมูลที่อยูใ่ ต้เส้นทะแยงมุม คือ ข้อมูลที่เป็ นส่วนกลับ

5. ทำ�การแปลงค่าเป็นทศนิยมเพื่อง่ายต่อการ สอดคล้องและอัตราส่วนความสอดคล้องด้วยการนำ�
5. ทาการแปลงค่าเป็ นทศนิ ยม เพื่อง่ ายต่อการคานวณ และทาการหาผลรวม (แลมด้าแมกซ์ : λmax) ในแนวตัง
คำ�นวณและทำ�การหาผลรวม(แลมด้าแมกซ์ : max) เอาค่าผลรวมในตัวแปรหลักหารด้วยค่าผลรวมในแนว ้
เพื่อที่จะทาการหาค่าความสาคัญเฉพาะแห่งแบบถ่วงน้ าหนักต่อไป
ในแนวตั้ง เพื่อที่จะทำ�การหาค่าความสำ�คัญเฉพาะแห่
ง นอนจะได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (CI : Consistency
6. นาค่าที่แปลงเป็ นทศนิ ยมไปหารกับผลรวมในแนวตั้งของแต่ละช่องในตารางจะได้ค่าที่เป็ นถ่วงน้ าหนัก เมื่อได้
แบบถ่วงนํ้าหนักต่อไป
Index) เมือ่ ได้คา่ แล้วนำ�มาหาด้วยค่า ดัชนีการสุ่มซึ่งเป็น
่าสู งสุ ดในช่อง
ครบทุกช่6.อนำงของเมตริ
ก
ซ์
แ
ล้
ว
ท
าการหาค่
า
ความส
าคั
ญ
เฉพาะแห่
เฉลี่ยแนวนอนของแถว
ทีมีคมาตรฐาน
� ค่ า ที่ แ ปลงเป็ น ทศนิ ย มไปหารกั บ ผลรวม ค่ง าโดยการหาผลค่
มาตรฐานที่กำ�าหนดโดย
Saaty โดยค่าค่าCI
นั้นคือค่าที้งของแต่
่มีความสลาคั
่สุด
ในแนวตั
ะช่ญอมากที
งในตารางจะได้
ค่าที่เป็นถ่วงน้ำ� นี้ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ จำ � นวนตั ว แปรหลั ก ที่ ใช้ ใ นงานวิ จั ย ค่ า
7.
หาค่
า
ความส
าคั
ญ
ในล
าดั
บ
ชั
โดยใช้หาลักการเดี
ยวกั
นในขั้นตอนทีอ่ 4-6
และหาค่
าดัชนีความสอดคล้
อง และ
้
หนัก เมื่อได้ครบทุกช่องของเมตริกซ์แนล้ถัวดทำมา
�การหาค่
อัตราส่
วนความสอดค้
ง (CR
: Consistency
Ratio)
อัตราส่ ว�นความสอดคล้
วยการนาเอาค่าาผลรวมในตั
วแปรหลัตามหลั
ก หารด้กวทฤษฎี
ยค่าผลรวมในแนวนอน
ชนี คนวามสอดคล้
ความสำ
คัญเฉพาะแห่งองด้โดยการหาผลค่
เฉลี่ยแนวนอน
ของ AHP นั้น ค่า จะได้
CR ไม่ค่าคดัวรเกิ
0.1 จึง อง
(CI : Consistency
่อได้องนั
ค่าแล้
วยค่า�ดัคัชญนี การสุ
ามาตรฐานที
ของแถว
ค่าทีมีคIndex)
่าสูงสุดเมืในช่
้นคืวอนค่ามาหาด้
าที่มีความสำ
จะถื่มซึอ่ งว่เป็ามีนค่
ความเชื
่อมั่นได้่กจาหนดโดย
ากงานวิจSaaty
ัย โดยค่า CI มาตรฐาน
นี้ จะขึ้น่สุดอยู่กบั จานวนตัวแปรหลักที่ ใช้ในงานวิจยั ค่าอัตราส่ วน ความสอดค้อง (CR : Consistency Ratio) ตามหลักทฤษฎีของ
มากที
AHP นั้น7.ค่หาค่
า CRาไม่
ควรเกิ�นคั0.1
จึงจะถื
่อมัน่ ได้จากงานวิจยั
ความสำ
ญ ในลำ
� ดัอบว่ชัา้ นมีคถัวามเชื
ด มาโดยใช้
หลักการเดียวกันในขั้นตอนที่ 4-6 และหาค่าดัชนีความ
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4. ผลการวิจยั และอภิปรายผล

เคราะห์
ผลงานวิป
จยั รายผล
และการอภิ ปรายผลการวิจัยของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
4. จากการวิ
ผลการวิ
จัยและอภิ

จากการวิเคราะห์ผปลงานวิ
จัยและการอภิ
องค์กรในธุรกิจธนาคารสามารถสรุ
ผลการวิ
จยั ได้ ดังนี้ ปรายผลการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคารสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลเฉลีย่ ค่ าความสาคัญของตัวแปรหลักทีส่ ่ งผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ ารองค์ กร
ตัวแปรหลัก

ค่ าความสาคัญ

ลาดับความสาคัญ

A: ความเสี่ ยงจากการทุจริ ต

0.2297

1

B: ความเสี่ ยงจากการจ้างงานและความปลอดภัยในสถานที่

0.1354

6

C: ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน

0.1387

5

D: ความเสี่ ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงาน

0.1874

2

0.1444

4

0.1644

3

ปฏิบตั ิงาน

และระบบคอมพิวเตอร์
E: ความเสี่ ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการ
ดาเนินธุรกิจ
F: ความเสี่ ยงจากกระบวนการทางาน

จากตารางที่ 2 ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัยภายใต้ ทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทอยู่รอด บางบริษัทอาจมี
จากตารางที่ 2 ปั จ จัยหลักทั้ง 6 ปั จ จัยภายใต้การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการองค์กรทั้ง 6 ด้านผูเ้ ชี่ ยวชาญให้
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรทั้ง 6 ด้าน การทุจริตที่ไม่รุนแรงแต่ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ความสผูาคั
กับความเสี
่ ยงจากการทุ
ริ ตเป็ นอั่ยนงจากการทุ
ดับแรกเพราะสามารถสร้
งตัวเงินและชื
างรุ น่อแรงให้
้เชีญ
่ยวชาญให้
ความสำ
�คัญกับจความเสี
จริต ขององค์างความเสี
กร ทำ�ให้ยบหายทั
ริษัท้ ขาดความน่
าเชื่อ่อเสีถืยองอย่
ความเชื
มั่น กบั
เป็ นอีกอัทัน้ งดั2บปัแรกเพราะสามารถสร้
ย หายทั้ ง งและโอกาสการเกิ
จากผู้ถือหุ้น และผู
น งขั้นทาให้ธนาคารปิ ดกิจการลงได้
ธนาคาร
จจัยเกี่ยวข้องกันคือ เมืา่องความเสี
เกิดแล้วผลกระทบสู
ดก็้ลสงทุูงอาจถึ
ตัวเงินและชื
เสียงอย่รากิงรุจจนานวนมาก
แรงให้กับมุธนาคารอี
กทั้งา2งผลประกอบการ
การทุแต่
จริขตาดการวางแผนควบคุ
ถือเป็นปัญหาที่สำ�คัญมรัในการดำ
เนิน ่ ยง
่งเน้นที่ จะสร้
ในระยะเวลาอั
นสั้น่อเพราะธุ
บมือกับ�ความเสี
ปัจจัยเกี่ยวข้องกันคือเมื่ อ เกิ ด แล้ ว ผลกระทบสู ง และ ธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะสร้ า งความเสี ย หายได้ อ ย่ า ง
และความเสี ยหายจากการทุจริ ต เห็นได้จากกรณี ที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและในต่างประเทศที่บริ ษทั ต้องสูญเสี ยกาไรที่สะสมมาตลอด
โอกาสการเกิดก็สูงอาจถึงขั้นทำ�ให้ธนาคารปิดกิจการลง มหาศาลและมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง เป็ น
ทั้งปี เพีได้ยใงเพราะการทุ
ษทั ถูกดาเนินมุคดี
งขั้นปิคดกิ
จการ
องขอเพิ่ม
้ งเดียวรบางบริ
นระยะเวลาอัจนริสัต้นครัเพราะธุ
กิจจำ�นวนมาก
่งเน้ฟน้ องร้เรืองเรี
่องสำยกค่
�คัาญเสีสำย�หายจนขาดทุ
หรับองค์กรทีน่คถึวรให้
วามสำ
�คัหรื
ญกัอบต้การ
ที่จถ้ะสร้
าดการวางแผนควบคุ
่ เ กิ ด จากการทุ
จ ริกตษณ์
ประกอบด้
ทุนจากผู
ือหุา้นงผลประกอบการแต่
เพื่อให้บริ ษทั อยูร่ อดขบางบริ
ษทั อาจมีการทุจมริ ตทีบริ
่ไม่หรุนารความเสี
แรง แต่ก็ส่ ย่ งงที
ผลกระทบต่
อภาพลั
ขององค์กวรย ทาให้
บมือกับความเสี
ยหายจากการทุ
ริตน การป้องกัน (Prevention) การตรวจจับ (Detection)
บริ ษทั รัขาดความน่
าเชื่อถือ่ยงและความเสี
ความเชื่อมัน่ จากผู
ถ้ ือหุน้ และผูล้จงทุ
เห็นได้จากกรณีที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและในต่างประเทศที่ การสืบสวน(Investigation) และแผนการฟืน้ คืนสูส่ ภาพ
บริษการทุ
ัทต้องสู
ไรทีญ่สหาที
ะสมมาตลอดทั
้งปีเพีาเนิ
ยงเพราะ
(Recovery)
ทีส่ ามารถช่
วยลดความเสี
จริญตเสี
ถื อยเป็กำ�นปั
่ ส าคัญในการด
นธุ รกิ จซึปกติ
่ งมี แนวโน้
มที่ จะสร้
างความเสี
ยหายได้อย่่ยางและความ
งมหาศาลและมี
วบางบริ
ถูก่ อดำงส
�เนิาคันคดี
้องร้บอองค์
งเรียกกร ที่คเสีวรให้
ยหายที
่จะเกิาคัดญขึ้นกักับบการบริ
องค์กหรได้
แนวโน้การทุ
มเพิ่มจสูริตงครั
ขึ้น้งด้เดีวยยเหตุ
น้ ีจึงษเป็ัทนเรื
ญสฟาหรั
ความส
ารความเสี่ ยงที่เกิดจากการทุจริ ต
ค่าเสียหายจนขาดทุนถึงขั้นปิดกิจการ หรือต้องขอเพิ่ม
ประกอบด้วยการป้ องกัน (Prevention) การตรวจจับ (Detection) การสื บสวน (Investigation) และแผนการฟื้ นคืนสู่ สภาพปกติ
(Recovery) ที่สามารถช่วยลดความเสี่ ยงและความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้
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ปัจจัยย่อยภายใต้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละ
ด้าน ความเสี่ยงจากการทุจริตผู้เชี่ยวชาญให้ความสำ�คัญ
กับปัจจัยการเฝ้าระวังและการตรวจสอบมากที่สุดเพื่อ
ให้พนักงานที่คิดจะทำ�ทุจริตไม่กล้าทำ�ผิด อีกทั้งสามารถ
ตรวจเจอการทุจริตได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ปัจจุบันการ
ทุจริตในรูปแบบของนโยบายและการประพฤติผิดใน
องค์ ก รยั ง คงเป็ น ปั ญ หาและความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความกดดันของปัญหาทางธุรกิจที่
เพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้การควบคุมภายในอาจอ่อนแอลง
และทำ�ให้เกิดโอกาสในการทุจริตได้
การทุจริตในองค์กรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดมักจะ
เกิดจาก 3 ปัจจัยที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทุจริต (The
Fraud Triangle) 1) ความต้องการและแรงจูงใจ 2)
โอกาส และ 3) ความมีเหตุมีผลและความซื่อสัตย์ แค่
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ก็สามาถกระตุ้นให้ พนักงานกระทำ�
ทุจริตได้ ดังนั้นการปิดโอกาสในการก่อการทุจริต โดย
การเสริมจุดแข็งของการควบคุมภายในนั้นจะเป็นการ
สร้างเกราะป้องกันให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดีผู้บริหาร
ระดับสูงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วต่อผลกระทบ
จากการทุจริตต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นจากระดับไหนใน
องค์กรแต่พนักงานระดับกลางและระดับล่างนั้นอาจมี
ความไม่ชัดเจนต่อผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น Tone at
the top จึงต้องมีความชัดเจนและควรมุ่งเน้นการเสริม
สร้างจิตสำ�นึกให้กับพนักงานทุกระดับ ดั่งเห็นตรงกัน
ว่าองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงจากการ
ทุจริตมี 3 ขั้นตอนที่สำ�คัญได้แก่
1) การป้องกัน (Prevention) การพิจารณาความ
เสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต และหาวิ ธี ป้ อ งกั น ผ่ า นระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้นมีการจัดฝึก
อบรมให้กับพนักงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องการ
ส่งสัญญาณว่ามีการเฝ้าติดตามปัญหาการทุจริตถึงแม้จะ
เป็นเรื่องเล็กน้อยบางบริษัทได้มีการจัดทำ� Corporate
Intelligence เพื่อตรวจสอบเฝ้าติดตามและเก็บข้อมูล
ในเรื่องของการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของพนักงานและ
ฝ่ายบริหารกันเลยทีเดียว
2) การตรวจจั บ (Detection)การพบทุ จ ริ ต
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ภายในองค์กรมักจะมาจากการให้ข้อมูลของพนักงาน
Whistle blowingจึงเป็นอีกช่องทางหนึง่ ในการเเจ้งการ
ทุจริตทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ ควรจะต้องมีหลายช่องทางการ
ติดต่อที่สำ�คัญที่สุดคือบริษัทจะต้องสามารถรักษาความ
ลับและรับรองความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งได้
3) การตอบสนอง(Response)ในรู ป แบบ
ต่างๆ เช่น บทลงโทษที่เข้มงวดพนักงานที่ทุจริตจะต้อง
รั บ ผิ ด ชอบและถู ก ฟ้ อ งร้ อ งดำ � เนิ น คดี เ พื่ อ เป็ น การส่ ง
สั ญ ญาณถึ ง ความจริ ง จั ง ของฝ่ า ยบริ ห ารขั้นตอนการ
สืบสวนและการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปต้องมี
ความชัดเจนและยุติธรรมเพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลับ
ว่ามีการกล่าวหาอย่างไม่ถูกต้องประเด็นที่น่าสนใจอีก
ประการหนึ่งคือสัญญาณเตือนภัยต่างๆซึ่งอาจนำ�ไปสู่
การทุจริตเช่นการจัดโครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อนซึ่งยาก
ต่ อ การตรวจสอบการมี บ ริ ษั ท ในกลุ่ ม จดทะเบี ย นใน
ประเทศที่ไม่โปร่งใสการ ขออนุมัติเงินกู้โดยไม่ผ่านคณะ
กรรมการ การมีอ�ำ นาจเบ็ดเสร็จในการกระทำ�ธุรกรรม
ในนามบริ ษั ท แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วคณะกรรมการบริ ษั ท
ถูกจำ�กัดอำ�นาจในการควบคุมดูแลการเชื่อใจและมอบ
หมายความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว
โดยขาดการตรวจสอบ การขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี
ขาดการป้องกันในการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอเป็นต้น
ความเสี่ยงจากการจ้างงานและความปลอดภัยใน
สถานที่ ปฏิ บัติ ง านผู้ เชี่ ย วชาญให้ ค วามสำ� คั ญที่ สุ ด กั บ
ปัจจัยการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมระดับความเสี่ยงที่ทำ�งานการชี้บ่งอันตรายและ
ประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่มีความสำ�คัญตัวหนึ่ง
ที่จะใช้ในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ในการทำ�งานและ
สามารถที่ จ ะตั ด สิ น ใจได้ ว่ า จะจั ด การกั บ อั น ตรายที่ มี
อยู่อย่างไรดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติ
งานทุกคนซึ่งก็มีหลากหลายเทคนิคให้เลือกใช้กันตาม
ลักษณะของสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค
Job Safety Analysis (JSA) Hazard and Operability
Study (HAZOP) Failure Mode and Effect Analysis
(FMEA ) ขั้นตอนหลักๆ ที่เราใช้ในกระบวนการนี้ ที่เราๆ
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ท่านๆ รู้กันก็จะมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ การชี้ บ่งอันตราย
(Hazard Identification), การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment), และการควบคุมความเสี่ยง (Hazard
Control) มีแนวทางดังนี้
1) ชี้บ่งอันตราย (Identify the hazard) เป็นสิ่ง
แรกที่ต้องทำ�เพื่อหาว่าคนทำ�งานมีโอกาสได้รับอันตราย
อะไรบ้าง เรื่องนี้ต้องระวัง เพราะว่ามีความเป็นไปได้สูง
ที่เราจะมองข้ามอันตรายเหล่านี้ไปเนื่องจากความคุ้น
เคยกับสภาพที่เป็นอยู่
2) สรุปออกมาว่าใครอาจจะได้รับอันตรายบ้าง
และจะได้รับอันตรายอย่างไร (Decide who might be
harmed and how) หัวข้อนี้ต้องชัดเจนว่าใครที่อาจจะ
ได้รับอันตรายบ้าง ซึ่งจะเป็นผลดีในการจัดการกับความ
เสี่ยง เพราะถ้าเรารู้ว่าใครจะได้รับอันตรายบ้าง เราก็
สามารถที่จะป้องกันอันตรายต่อคนเหล่านั้นได้
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินผู้
เชี่ยวชาญให้ความสำ�คัญกับปัจจัยการจัดการความเสี่ยง
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกมาก
ที่สุดทางเลือกที่ต้นทุนน้อยที่สุดลดระดับความเสี่ยงได้
มากที่สุดสามารถจัดการความเสี่ยงได้จริงเห็นเป็นรูป
ธรรมจึงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของ
ธนาคารความเสี่ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของ
ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน
กับปัจจัยการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจ
สำ�คัญที่สุดเพื่อให้รู้สถานะขององค์กรว่าสิ่งที่ต้องดำ�เนิน
การเมื่อเหตุการณ์หยุดชะงักเพื่อให้ธนาคารกลับมาส่ง
มอบผลิตภัณฑ์บริการได้ตามกำ�หนดเป้าหมาย เพื่อให้
ลูกค้าสามารถใช้บริการของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง
และได้ รั บ ผลกระทบน้ อ ยที่ สุ ด ความเสี่ ย งจากลู ก ค้ า
ผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำ�เนินธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ
ให้คะแนนกับปัจจัยการบริหารความเสี่ยงลูกค้าสำ�คัญ
ที่สุดเพราะเป็นปัจจัยที่รวมรายละเอียดของปัจจัยอื่น
จึงทำ�ให้ป้องกันความเสี่ยงจากลูกค้าได้ดีกว่าปัจจัยอื่น ๆ
ความเสี่ยงจากกระบวนการทำ�งานผู้เชี่ยวชาญให้
คะแนนความสำ � คั ญ กั บ ปั จ จั ย การประเมิ น ตนเอง
เนื่ อ งจากการจะป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด จาก

กระบวนการทำ � งานต้ อ งทำ � ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น ก่ อ นที่ ค วาม
เสี่ยงจะเกิดจึงต้องทำ�การประเมินตนเองเพื่อให้ทราบถึง
สถานะ การป้องกันและการควบคุมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
แต่ เ นื่ อ งจากทุ ก ปั จ จั ย เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
และต่อเนื่องกันต้องทำ�ทุกปัจจัยไม่สามารถตัดปัจจัย
ใดย ปัจจัยหนึ่งออกไปได้จึงจะทำ�ให้การบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผล ธนาคารสามารถ
จั ด ลำ � ดั บ ความสำ � คั ญ ในการปรั บ ปรุ ง การจั ด สรรงบ
ประมาณการให้ความสำ�คัญถึงปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดกับการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการองค์กรในแต่ละด้าน

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัยภายใต้
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร (ดังแสดง
ในตารางที่ 2) พบว่า ความเสี่ยงจากการทุจริต เป็น
ปั จ จั ย หลั ก ที่ ผู้ เชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า สำ � คั ญ ที่ สุ ด
สำ�หรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรใน
ธุรกิจธนาคารให้สัมฤทธิ์ผล แต่ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัย
นั้ น เป็ น องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
ปฏิบัติการองค์กร ซึ่งไม่สามารถตัดปัจจัยใดออกไปจาก
การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บัติ ก ารองค์ ก รได้ ซึ่ ง ค่ า
คะแนนความสำ�คัญก็มีคะแนนที่ใกล้เคียงกันหมายถึง
ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัยนั้นส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผล
จากการวิเคราะห์ ปัจจัยย่อยภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในแต่ละด้านจะเห็นได้
ว่าแต่ละปัจจัยย่อยนั้นมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน ไม่
สามารถตัดปัจจัยใด ปัจจัยหนึ่งออกไปจากการบริหาร
ความเสี่ยงในแต่ละด้านได้ซึ่งค่าคะแนนความสำ�คัญก็
มี ค ะแนนที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น นั่ น หมายถึ ง ปั จ จั ย ย่ อ ยแต่ ล ะ
ปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 ด้านนั้น ส่งผล
ให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านสัมฤทธิ์ผลเพียง
แต่ธนาคารควรจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการดำ�เนินการ
จัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ความสำ�คัญตามลำ�ดับในแต่ละปัจจัย เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
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จากงานวิจยั การประเมินปัจจัยทีน่ �ำ ไปสูค่ วามสำ�เร็จ
ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจ
สถาบั น การเงิ น ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะดั ง นี้ ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรให้สัมฤทธิ์ผลต้องมอง
ว่ า มี จุ ด ใดบ้ า งที่ ค วรระวั ง และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความ
เสียหายต่องาน การบริหารความเสี่ยงที่ดีในองค์กรจะ
เกิดขึ้นได้ต้องมีกรอบนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร
ต้องได้รับการสนับสุนนและส่งเสริมอย่างจริงจังเป็นรูป
ธรรมในแง่ ข องฝ่ ายงานถ้าเขาไม่ให้ความร่ว มมือก็จะ
ทำ�ให้การดูแลความเสี่ยงทำ�ได้ยากนอกจากนี้เราต้องมี
เครื่องมือในการดูแลความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพใช้งาน
ได้จริง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสัมฤทธิ์ผลสุดท้าย
ก็ คื อ วั ฒ นธรรมขององค์ ก รเรื่ อ งนี้ สำ � คั ญ มากและเป็ น
ส่วนที่จะทำ�ให้งานบริหารความเสี่ยงเดินไปได้ด้วยดี ถ้า
พนักงานตระหนักร้วู่างานที่เขาทำ�มีความเสี่ยงอะไรแฝง
อยู่และหาวิธีการที่จะป้องกันแก้ไขล่วงหน้าก็จะทำ�ให้
งานของสถาบันการเงินไปถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น
อีกทั้งความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามยุคสมัยความเสี่ยงเปลี่ยน
ไปตามโลกอาจจะด้วยการสื่อสารเทคโนโลยีหรือตัวแปร
ต่าง ๆที่เข้ามามากขึ้น เลยทำ�ให้ความเสี่ยงลามได้เร็ว ใน
แง่ดีคือเครื่องมือที่ใช้ตรวจความเสี่ยงก็พัฒนาขึ้นด้วย
ข้อดีของการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์แบบ
ลำ�ดับชั้น (AHP) คือสามารถที่จะชี้ล�ำ ดับความสำ�คัญ
ของปั ญ หาหรื อ ปั จ จั ย จากการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ได้
(Factor Analysis) กล่าวคือ จากปัจจัยความเสี่ยงหลัก
ทั้ง 6 ด้าน ความเสี่ยงจากการทุจริตมีความสำ�คัญและ
ส่งผลมากที่สุดสำ�หรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
การองค์กรในธุรกิจสถาบันการเงิน ดังนั้นในอนาคต
หากมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในองค์กรที่ส่ง
ผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรก็อาจ
ชี้ความสำ�คัญของ แต่ละปัจจัยต่างออกไปจากผลงาน
วิจัยนี้ เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหา
และลำ�ดับความสำ�คัญของปัจจัยได้อย่างตรงประเด็น
ผู้วิจัยขอเสนอให้ใส่ค่าคะแนนเพื่อประเมินน้ำ�หนักใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
กล่าวโดยสรุปคือ การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
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การองค์กรให้สัมฤทธิ์ผล ควรมองเป็นภาพรวมในหน่วย
งานที่เกิดความเสี่ยง ปัจจุบันทางทีมงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงสนใจแต่การแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะเรื่อง
แต่ละเรื่องไป การแก้ปัญหาควรแก้ปัญหาเป็นภาพรวม
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอย่างแท้จริงในกระบวนการของการ
บริหารความเสี่ยงผู้เชี่ยวชาญให้ความสำ�คัญกับนโยบาย
ไม่มากนักเพราะมีนโยบายมีกระบวนการก็ไม่สามารถ
ทำ�ได้หากผู้บริหารไม่ให้ความสนใจหรือเห็นความสำ�คัญ
สิ่ ง ที่ ผู้ เชี่ ย วชาญให้ ค วามสำ � คั ญ คื อ ความมุ่ ง มั่ น ของผู้
บริ ห ารถ้ า ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสนใจตั้ ง ใจในการบริ ห าร
อย่างแท้จริงพนักงานตระหนักถึงความสนใจและตั้งใจนี้
ก็สามารถบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติบัติการองค์กร
ได้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลอย่ า งแท้ จ ริ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งจาก
การทุจริตถึงมีแผนการควบคุมการทุจริตแบบเบ็ดเสร็จ
สถาบันทางการเงินก็ไม่สามารถหยุดการทุจริตได้ เพราะ
การทุ จ ริ ต นั้ น มี รู ป แบบที่ แ ปลกใหม่ อ ยู่ เ สมอและบาง
ครั้งการทุจริตก็ไม่มีอยู่ในแผนที่ธนาคารได้เตรียมไว้
การประชาสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อยํ้าเตือนถึงผล
กระทบที่ ไ ด้ รั บ จากการกระทำ � ทุ จ ริ ต นั้ น ถึ ง แต่ ล ะ
สถาบั น ทางการเงิ น จะไม่ ค่ อ ยดำ � เนิ น การในประเด็ น
นี้ แ ต่ สื่ อ มวลชนและธนาคารแห่ ง ประเทศไทยก็ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้อยู่แล้ว ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน หากการกำ�หนดกรอบ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะทำ�ให้การกำ�หนดทางเลือก
ในการดำ � เนิ น การสำ � หรั บ การจั ด การความเสี่ ย งการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกเหล่า
นั้นชัดเจนและง่ายขึ้น ความเสี่ยงจากการขัดข้องและ
หยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์เมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินจะมีคำ�สั่งจากผู้บริหารออกมาเพื่อให้
ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตนั้นได้ทันท่วงที ความเสี่ยงจาก
การจ้างงานและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
ปัจจัยความเป็นผู้นำ�ของผู้บริหารระดับสูงและความมุ่ง
มั่น ผู้บริหารเป็นปัจจัยที่อาจเป็นทั้งผู้ผลักดัน เป็นปัจจัย
ที่ส�ำ คัญแต่อาจไม่ มีความแน่นอนว่าจะมีความสมํ่าเสมอ
ต่อเนื่องหากผู้บริหารสั่งย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ทันทีแต่หากสั่งบ่อยพนักงานจะให้ความร่วมมือตํ่าลง
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คำ�สั่งของผู้บริหารในเรื่องความปลอดภัยคงมีไม่บ่อยนัก
เว้นแต่ธนาคารกำ�ลังสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายความ
เสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำ�เนิน
ธุรกิจ ปัจจัยการจัดให้แสดงตนเป็นปัจจัยที่ส�ำ คัญเพราะ
มีหลักเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยและอื่นๆที่
ต้องปฏิบัติตาม ความเสี่ยงจากกระบวนการทำ�งาน หาก
ธนาคารสามารถดำ�เนินการปัจจัยการติดตามการปฏิบัติ
งานไว้ได้ดี จะทำ�ให้ภาพของปัจจัยดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
เห็นภาพรวมของสถานะความเสี่ยงและสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมในปัจจุบันได้ชัดเจน
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยโดยวิธีการวิเคราะห์เชิง
ลำ�ดับชั้น (AHP) และใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารของ
องค์กรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผลงานวิจัยจะเน้นและ
มุ่งตรงต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับทราบมุมมอง อุปสรรค ปัจจัย
ที่สำ�คัญ ข้อเสนอแนะที่จะทำ�ให้การบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผลได้อย่างตรงประเด็น
แต่อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นเพียงความคิดเห็นในมุมองผู้
บริหารเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอ
การวิจัยในเชิงปริมาณ (Empirical Research) โดย
กลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามนอกจากผู้บริหารแล้ว ควร
เพิ่มผุ้บริหารชั้นต้นผู้ปฏิบัติงานเข้าไปแล้วนำ�ผลลัพธ์มา
เพิ่มเติมในงานวิจัยเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาของการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรได้หลากหลายแง่มุม
มากขึ้นการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรใน
ธุ ร กิ จ ธนาคารมี ค วามแตกต่างกัน บ้างบางประการใน
ธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐบาล ในการวิจัยครั้งต่อ
ไปผู้วิจัยขอเสนอให้มีการวิจัยให้คลอบคลุมทั้งธนาคาร
พาณิชย์และธนาคารรัฐบาล เพื่อนำ�ผลที่ได้มาศึกษาถึง
จุดแข็งของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธนาคารรัฐบาล
ประโยชน์เพิ่มเติมจากงานวิจัยครั้งนี้ จะทำ�ให้ทราบ
ว่าปัจจัยใดภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
องค์ ก รทั้ ง หกประเภทส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านปฏิบัติการองค์กรในสถาบันการเงินในประเทศไทย
สัมฤทธิ์ผลเมื่อทราบว่าปัจจัยใดคือปัจจัยที่สำ�คัญที่สุด

ที่ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
สัมฤทธิ์ผล สถาบันการเงินจะได้ท�ำ การตรวจสอบปัจจัย
ด้านนั้น และทำ�การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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แนวทางการลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าว
Guidelines for Management of Production Costs for Rice Planting
พิกุล พงษ์กลาง

บทคัดย่อ
ชาวนาเป็นอาชีพเกษตรกรที่มีความสำ�คัญอันดับต้นของประเทศไทย เนื่องจากข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่ส�ำ คัญที่สุดในสังคมเกษตรกรไทย โดยในการผลิตข้าวนั้นมีต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้อง คือ วัตถุทางตรงในการปลูก
ข้าว ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่ายาปราบศัตรูพืช ที่ใช้ในการเพาะปลูก ค่าแรงงานทางตรงในการ
ปลูกข้าว คือ ค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปลูกข้าวโดยตรง โดยค่าแรงงานในการปลูกข้าวยังหมายรวม
ถึง ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรทางการเกษตร เช่น รถไถนา รถปลูกข้าว และรถเกี่ยวข้าวด้วย และค่าใช้จ่ายการผลิต
ในการปลูกข้าว ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตร ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง ค่าบำ�รุงรักษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์ ค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ค่าเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูกและค่าภาษีที่ดินที่ท�ำ การเพาะปลูก เมื่อการผลิต
ข้าวในปัจจุบันของชาวนาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกแบบพอมีพอกินไปเป็นการปลูกเพื่อการแข่งขันทางการ
ตลาด ดังนั้นชาวนาจึงให้ความสำ�คัญต่อแนวทางในการลดต้นทุนผลิตที่เกิดขึ้นเพื่อนำ�ไปสู่การผลิตที่ชาวนาจะได้รับ
กำ�ไรสูงสุด
คำ�สำ�คัญ: แนวทาง ต้นทุนผลิต การปลูกข้าว

Abstract

Peasant farmers are a priority of the country since rice is the most important crop in
Thailand. In rice planting, the production costs involved are allotted to direct materials such as
the rice seeds, fertilizer and pesticides. Meanwhile, direct labor costs are wages paid at the rice
paddy for the planting and harvesting of rice. In addition, the labor cost includes the operation of
rice machinery and agricultural vehicles such as tractors and harvesters. The cost of production
overhead in rice farming, on the other hand, includes the cost of electricity, fuel bills, maintenance
and repair of equipment, rental of land, and land taxes. Today, rice farming has changed from
being a self-supporting industry to something grown for market competition. Thus, the farmers must
focus on ways to reduce the costs of production in order to get maximum profits.
Keywords: Guidelines, Production Cost, and Rice Planting
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บทนำ�
ปัจจุบันปัญหาราคาข้าวตกต่�ำ ที่สุดในรอบ 10 ปีที่
ผ่านมา นับเป็นข่าวร้ายจากราคาข้าวที่สร้างความเดือด
ร้อนต่อชาวนาเป็นอย่างมาก ส่งผลให้รัฐบาลต้องดำ�เนิน
การอย่างเร่งด่วนในการพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถเยียวยาความเดือดร้อนให้
กับชาวนาผู้ซึ่งประกอบอาชีพสำ�คัญอันดับต้นที่มีส่วนใน
การสร้างรายได้หลักสู่ประเทศ เนื่องจากเกษตรกรส่วน
ใหญ่ของไทยปลูกข้าวเป็นพืชหลักมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
ดั ง นั้ น ข้ า วจึ ง เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด ในสั ง คม
เกษตรกรของประเทศไทย
สาเหตุของปัญหาราคาข้าวตกต่�ำ นั้นมาจาก
ปัจจัยภายในประเทศ รวมทั้งภาวะตลาดส่งออกที่ไม่เอื้อ
อำ�นวย ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกประเทศนับเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำ�ให้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ�แก้ไขได้ยากขึ้น เนื่องจาก
ข้ า วเป็ น สิ น ค้ า เกษตรตามฤดู ก าลเมื่ อ มี ผ ลผลิ ต เกิ น
ความต้องการจึงเก็บไว้ในปริมาณสูงทั้งนี้เมื่อพิจารณา
จากปริมาณการส่งออกแล้วพบว่าในปัจจุบันข้าวไทย
อยู่ ใ นสถานะดาวร่ ว งของภู มิ ภ าคอาเซี ย นเนื่ อ งจากมี
ผู้ ผ ลิ ต ประเทศอื่ น ในภู มิ ภ าคเข้ า มาร่ ว มค้ า มากขึ้ น ทั้ ง
ประเทศเวี ย ดนามที่เป็น ผู้ค้ารายใหญ่ของโลกรวมทั้ง
ประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์มีการขยายตัวด้านการ
ค้าข้าวอย่างก้าวกระโดดขณะที่ประเทศคู่ค้าสำ�คัญใน
ภูมิภาคอาเซียนของไทยอย่างฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ
มาเลเซี ย เริ่ ม มี น โยบายลดการนำ �เข้าข้าวโดยส่งเสริม
ให้ปลูกข้าวบริโภคเองในประเทศรวมถึงประสิทธิภาพ
การผลิ ต ข้ า วของประเทศไทยค่ อ นข้ า งต่ำ � แต่ มี ต้ น ทุ น
สูง ชาวนามีจ�ำ นวนเงินเหลือน้อย เมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (เบญจวรรณ วงศ์คำ�, 2557) แต่อย่างไรก็ตาม
จุดแข็งของไทยก็คือการมีองค์ความรู้ในการค้าข้าวจาก
ประสบการณ์ ใ นการเป็น แชมป์ผู้ส่งออกข้าวมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2522 (อิสริยา นิติทัณฑประภาศ บุญญะศิริ,
2554) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำ�คัญสำ�หรับการก้าวสู่การเป็น
ประเทศการค้าพาณิชย์ โดยไทยต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้ า นการลดต้ น ทุ น การผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ

เกษตรกรชาวนา ซึ่งการเพิ่มรายได้จากการปลูกข้าวนั้น
ไม่จำ�เป็นต้องเพิ่มราคาขายผลผลิตในตลาด เนื่องจาก
ตลาดมีกลไกลที่สลับซับซ้อน โดยเฉพาะพืชที่มีการขาย
และตั้งราคาในตลาดโลกอย่างข้าว (นวลละออง อรรถ
รังสรรค์, 2558) การพยายามกำ�หนดราคาตลาดเป็น
สิ่งที่ทำ�ได้ยากหรือทำ�ไม่ได้เลย ซึ่งหากเราต้องการปรับ
ราคาขายขึ้นแต่คู่แข่งไม่ปรับราคาตามจะส่งผลให้สูญ
เสียตลาดให้กับคู่แข่งขันดังที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นการ
ผลิตข้าวจึงขึ้นอยู่กับการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการลด
ต้นทุนเพื่อทำ�ให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยการ
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวที่สำ�คัญ เป็นการ
ใช้นโยบายลดปัจจัยการผลิตของชาวนา คือ ลดการใช้
ปุ๋ย ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ลดค่าจ้างในการทำ�นา และ
ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันชาวนาต้องพึ่งพาการ
ซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทเอกชนที่เข้ามาผูกขาดทางการ
ตลาดและโฆษณาว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี ดังนั้นถ้าชาวนา
สามารถลดต้นทุนในส่วนดังกล่าวข้างต้นได้ จะส่งผลให้
ชาวนาสามารถกำ�หนดแนวทางในการบริหารต้นทุนการ
ผลิตและนำ�ข้อมูลไปประกอบการวางแผนทางการเงิน
และตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การลดต้นทุนการผลิต การกู้ยืมเงิน หรือการขยาย
พื้นที่ในการเพาะปลูกเป็นการวางแผนการดำ�เนินงาน
เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์จากการลงทุนตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจในการลงทุน ดังนั้นในเรื่องการลดต้นทุนการ
ผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ของชาวนาถือเป็นหัวใจสำ�คัญที่จะ
สามารถนำ�ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้าว
ของไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของการทำ�อย่างไร
ให้ชาวนาใช้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจตามหลัก
การบัญชีต้นทุนเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
และสามารถนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสิน
ใจต่อการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
แนวทางการลดต้ น ทุ น ผลิ ต ของการปลู ก ข้ า วภายใต้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ชาวนา
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และผู้สนใจทั่วไปได้ทราบและสามารถกำ�หนดแนวทาง ปัจจัยของต้นทุนการผลิต
ในการลดต้ น ทุ น ผลิ ต ได้ อ ย่ า งชั ด เจนเพื่ อ นำ � ไปสู่ ก าร
บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องได้อย่าง
ปัจจัยของต้นทุนการผลิต มีดังนี้ (สมทรง ค้าขาย,
มีประสิทธิภาพนำ�มาซึ่งกำ�ไรที่ชาวนาควรจะได้รับเพื่อ 2559)
ความอยู่รอดของชาวนาต่อไป
1. วัตถุดิบ (Materials) วัตถุดิบถือเป็นส่วนประกอบ
หลักในการผลิตสินค้า ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ
ในการผลิตสินค้า สามารถจำ�แนกได้ ดังนี้
นิยามของต้นทุนการผลิต
1.1 วัตถุทางตรง (Direct materials) หมายถึง
ต้นทุนการผลิต (Production cost) หมายถึง ค่า วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตและสามารถระบุได้อย่าง
ใช้จ่ายในการดำ�เนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ง ชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าปริมาณและต้นทุนเท่าใด
ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้าดัง รวมทั้ ง จั ด เป็ น วั ต ถุ ดิบส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า
นั้นต้นทุนการผลิตจึงถือเป็นหัวใจสำ�คัญของการดำ�เนิน ชนิดนั้น
1.2 วัตถุทางอ้อม (Indirect materials) หมายถึง
งาน เพราะเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นย่อมมีผลทำ�ให้กำ�ไรลดลง
โดยผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์ต้นทุนให้ถูกต้องเพื่อการ วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการผลิตสินค้า
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ โดยปกติแล้ว
วัตถุดิบทางอ้อมอาจจะถูกเรียกว่า “วัสดุโรงงาน” ซึ่งถือ
2557) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อสรุปให้ทราบถึง
1. ต้นทุนการผลิต ตลอดจนต้นทุนขาย(Cost of เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตชนิดหนึ่ง
goods sold) ประจำ�งวดเพื่อวัดผลการดำ�เนินงานของ 2. ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำ�หน้าที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการ
2. การสะสมข้อมูลเพื่อใช้ในการคำ�นวณมูลค่า การผลิตสินค้าโดยปกติค่าแรงงานสามารถจำ �แนกได้
สินค้าคงเหลือ (Inventory evaluation) ได้อย่างถูก ดังนี้
2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมาย
ต้อง หรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุม ถึง ค่าแรงงานต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่
เพื่อการตัดสินใจ (Planning and control) ซึ่งจะ ทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าสำ�เร็จรูปโดยตรงรวม
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดำ�เนินธุรกิจอย่างมีแบบแผน ทั้งเป็นค่าแรงงานที่มีจำ�นวนมากเมื่อเทียบกั บค่ าแรง
และบรรลุ เ ป้ า หมายตามความต้ อ งการของธุ ร กิ จ ใน งานทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่ง ๆ และจัดเป็น
ที่สุดนอกจากนี้ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ต้ น ทุ น ยั ง จะช่ ว ยให้ ผู้ ค่าแรงงานส่วนสำ�คัญในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้า
บริหารได้ทราบถึงความผิดพลาดหรือจุดบกพร่องในการ สำ�เร็จรูป
2.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) หมาย
ดำ�เนินธุรกิจและหาทางกำ�หนดวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ถึง ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ใน
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างทันท่วงที
4. เครื่องมือที่ผู้บริหารเลือกใช้ในการวิเคราะห์ การผลิตสินค้า ซึ่งค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้ถือเป็นส่วน
ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ (Decision making) เพื่อให้การ หนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต
3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing overhead)
บริหารงานประสบความสำ�เร็จและได้ก�ำ ไรสูงสุด
หรือค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory overhead) หรือโสหุ้ย
การผลิต (Manufacturing burden) หรือต้นทุนผลิต
ทางอ้อม (Indirect cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าซึ่งนอกเหนือจากวัตถุทาง
ตรง และค่าแรงงานทางตรง โดยปกติรายการที่รวมไว้
ในค่าใช้จ่ายการผลิต ได้แก่ วัตถุทางอ้อม ค่าแรงงานทาง
อ้อมและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงงานและ
เครื่องจักร เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา ภาษีทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดอื่นในโรงงาน
ในมุมมองของกรมวิชาการเกษตร ต้นทุนการผลิต
ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของการเกษตร ซึ่งปัจจุบันเกษตรกร
หลายรายยังมีความสับสนในเรื่องของต้นทุนการผลิต
เนื่ อ งจากต้ น ทุ น การผลิ ต มี มู ล ค่ า สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆทำ � ให้
เกษตรกรไม่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เครื่องมือการเกษตร
ฯลฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันไป ทำ�ให้เกษตรกรไม่
สามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น
จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสำ�คัญและ
เกี่ ย วข้ อ งต่ อ การลดต้ น ทุ น การผลิ ต ของการปลู ก ข้ า ว
โดยเมื่ อ เกษตรกรชาวนาสามารถจำ � แนกค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกิดขึ้นตามปัจจัยดังกล่าวข้างต้นได้ ชาวนาจะสามารถ
นำ � ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางใน
การลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าวให้เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2559)

การบริหารต้นทุน
การบริหารต้นทุนหรือการจัดการต้นทุน (Cost
management)เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ สำ � คั ญ ในการเพิ่ ม
ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ องค์ ก รซึ่ ง การบริ ห าร
ต้นทุน หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ใน
การสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการใช้ต้นทุนใน
การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เพื่อนำ�องค์กรไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง
การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจำ�เป็น
ต้ อ งทราบโครงสร้ า งต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อสามารถบริหารต้นทุนและ
วางกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล และเมื่อ
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ทราบโครงสร้างต้นทุนของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว ผู้
บริหารก็สามารถนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์ด้านราคารวมทั้งนำ�มาใช้ในการบริหารต้นทุน
การผลิต ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนประเภทต่าง
ๆ และหาแนวทางการลดต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (ดวงมณี โก
มารทัต, 2551) ซึ่งส่งผลต่อการดำ�เนินงานขององค์กร
วิธีการบริหารต้นทุน มีดังนี้
1. การคำ�นวณหารายละเอียดต้นทุนทั้งหมด โดยเริ่ม
จากการรวบรวมจัดทำ�รายละเอียดข้อมูลในส่วนต่าง ๆที่
เป็นต้นทุนและจำ�เป็นต้องใช้สำ�หรับการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงที่หรือต้นทุน
ผันแปร เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้า ค่า
วัตถุดิบ ค่าเช่าสำ�นักงาน ค่าไฟฟ้าและนํ้าประปา
2. พยายามลดต้นทุน โดยพิจารณาจากรายละเอียด
ค่ า ใช้ จ่ า ยและจำ � นวนเงิ น ของต้ น ทุ น ประเภทต่ า งๆที่
รวบรวมได้
3. ค้นหาทางเลือกพิเศษเพื่อลดต้นทุนอีกครั้ง ซึ่งเมื่อ
ได้จำ�นวนต้นทุนสุทธิแล้ว ให้พยายามหาแนวทางในการ
ลดต้นทุนโดยให้ผู้ประกอบการพยายามตัดทอนลดราย
จ่ายในสิ่งที่ไม่จำ�เป็นออกไปเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุน
อันเกิดจากความต้องการที่เกินพอดีของผู้ประกอบการ
ได้เป็นจำ�นวนมากด้วย
4. นำ�ต้นทุนสุทธิขั้นสุดท้ายมาคำ�นวณ ซึ่งหลังจาก
ที่ลดต้นทุนด้วยการตัดทอนส่วนที่ไม่จำ�เป็นออกไปแล้ว
ผู้ประกอบการจะได้ต้นทุนที่ถือว่าตํ่าที่สุดออกมาเรียก
ว่า“ต้นทุนสุทธิ”ซึ่งผู้ประกอบการต้องนำ�เอาต้นทุนสุทธิ
ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจตั้งราคาขาย คำ�นวณหาจุดคุ้ม
ทุนและผลกำ�ไร รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนทางการ
ตลาดและการออกแบบสร้างแผนทางธุรกิจที่เหมาะสม
ต่อไป
ในการบริหารกิจการให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำ หนด
ไว้ ฝ่ายบริหารต้องจัดหาทรัพยากรต่างๆเช่น บุคลากร
โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ สาธารณูปโภค
และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆไว้ล่วงหน้า หากกิจการ
สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้เต็มที่โดยไม่มีกำ�ลังผลิต
ว่างหรือกำ�ลังผลิตเหลือก็แสดงว่ากิจการได้ใช้ทรัพยากร
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เหล่ า นี้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแต่ ใ นทางตรงข้ า มหากมี
ทรั พ ยากรเหลื อ มากเกิ น ไปหรื อ ไม่ ไ ด้ ใช้ ท รั พ ยากรที่
จัดหามาอย่างเต็มที่แสดงว่าได้เกิดความสูญเปล่าและ
สิ้นเปลืองขึ้นในการดำ�เนินงาน(วัลลภ บัวชุม, 2552) ดัง
นั้นในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาระบบต้นทุนเพื่อนำ�มาใช้ใน
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ (ดวงมณี โกมาร
ทัต, 2554)
1. ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing)
เป็นระบบต้นทุนเพื่อการบริหารที่มีการคิดต้นทุนและค่า
ใช้จ่ายเข้าไปในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการผลิต โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ของตัวผลักดันต้นทุน แล้วจึงคิดต้นทุนนั้น
เข้าไปในสิ่งที่จะคิดต้นทุน หลักการพื้นฐานที่ส�ำ คัญของ
ต้นทุนฐานกิจกรรม คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ผลิตได้ก่อให้เกิดต้นทุนและกิจกรรมนั้นได้ถูกใช้ไปใน
สิ่งที่จะคิดต้นทุน ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถนำ�ต้นทุนฐาน
กิจกรรมที่คำ�นวณได้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและการพัฒนา
กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเปล่าหรือ
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่าต่อไป (วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และ ธีร
ยุส วัฒนาศุภโชค, 2545)
2. การบริหารต้นทุนกิจกรรม (Activity Base
Management) เป็นแนวทางมุ่งการจัดการต่อกิจกรรม
เพื่อการปรับปรุงมูลค่าที่ส่งมอบสู่ผู้ซื้อและสร้างผลกำ�ไร
ให้กับผู้ขาย การบริหารต้นทุนกิจกรรม คือ การบริหาร
โดยเน้นกิจกรรม พยายามลดกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าหรือ
กิ จ กรรมที่ ไ ม่ มี มู ล ค่าเพิ่ม ขึ้น แก่องค์ก ารและพยายาม
ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ มี คุ ณ ค่ า หรื อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ให้
กับองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการบริหาร
ต้นทุนกิจกรรมจึงรวมถึงการวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุน
การวิเคราะห์กิจกรรมและการวัดผลการปฏิบัติการ การ
บริหารต้นทุนกิจกรรมจะถูกใช้สำ�หรับการติดตามค่าใช้
จ่ายการผลิตและต้นทุนทางอ้อมที่เกิดจากกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องให้กับการผลิตนั้น

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าว

ข้าวเป็นพืชประเภทหญ้าที่มีความสำ�คัญและมี
คุณประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากทุก
วันนี้คนเอเชียประมาณ 3,000 ล้านคน บริโภคข้าวเป็น
อาหารหลักประจำ�วันและนอกจากนั้นข้าวยังสามารถ
นำ � มาทำ � เป็ น อาหารหวานชนิ ด ต่ า งๆได้ อี ก ด้ ว ยดั ง นั้ น
ข้าวจึงเป็นพืชที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำ�หรับการดำ�รงชีวิต
ของมนุ ษ ย์ ม านั บ แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น (กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556)

การจำ�แนกประเภทของพันธุ์ข้าว

พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในประเทศไทยปัจจุบันสามารถแบ่งได้
ตามลักษณะดังนี้
1. แบ่งตามสภาพพื้นที่ปลูก ดังนี้
1.1 ข้าวไร่(Upland rice)เป็นข้าวที่ใช้ปลูกในพื้นที่
ที่ ไ ม่ มี นำ้ � ขั ง มี ส ภาพเช่ น เดี ย วกั บ การปลู ก พื ช ไร่ คื อ บน
พื้นที่เนินสูงการปลูกข้าววิธีนี้จึงต้องใช้น้ำ�ฝนเพียงอย่าง
เดียวเนื่องจากที่ดอนไม่มีน้ำ�ขังและไม่มีการชลประทาน
พื้นดินที่ปลูกข้าวไร่จึงแห้งและขาดน้ำ�ทันทีเมื่อสิ้นฤดู
ฝน ดังนั้นการปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ข้าวที่มีอายุสั้น
โดยปลูกในต้นฤดูฝนและเก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 25 – 30 ถังต่อไร่
1.2 ข้าวนาสวน (Lowland rice) เป็นข้าวที่ปลูก
อยู่ในพื้นที่ที่มีระดับน้ำ�ตั้งแต่ 5 - 10 เซนติเมตรจนถึง
พื้นที่ที่มีระดับน้ำ�ลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร ข้าวนาสวน
ส่วนใหญ่ปลูกโดยวิธีปักดำ�และให้ผลผลิตเฉลี่ย 30 ถัง
ต่อไร่ การปลูกข้าวนาสวนแบ่งเป็น ดังนี้
1.2.1 ข้าวนาน้ำ�ฝน เป็นข้าวที่ปลูกในฤดูนาปี
อาศัยน้ำ�ฝนตามธรรมชาติพันธุ์ข้าวที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นข้าว
พันธุ์พื้นเมืองหรือข้าวที่มีการคัดพันธุ์มาจากข้าวพันธุ์พื้น
เมือง ข้าวพันธุ์นี้มีคุณภาพเมล็ดดีแต่มีต้นสูงและล้มง่าย
1.2.2 ข้าวนาชลประทานเป็นข้าวที่ปลูกในเขต
ชลประทานปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง พันธุ์ข้าวที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่และจะให้ผลผลิต
สูงในการทำ�นาที่ใช้ปุ๋ยเคมี
1.3 ข้าวนาเมืองหรือข้าวขึ้นน้ำ�หรือข้าวฟางลอย
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ข้าวในนาตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวซึ่งการทำ�นามี
ขั้นตอนที่สำ�คัญ ดังนี้
1.การเตรียมดิน ดังนี้
1.1 การไถดะเป็นการไถครั้งแรกตามแนวยาวของ
พื้ น ที่ น าเมื่ อ ไถดะจะช่ ว ยพลิ ก ดิ น เพื่ อ ให้ ดิ น ชั้ น ล่ า งได้
ขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจน และเป็นการตากดินเพื่อ
ทำ�ลายวัชพืช โรคบางชนิด การไถดะจะเริ่มทำ�เมื่อฝนตก
ครั้งแรกในปีฤดูกาลใหม่ หลังจากไถดะจะตากดินเอาไว้
ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์
1.2 การไถแปร เป็นการช่วยพลิกดินที่กลบขึ้นมา
อีกครั้ง เพื่อทำ�ลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่ และเป็นการย่อยดิน
ให้มีขนาดเล็กลง
1.3 การคราดเพื่ อ เอาเศษวั ช พื ช ออกจากพื้ น ที่
นาและย่ อ ยดิ น ให้ มี ข นาดเล็ ก ลงอี ก จนเหมาะแก่ ก าร
เจริญของข้าวทั้งยังเป็นการปรับระดับพื้นที่ให้มีความ
สม่ำ�เสมอ เพื่อสะดวกในการควบคุมและการดูแลให้น้ำ�
2.การปลูก แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ด
โดยตรง ได้แก่ การทำ�นาหยอดและนาหว่าน ส่วนการ
เพาะเมล็ดในที่หนึ่งก่อนแล้วนำ�ต้นอ่อนไปปลูกในที่อื่น
ๆ ได้แก่การทำ�นาดำ� และนาโยน
3.การเก็บเกี่ยวหลังจากที่ข้าวออกดอกหรือออกรวง
ประมาณ 20 วันชาวนาจะเร่งระบายน้ำ�ออกเพื่อเป็นการ
เร่งให้ข้าวสุกพร้อมๆกันและทำ�ให้เมล็ดมีความชื้นไม่สูง
เกินไปจะสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากระบายน้ำ�ออก
ประมาณ 10 วัน ระยะเวลาที่เหมาะสมสำ�หรับการเก็บ
เกี่ยว เรียกว่า ระยะพลับพลึง คือ สังเกตที่ปลายรวง
จะมีสีเหลืองกลางรวงเป็นสีตองอ่อนการเก็บเกี่ยวใน
ระยะนี้จะได้เมล็ดข้าวที่มีความแข็งแกร่งมีนำ้�หนักและมี
คุณภาพในการสี
4. การนวดข้าว หลังจากตากข้าว ชาวนาจะขน
ข้าวมาในลานนวด จากนั้นก็นวดเอาเมล็ดข้าวออกจาก
รวง บางแห่งใช้แรงงานคนบางแห่งใช้วัวหรือควายย่ำ�แต่
ปัจจุบันมีการใช้เครื่องนวดข้าวมาช่วยในการนวด
5.การเก็บรักษา เมล็ดข้าวที่นวดฝัดทำ�ความสะอาด
แล้วควรตากให้มีความชื้นประมาณ14%จึงนำ�เข้าเก็บใน
การทำ�นา
การทำ�นา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้น ยุ้งฉางที่มีสภาพอากาศถ่ายเทได้สะดวกสามารถขนส่ง

(Deep waterarfloating rice)เป็นข้าวที่ปลูกอยู่ใน
พื้นที่ที่มีระดับน้�ำ ตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป จนถึง 3 –
4 เมตร และพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีระดับน้ำ�ประมาณ 1 – 2
เมตร ข้าวนาเมืองส่วนใหญ่จะปลูกโดยวิธีหว่านข้าวแห้ง
หรือที่ชาวนาเรียกว่าหว่านสำ�รวย โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย
20 – 30 ถังต่อไร่
2. แบ่งตามฤดูปลูก ดังนี้
2.1 ข้าวนาปีหรือข้าวไวต่อช่วงแสง (Photoperiod
sensitive varieties) เป็นพันธุ์ข้าวที่มีช่วงเวลาของการ
ออกดอกที่แน่นอนเป็นข้าวที่ปลูกในฤดูนาปีเท่านั้น ข้าว
ชนิดนี้จะออกดอกตรงตามฤดูกาลเพราะต้องการช่วง
แสงจำ�เพาะเพื่อการออกดอก โดยไม่ว่าจะปลูกข้าวพันธุ์
นั้นเมื่อใด ก็จะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้น
2.2 ข้าวนาปรังหรือข้าวนอกฤดูหรือข้าวไม่ไวต่อ
ช่วงแสง (Photoperiod insensitive varieties) เป็น
พันธุ์ข้าวที่ออกดอกตามอายุเก็บเกี่ยวของข้าวโดยไม่ขึ้น
อยู่กับช่วงแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวแน่นอนปลูกได้ดีใน
ฤดูร้อนเพราะมีช่วงแสงมากกว่าฤดูอื่นเมื่อมีอายุครบ
ถึงระยะเวลาออกดอกข้าวพันธุ์นี้จะออกดอกได้โดยไม่
จำ�เป็นต้องอาศัยช่วงแสงเป็นตัวกำ�หนดทำ�ให้ข้าวชนิดนี้
สามารถปลูกได้ตลอดปี แต่เกษตรกรมักจะเรียกว่าข้าว
นาปรังถึงแม้จะปลูกได้ทั้งในฤดูนาปีที่อาศัยน้ำ�ฝนและ
ในช่วงฤดูแล้งที่ต้องอาศัยน้�ำ ชลประทาน โดยพันธุ์ข้าวที่
เกษตรกรใช้ปลูกในปัจจุบันมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
3. แบ่งตามประเภทการบริโภคหรือประเภทของ
เนื้อแป้งในเมล็ดข้าวสาร ดังนี้
3.1 ข้าวเหนียว (Glutinous or waxy rice) เป็น
ข้าวที่มีเมล็ดข้าวสารสีขาวขุ่น เมื่อนึ่งแล้วจะได้ข้าวสุกที่
จับตัวติดกันเหนียวแน่นและมีลักษณะใสนิยมบริโภคกัน
มากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.2 ข้าวเจ้า (Nonglutinous rice) เป็นข้าวที่มีเมล็ด
ข้ า วสารใสเมื่ อ ข้ า วสุ ก จะมี สี ข าวขุ่ น และร่ ว นกว่ า ข้ า ว
เหนียวและข้าวเจ้าแต่ละพันธุ์เมื่อหุงสุกแล้วจะมีความ
เหนียวแตกต่างกัน นิยมบริโภคในภาคกลางและภาคใต้
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ได้สะดวกและเมล็ดข้าวที่จะเก็บไว้ทำ�พันธุ์ต้องแยกจาก พืช ที่ใช้ในการเพาะปลูก
2. ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าว คือ ค่าจ้าง
เมล็ดข้าวบริโภคและควรมีป้ายบอกวันบรรจุชื่อพันธุ์
แรงงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปลูก
เพื่อความสะดวกในการนำ�ไปใช้
ข้าวโดยตรง และสามารถคำ�นวณมูลค่าได้ง่าย เริ่มตั้งแต่
ต้ น จนถึ ง สิ้ น กระบวนการผลิ ต ค่ า แรงงานในการปลู ก
ต้นทุนของการปลูกข้าว
ข้าว ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการเตรียมพื้นที่ ค่าแรง
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำ�คัญของประเทศ งานในการเพาะปลูกค่าแรงงานในการดูแลรักษาค่าแรง
ไทยการปลู ก ข้ า วเป็ น อาชี พ สร้ า งรายได้ แ ก่ ค รั ว เรื อ น งานในการเก็บเกี่ยวและขนย้าย โดยค่าแรงงานในการ
เกษตรกร ซึ่งวิถีการปลูกข้าวของชาวนาไทยเปลี่ยนไป ปลูกข้าวยังหมายรวมถึง ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรทางการ
จากที่เมื่อก่อนชาวนาหนึ่งคนต้องทำ�ทุกอย่างตั้งแต่ไถนา เกษตร เช่น รถไถนา รถปลูกข้าว และรถเกี่ยวข้าว เพื่อ
ย่�ำ เทือกไปถึงเกี่ยวข้าว กลายมาเป็นทำ�เองบางส่วนและ ดำ�เนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย
3. ค่าใช้จ่ายการผลิตในการปลูกข้าว คือ ค่าใช้
จ้างคนอื่นอีกบางส่วน กระทั่งปัจจุบันแทบจะเป็นการ
8
จ้างคนอื่นทำ�ทุกขั้นตอน ดังนั้นต้นทุนของการปลูกข้าว จ่ายที่นอกเหนือจากวัตถุทางตรงในการปลูกข้าวและ
ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าว ค่าใช้จ่ายการผลิตใน
จึงเป็นปัจจัยหลัก2.ที่ชค่าวนาต้
า แ ร ง งอางให้
น ทคาวามสนใจ
ง ต ร ง ใ น กดัางรนีป้ (พิ
ลู กกขุ้ลา ว คื อ ค่ า จ้ า ง แ ร ง ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ลู ก
กข้าว ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตร ค่ากระแส
พงษ์กลาง,
2559)และสามารถคานวณมูลค่าได้ง่าย เริ่ มตั้งแต่ตน้ จนถึการปลู
ข้าวโดยตรง
งสิ้ นกระบวนการผลิต ค่าแรงงานในการปลูกข้าว ประกอบด้วย
ไฟฟ้า ค่าน้ำ�มัแลรั
นเชืกษา
้อเพลิ
ง ค่าบำ�รุงรักบษาและซ่
อมแซม
1.ค่าแรงงานในการเตรี
วัตถุทางตรงในการปลู
าว คือ ส่วนประกอบก ค่าแรงงานในการดู
ยมพื้นทีก่ ค่ข้าแรงงานในการเพาะปลู
ค่าแรงงานในการเก็
เกี่ยวและขนย้
าย
อุ
ป
กรณ์
ค่
า
เสื
อ
่
มสภาพของอุ
ป
กรณ์
ค่
า
เช่
า
พื
น
้
ที
ใ
่
นการ
่
โดยค่
า
แรงงานในการปลู
ก
ข้
า
วยั
ง
หมายรวมถึ
ง
ค่
า
จ้
า
งเหมาเครื
่
อ
งจั
ก
รทางการเกษตร
เช่
น
รถไถนา
รถปลู
ก
ข้
า
ว
และรถเกี
ย
วข้
า
ว
หลักที่ใช้ในการปลูกข้าว ถือเป็นส่วนสำ�คัญในการผลิต
เพื่อดาเนิ้ ไ นด้การดั
างต้นด้วย
ซึ่ ง สามารถชี
ชั ด ว่งากล่ใช้าใวข้นกระบวนการปลู
ก ข้ า วเป็ น เพาะปลูก และค่าภาษีที่ดินที่ทำ�การเพาะปลูก
3. ค่าใช้จ่ายการผลิ
ตในการปลู
าว คื อ ค่ตาใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากวัตถุทางตรงในการปลูกข้าว และค่าแรงงาน
จำ � นวนเท่ า ใดและสามารถคำ
� นวณมู
ล ค่ า ต่กอข้การผลิ
่ายการผลิตในการปลูกกข้ข้าาววประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตร ค่ากระแสไฟฟ้ า ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า
ข้ า วหนึทางตรงในการปลู
่ ง หน่ ว ยได้ โ ดยง่กข้าาวัว ตค่าถุใช้ทจางตรงในการปลู
บารุ งรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าเสื่ อมสภาพของอุปกรณ์ ค่าเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูก และค่าภาษีที่ดินที่ทาการเพาะปลูก
ประกอบด้
วย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่ายาปราบศัตรู
ต้ นทุนของการปลูกข้ าว

วัตถุทางตรง

- ค่าเมล็ดพันธุ์
- ค่าปุ๋ ย
- ค่ายาปราบศัตรู พืช

ค่าแรงงานทางตรง

- ค่าแรงงานในการเตรี ยมพื้นที่
- ค่าแรงงานในการเพาะปลูก
- ค่าแรงงานในการดูแลรักษา
- ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวและ
ขนย้าย

ค่าใช้จ่ายการผลิต
- ค่าวัสดุการเกษตร
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
- ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม
อุปกรณ์
- ค่าเสื่ อมสภาพของอุปกรณ์
- ค่าเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูก
- ค่าภาษีที่ดินที่ทาการเพาะปลูก
- ค่ากระแสไฟฟ้ า

แผนภาพที่ 1 ต้นทุนของการปลูกข้าว
ต้นทุนของการปลูกข้าว เป็ นหนึ่งในปั ญหาที่น่าสนใจของชาวนาในปั จจุบนั ที่สูงขึ้นกว่าเมื่อก่อน ไม่วา่ จะเป็ นต้นทุน
วัตถุดิบ ต้นทุ นแรงงาน หรื อแม้แต่กระบวนการผลิ ตที่ เปลี่ ยนไปทาให้มีตน้ ทุ นที่ สูงขึ้ นก็ตาม ซึ่ งปั จจุ บัน ต้นทุ นต่อไร่ อยู่ที่
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ต้นทุนของการปลูกข้าว เป็นหนึ่งในปัญหาที่
น่ า สนใจของชาวนาในปั จ จุ บั น ที่ สู ง ขึ้ น กว่ า เมื่ อ ก่ อ น
ไม่ ว่ า จะเป็ น ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ต้ น ทุ น แรงงานหรื อ แม้ แ ต่
กระบวนการผลิตที่เปลี่ยนไปทำ�ให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นก็ตาม
ซึ่งปัจจุบันต้นทุนต่อไร่อยู่ที่ประมาณ5,000บาททั้งนี้ขึ้น
อยู่กับขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกซึ่งถ้าชาวนา
สามารถกำ�หนดขนาดพื้นที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสมจะ
ทำ�ให้เกิดกำ�ไรสูงสุด อย่างไรก็ตามจากการสำ�รวจพบว่า
ชาวนาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลิตของการปลูกข้าวค่อนข้างน้อย โดยไม่ได้บันทึกบัญชี
เกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้นครบทุกรายการ บางรายการมี
การจด แต่บางรายการไม่จด ดังนั้นหากชาวนาใส่ใจและ
ต้องการลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าวให้สามารถอยู่
รอดได้แล้ว ชาวนาควรให้ความสำ�คัญ ดังนี้ (พิกุล พงษ์
กลาง, 2559)
แนวทางที่ 1 ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลรายรับ
รายจ่ายแบบง่ายโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ลงมือทำ�นาจนถึงวัน
ที่จำ�หน่ายผลผลิตรวมทั้งจดบันทึกและสรุปข้อมูลเกี่ยว
กับจำ�นวนผลผลิตที่ได้เมื่อสิ้นฤดูการทำ�นาเพื่อให้ตนเอง
สามารถนำ �ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้มาใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถตรวจ
สอบได้ว่าผลผลิตที่ได้มีก�ำ ไรหรือขาดทุนเท่าไร
แนวทางที่ 2 ต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลด
ต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งการเพิ่มรายได้จากการ
ปลูกข้าวนั้นเกษตรกรไม่สามารถเพิ่มราคาขายผลผลิต
ในตลาดได้ อาจส่งผลให้สูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งขันได้
ดังนั้นหลักประกันในการเพิ่มรายได้ของชาวนาไม่ใช่การ
กำ�หนดราคาขายเพราะข้าวเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่
ราคามีความเคลื่อนไหวตามความต้องการของตลาดโลก
และราคาข้าวจะแตกต่างกันตามคุณภาพของข้าว ดังนั้น
หลักประกันในการเพิ่มรายได้ของชาวนาจึงเป็นการลด
หรือควบคุมต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งการลดต้นทุนและค่า
ใช้จ่ายในการผลิตมี 2 ส่วนที่สำ�คัญคือ ส่วนแรกเป็นการ
ลดการใช้ปัจจัยการผลิตของชาวนา โดยใช้นโยบายลด
คือ ลดการใช้ปุ๋ย ลดการใช้ยาฆ่าแมลง และลดค่าจ้างใน
การทำ�นา ส่วนที่สองนั้นเป็นการลดต้นทุนที่สำ�คัญของ
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การทำ�นาอีกอย่างหนึ่งคือเมล็ดพันธุ์ข้าวสำ�หรับกรณี
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำ�บลออน
ใต้นั้นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับเมล็ดพันธุ์แจก
จากกรมการข้าวให้นำ�ไปผลิตต่อเป็นเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อ
ดำ�เนินการเพาะปลูกเองดังนั้นจากนโยบายลดดังกล่าว
ข้างต้นถ้าชาวนาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ก็เท่ากับชาวนา
สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ จะส่งผลให้ชาวนามี
โอกาสทำ�กำ�ไรในการผลิตข้าวได้มากขึ้น
แนวทางที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการเป็นการ
มุ่งแก้ปัญหาภายในว่าจะจัดการบริหารงานอย่างไรจึงจะ
ช่วยให้การปลูกข้าวได้ผลผลิตสูง ต้นทุนการผลิตต่ำ� มี
กำ�ไรและสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้ตาม
กระบวนการบริหารที่สำ�คัญโดยข้อมูลที่สามารถตอบ
สนองความต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้อง
มีกระบวนการจัดการที่ดีซึ่งจะช่วยให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการที่สำ�คัญ
ประกอบด้วยการวางแผนการปฏิบัติตามแผน การตรวจ
สอบและการดำ�เนินการให้เหมาะสม โดยจะต้องมีการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนด
ไว้ คือ รวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น หา
ช่ อ งทางในการแก้ ไขปั ญ หาและเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี
ที่สุดจากทางเลือกหลายๆทางซึ่งการบริหารจัดการของ
เกษตรกรเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มีพลังใน
การขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน และการ
สร้ า งโอกาสให้ แก่ ประชาชนอย่ า งยั่ ง ยื น ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ให้มีความพร้อมในกระบวนการการสร้างสรรค์ความ
คิดและนำ�ไปสู่แนวทางปฏิบัติในด้านการดำ�รงชีวิตให้มี
คุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน
แนวทางที่ 4 การเรียนรู้เกี่ยวกับการคำ�นวณต้นทุน
การผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตของการปลูก
ข้าว จากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการ
รวมกลุ่มเกษตรกรชาวนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยว
กับเรื่องดังกล่าวเพื่อนำ�ไปสู่แนวทางในการลดต้นทุนการ
ผลิตของการปลูกข้าวแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ชาวนายังสามารถนำ�ความรู้เทคโนโลยี
การปลู ก ข้ า วอย่ า งเหมาะสมไปบริ ห ารจั ด การและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็นที่เกิดขึ้นเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตของการปลูกข้าวดังนี้ (อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี และ
สายใจ วิบูรณ์พันธ์, 2555 และ พิกุล พงษ์กลาง, 2559)
1. การปรับเปลี่ยนวิธีการจากการจ้างคนอื่นทำ�
ทุกขั้นตอน ไปเน้นการพึ่งตนเองให้ได้ รวมทั้งมีการปรับ
ทักษะของตนให้ทำ�งานบางอย่างโดยไม่ต้องไปจ้างคน
อื่นเป็นการทำ�เองซึ่งสามารถดูแลได้ทั่วถึงกว่าการจ้าง
คนอื่นส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงงานถูกลงนำ�ไปสู่กำ�ไรที่มาก
ขึ้น
2. การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ เหมาะสม
กับพื้นที่ ในอัตราที่เหมาะสมทำ�ให้มีผลผลิตมากขึ้น
3. ปรึ ก ษานั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตรเพื่ อ
เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารในการจั ด การไร่ น าให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
4. วิ เ คราะห์ ดิ น เพื่ อ ทราบความต้ อ งการใช้ ปุ๋ ย
เน้นการปรับปรุงหน้าดิน โดยการไถกลบตอซัง เร่งการผุ
พังสลายตัว ไม่เผาฟาง นำ�มูลสัตว์มาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงบำ�รุงดิน เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ทำ�ให้มี
ความจำ�เป็นในการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ส่งผลให้ต้นกล้าที่ขึ้น
มาแตกกอดีขึ้น แข็งแรง และมีความต้านทานโรค ส่งผล
ให้ได้ผลผลิตมากขึ้น
5. หาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตในการใช้
ปัจจัยให้คุ้มค่า และระมัดระวังให้มากที่สุด ดังนี้
5.1ตรวจสอบแปลงนาก่อนการใช้ปุ๋ยเคมี และ
ควรใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมไม่ ใ ส่ เ กิ น ความ
ต้ อ งการของพื ช และดิ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ สิ้ น เปลื อ งโดยเปล่ า
ประโยชน์
5.2ตรวจสอบแปลงนาก่อนฉีดพ่นสารป้องกัน
กำ � จั ด ศั ต รู ข้ า วและฉี ด พ่ น ให้ ถู ก วิ ธี แ ละในปริ ม าณที่
เหมาะสม ควรใช้ร่วมกับสารชีวภาพ เพื่อรักษาสมดุล
ธรรมชาติและประหยัดค่าใช้จ่าย
ดังนั้นชาวนาควรให้ความสำ�คัญต่อแนวทางการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมรวมทั้งคำ�นึงถึงปัจจัยด้านการผลิต
เกี่ยวกับที่ดิน ทุน แรงงาน และผู้ประกอบการ ด้าน

การจัดการและดำ�เนินงานด้านการเงินและงบประมาณ
ด้านการตลาดและด้านเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพยายาม
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งควรมีการจดบันทึกข้อมูล
เกี่ ย วกั บ การผลิ ต เริ่ ม ตั้ ง แต่ ดำ � เนิ น การผลิ ต จนถึ ง การ
เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต โดยศึ ก ษาต้ น ทุ น การผลิ ต อย่ า งเป็ น
ระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำ�เป็นตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียม
การขั้นตอนการดำ�เนินงานและขั้นตอนการติดตามและ
ประเมิ น ผลโดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ จำ � เป็ น เพื่ อ ใช้ ใ น
การวางแผนการดำ�เนินงานสำ�หรับตัดสินใจในอนาคต
สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานได้
และติดตามผลเป็นระยะตามแนวทางการบริหารจัดการ
ที่วางไว้ (บุษบา อารีย์, 2555)เพื่อให้สามารถคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคตได้ตามกระบวนการบริหารที่สำ�คัญ
ซึ่งข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการเพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ จ ะต้ อ งมี ก ระบวนการจั ด การที่ ดี จ ะ
ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต้อง
มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้โดยที่พยายาม
หาแนวทางที่ทำ�ให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ�ที่สุดเพื่อให้ได้
กำ�ไรมากที่สุดและคำ�นึงถึงต้นทุนการผลิตและประโยชน์
ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าเพื่อนำ�ไปสู่การดำ�รงชีวิตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืนต่อไป

สรุป

บทความนี้นอกจากจะอธิบายถึงการจำ�แนกต้นทุน
ตามลั ก ษณะส่ ว นประกอบของการผลิ ต แล้ ว ยั ง ได้ นำ �
แนวทางในการลดต้ น ทุ น ผลิ ต ของการปลู ก ข้ า วที่ ไ ด้
จากการวิ จั ย มาเสนอแนะเพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นสามารถนำ� ไป
ประยุกต์ใช้กับสภาพการดำ�เนินงานของตนเอง อย่างไร
ก็ดีหากมีการนำ�แนวทางที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ร่วมกับความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลรวมทั้งการ
ได้รับจากการอบรมจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ในเรื่องการจัดการไร่นาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว
จะทำ�ให้ชาวนาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน
การผลิตพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและใช้เป็นเครื่องมือที่
จะสามารถนำ�ไปสู่แนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่
จำ�เป็นที่เกิดขึ้นและลดต้นทุนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
สุดท้ายนี้ในมุมมองของผู้เขียนแนวทางการลด
ต้นทุนการผลิตถือเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ทำ�ให้เกษตรกร
ชาวนาสามารถบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การปลู ก ข้ า วให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนำ � ไปมาสู่ ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต และผล
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น
ซึ่งนำ�ไปสู่การวางแผนทางการเงินว่าจะวางแผนอย่าง
ประหยัดได้อย่างไรอันเป็นการสร้างรากฐานมั่นคงให้กับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกำ�กับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Relationship between Corporate Governance and Cost of Equity
of Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand
วรรณรัตน์ ปณิธานธรรม และ ดลกณิศ เต็งอำ�นวย
Wanarat Panitanthum and Dhollakhanis Tengamnuay

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำ�กับดูแลกิจการและต้นทุนเงินทุน
ของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2553 - 2555 จำ�นวนตัวอย่างใน
การวิจัยรวมทั้งสิ้น 913 รายการ จากผลการวิจัยพบว่า บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ มีคณะกรรมการ จำ�นวน 8-10
คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระส่วนใหญ่ ร้อยละ 33 - 50 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของ
กรรมการอิสระที่ต่ำ�กว่าร้อยละ 33 ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีจำ�นวนร้อยละ 5 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการกำ�กับดูแลกิจการและต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น พบว่า บริษัทที่ได้รับ
การประเมินการกำ�กับดูแลกิจการอยู่ในระดับที่ดีกว่าและบริษัทที่มีขนาดคณะกรรมการที่มากขึ้นนั้นจะมีต้นทุนเงิน
ทุนของส่วนผู้ถือหุ้นต่�ำ กว่า อย่างไรก็ดี สัดส่วนของกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ
หุ้น ณ ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05
คำ�สำ�คัญ: การกำ�กับดูแลกิจการ ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ

Abstract

This research aims to examine the relationship between corporate governance and
the cost of equity of a company listed on the Stock Exchange of Thailand. The overall sample
(913 items) covers the year 2010 to 2012. The research results show that the majority of listed
companies have 8-10 directors with 33% - 50 % independent directors. However, 5% of the
overall sample reveals that there are less than 33 % of independent directors who do not meet
the requirements of good corporate government. The results also show that there is a negative
relationship between the level of corporate governance and the cost of equity. Furthermore,
the size of the board reflects with the cost of equity in the same direction. Nevertheless, there
is no relationship between the proportion of independent directors and the cost of equity at a
significance level of 0.05.
Keywords: Corporate Governance, Cost of Equity, Board Structure
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บทนำ� (Introduction)
นับตั้งแต่วิกฤตการณ์เศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศไทยในปี2540 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
พยายามให้ความสนับสนุนและผลักดันระบบการกำ�กับ
ดูแลกิจการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี2542 มีการจัด
ตั้ ง หน่ ว ยงานสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
เพื่อทำ�การสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบี ย นและจั ด ทำ � รายงานการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
บริษทั จดทะเบียน (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies: CGR) ซึ่งมีการทำ�การ
สำ�รวจตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการให้คะแนน
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ อิ ง ตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ ดี ข ององค์ ก ารเพื่ อ ความร่ว มมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation
and Development – OECD) และหลักการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2 549ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง5หมวดคือ
สิทธิของผู้ถือหุ้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กั น การคำ � นึ ง ถึ ง บทบาทของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย การเปิ ด
เผยข้อมูลและความโปร่งใสความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ โดยตลาดหลักทรัพย์มุ่งหวังส่งเสริมการกำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนและเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทย
นอกจากนี้คณะกรรมการถือเป็นกลไกหนึ่งที่
ช่วยเสริมสร้างการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากคณะ
กรรมการมี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่
สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ
การดำ�เนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต้อง
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ จากการศึกษางานวิจัยใน
อดีต (นวรัตน์ วิทยนันท์, 2555) พบว่า คุณลักษณะของ
คณะกรรมการที่ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีจะส่งผลให้ระดับความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลลดลง
ซึ่งความแม่นยำ�ของข้อมูลนั้นช่วยลดอัตราผลตอบแทน

ที่คาดหวังของนักลงทุนได้(รัชนียา บังเมฆ. ,2554) จึง
สอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)ที่กล่าว
ถึ ง ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งตั ว การกั บ ตั ว แทนซึ่ ง
เกิดจากตัวแทนแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดย
ไม่คำ�นึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
อื่น นอกจากนี้การแบ่งแยกการทำ�งานของตัวการและ
ตัวแทนทำ�ให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล
(Information Asymmetry) ทำ�ให้ตัวแทนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้รวดเร็วและละเอียดกว่าผู้ถือ
หุ้นที่เป็นบุคคลภายนอกก่อให้เกิดต้นทุนในการติดตาม
ควบคุมดูแลการดำ�เนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย (ขวัญสกุล เต็งอำ�นวย, 2555) ต้นทุน
ประเภทนี้เรียกว่า ต้นทุนตัวแทน (Agency Cost)
(Shleifer and Vishny, 1997) ดังนั้น ปัญหาความ
ไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลมีผลทำ�ให้ต้นทุนเงินทุนส่วน
ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (Diamond and Verrecchia,
1991) ซึ่งความสำ�คัญของต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจในการดำ�เนิน
งานของผู้บริหาร (รัชนียา บังเมฆ,2554) ดังนั้น คณะ
กรรมการจึงมีบทบาทสำ�คัญเพื่อให้เกิดการคานอำ�นาจ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และการคาน
อำ�นาจระหว่างกรรมการ ที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่และ
กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
บริ ษั ท ที่ มีร ะบบการกำ � กั บดู แลกิ จ การที่ เข้ ม
แข็ง จะทำ�ให้องค์กรสามารถลดต้นทุนเงินทุนของส่วน
ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น ส่ ว นที่ ช่ ว ยสร้ า งมู ล ค่ า กิ จ การเพิ่ ม
ขึ้น (Ashbaugh et al., 2004; Cheng et al., 2006)
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งนี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ของต่ า ง
ประเทศและงานวิ จั ย ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลาย
ในประเทศไทยผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การและต้ น ทุ น เงิ น ทุ น ของ
ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วง พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การและต้ น ทุ น เงิ น ทุ น ของส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ช่วง พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กั บ กลไกการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การซึ่ ง สะท้ อ นพฤติ ก รรม
ของคนและความเป็นไปในองค์กรและใช้สำ�หรับอธิบาย
มูลเหตุของความประพฤติมิชอบของผู้บริหารซึ่งก็คือ
ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ของ Jensen and
Meckling (1976) มาใช้ในการวิจัย ซึ่งจากการศึกษางาน
วิจัยส่วนใหญ่ในต่างประเทศ (Ashbaugh et al., 2004;
Pham et al., 2007; Byun, 2008) ผลการศึกษาที่
ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่มีระดับการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีจะช่วยลดปัญหาความไม่ซื่อสัตย์ของผู้บริหารพร้อม
ทั้งช่วยลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล
ของบริษัทโดยผู้บริหารที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกัน
ของข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันซึ่งเป็นการสร้างความ
มั่ น ใจให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ว่ า ผู้ บ ริ ห ารจะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
ความระมัดระวังและด้วยความซื่อสัตย์ รวมถึงรักษาผล
ประโยชน์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจึงทำ�ให้ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ
หุ้นลดลงผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการกำ�กับดูแล
กิ จ การซึ่ ง ใช้ ร ะดั บ การประเมิน การกำ�กับ ดูแ ลกิจการ
จากรายงานการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของ
IOD และจากการศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการ จะพบ
ว่า ขนาดของคณะกรรมการ (Ashbaugh et al., 2004)
และความมีอิสระของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ใน
ทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มกั บ ต้ น ทุ น เงิ น ทุ น ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น
(Pham et al., 2007) ผู้วิจัยจึงนำ�ตัวแปรทั้งสองมา

ศึกษาประกอบกัน
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ เ ลื อ กตั ว แปรควบคุ ม
ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
(Reverte, 2006; Pham et al., 2007; Rowe and
Kim, 2010) ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม
(Debt to Asset ratio) ขนาดของกิจการ (Market
capitalization)อั ต ราส่ ว นมู ล ค่ า ทางบั ญ ชี ต่ อ มู ล ค่ า
ตลาด (Book to Market value) อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม (Return on asset :ROA) และประเภท
ของอุตสาหกรรมเนือ่ งจากงานวิจยั ในอดีต(Muhammad,
I. and S. Zulfiqar,2008) พบว่าตัวแปรควบคุมเหล่า
นี้มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic
risk)อันมีผลต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นที่คำ�นวณโดย
วิธีแบบจำ�ลองการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์หรือ Capital
Asset Pricing Model (CAPM)
ผู้ วิ จั ย ได้ กำ � หนดให้ ก ารกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
สะท้อนโดย “ระดับการกำ�กับดูแลกิจการ” ที่ประเมิน
โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทยและ
โครงสร้ า งคณะกรรมการซึ่ ง จะใช้ ตั ว แปรขนาดของ
คณะกรรมการและสั ด ส่ ว นกรรมการอิ ส ระโดยจาก
การทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสนับสนุนว่าขนาดของ
คณะกรรมการที่ ม ากและมี ค วามรู้ ค วามสามารถที่
หลากหลายประกอบกับสัดส่วนกรรมการอิสระที่มาก
จะนำ � มาซึ่ ง การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละโปร่ ง ใสขึ้ น
ในส่ ว นตั ว แปรตามคื อ ต้ น ทุ น เงิ น ทุ น ของส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น
ใช้แบบจำ�ลองในการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์(CAPM)
เนื่องจากตัววัดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังใน
ผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุน
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ผูว้ จิ ยั พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ ดังนี้
ผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
การกากับดูแลกิจการ
1. ระดับการกากับดูแลกิจการ
2. ขนาดของคณะกรรมการบริ ษทั
3. สัดส่วนกรรมการอิสระ
ตัวแปรควบคุม
1. ขนาดกิจการ (Size)
2. ความเสี่ ยงในการดาเนินกิจการ
(Debt to Asset ratio)
3. อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาด
(Book to Market value)
4. ความสามารถในการทากาไร ( Profitability)
5. ประเภทอุตสาหกรรม
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิด

ตัวแปรตาม
ต้ น ทุ น เ งิ น ทุ น ข อ ง ส่ ว น
ผูถ้ ือหุน้ (Costs of equity)
วิธี CAPM model

สมมติฐานการวิจัย (Research Assumption)

สมมติฐานการวิ
Assumption)
จากวัจตยั ถุ(Research
ประสงค์งานวิ
จัยและกรอบแนวคิดดังรูปที่ 1 นำ�มากำ�หนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
จากวั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
ง
านวิ
จ
ย
ั
่ 1 ศนทางตรงกั
ามากาหนดสมมติ
ดังนี้ วนผู้ถือหุ้น
สมมติฐานที่ 1 ระดับการกำ�กับดูแและกรอบแนวคิ
ลกิจการมีความสัดมดัพังรูนปธ์ทีในทิ
นข้ามกับต้ฐนานการวิ
ทุนเงินทุจยนั ของส่

สมมติ
ระดับการกากับดูแลกิจการมี
ความสั
ธ์ใศนทิ
ศทางตรงกั
ข้าบมกั
ทุนของส่
ฐานที่ 1่ 2 ขนาดของคณะกรรมการมี
ความสั
มพันมพัธ์ในนทิ
ทางตรงกั
นข้านมกั
ต้นบทุต้นเงิทุนทุเงินนของส่
วนผูว้ถนผู
ือหุถ้ ้นือหุน้
สมมติฐานที
สมมติฐานที
ฐานที่ 2่ 3 สัดขนาดของคณะกรรมการมี
ส่วนกรรมการอิสระมีความสั
มพันมธ์พัในนทิธ์ใศนทิ
ทางตรงกั
นข้านมกัข้าบมกั
ต้นบทุต้นนเงิทุนนทุเงินนของส่
วนผู้ถวือนผู
หุ้นถือหุน้
สมมติ
ความสั
ศทางตรงกั
ทุนของส่
สมมติฐานที่ 3 สัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในทิ
ศทางตรงกั
ต้นทุนเงินทุนของส่
วนผูถ้ ือหุวน้ย
ในตลาดหลั
กทรันพข้ย์าแมกัห่งบประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้

วิธีการวิจัย (Research Methodology)

8 กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีตัวอย่างทั้งสิ้น 913 รายการ
วิธีการวิจัยการศึ
(Research
Methodology)
กษาในงานวิ
จัยครั้งนี้ รวบรวมข้อมูล ยกเว้นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
จากรายงานการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Market for Alternative Investment: mai) บริษัท
จดทะเบียนที่อยูากั่ระหว่
งฟื้นจฟูการบริ
การดำ�ษเนิัทนจดทะเบี
งานและบริ
ัท
การศึ Governance
ก ษาในงานวิจReport
ัย ครั้ งนี้ of
รวบรวมข้
อ มู ล จากรายงานการก
บ ดู แาลกิ
ย นษ(Corporate
(Corporate
Thai Listed
ที่เปิดเผยข้อมูลไม่
วนาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี และ
Companies
- CGR)
แบบแสดงรายการข้
อมูล-ประจำ
Report
of Thai
Listed Companies
CGR)�ปีแบบแสดงรายการข้
อมูคลรบถ้
ประจ
Governance
่อรวบรวมข้อมูลของตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
และข้อมู(SET
ลที่อยูMarket
่ในฐาน Analysis เมื
รายงานประจำ
ข้อ(แบบ
มูลที่อ56-1)
ยูใ่ นฐานข้
อมูล SET�ปีSMART
and Reporting Tool) ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
และตัวแปรควบคุมครบถ้วนแล้วจึงนำ�ข้อมูลมาเพื่อทำ�
มู ลพย์SET
SMAR(SET วMarket
Analysis
หลัข้กอทรั
แห่งประเทศไทยช่
งปี พ.ศ. 2553
– 2555and
ซึ่งมีจานวนบริ ษทั 262, 327 และ 324 บริ ษทั ตามลาดับ โดยงานวิจยั มี
Reporting To o l) ข อ งบ ริ ษ ั ทจ ด ทะ เบ ี ย ใ น การวิเคราะห์ถึงขนาดของคณะกรรมการและสัดส่วน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลรายปี จานวน 3 ปี และใช้ขอ้ มูลจากทุกรรมการอิ
กกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลั
กทรัพย์มแพัห่นงธ์ประเทศไทย
ซึ่ ง
สระ รวมทั้งใช้ทดสอบความสั
ระหว่าง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยช่ ว งปี พ .ศ.2553
่มอุตสาหกรรม
ประกอบด้
ซึ่งมีต327
วั อย่างทั
913 รายการ
ทั ที่จดทะเบี
กทรั
การกำ�กัยกเว้
บดูแนลกิบริจษการและต้
นทุนยเงินในตลาดหลั
นทุนของส่วนผู
้ถือพหุย์้นเอ็มเอไอ
–2555 วซึย่ง8มีกลุ
จำ�นวนบริ
ษัท 262,
และ้ งสิ้น324
(Market
for Alternative
Investment:
บริ ษขทั ้อจดทะเบี
่อยูร่ ะหว่เคราะห์
างฟื้ นฟูคกวามถดถอยเชิ
ารดาเนิ นงานและบริ
ษทั ที่เปิดดเผยข้
งพหุแบบภาคตั
ขวาง อมูลไม่
บริษัทตามลำ
�ดับโดยงานวิ
จัยมีการวิmai)
เคราะห์
มูลราย ยนทีโดยการวิ
ครบถ้
ปี จำว�นนวน 3 ปี และใช้ข้อมูลจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ณ ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05 แสดงดังตารางที่ 1

เมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ของตั ว แปรอิ ส ระ ตั ว แปรตามและตั ว แปรควบคุ ม ครบถ้ ว นแล้ ว จึ ง น าข้ อ มู ล มาเพื่ อ ท า
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ธุรกิจประยุกดส่ต์วนกรรมการอิสระ รวมทั้ง ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแล
การวิ
ถึงขนาดของคณะกรรมการและสั
กิจการและต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบภาคตัดขวาง ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวัดค่าตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
การวัดค่าตัวแปร
1.ระดับการกากับดูแลกิจการ
ระดับดีเลิศ (90 - 100 คะแนน)
แทนค่าด้วย เลข 3
จากรายงานการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ระดับดีมาก (80 - 89 คะแนน)
แทนค่าด้วย เลข 2
(Corporate Governance Report of Thai Listed
ระดับดี (70 - 79 คะแนน)
แทนค่าด้วย เลข 1
Companies)
ต่ากว่า 70 คะแนน
แทนค่าด้วย เลข 0
*ไม่เปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ได้ต่ากว่า 70 คะแนน
2.ขนาดของคณะกรรมการบริษัท
จานวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการของบริษัท
3.สัดส่วนของกรรมการอิสระ
จานวนกรรมการอิสระต่อจานวนกรรมการทั้งหมด
4.ขนาดของกิจการ
ค่าลอการิทึมของสินทรัพย์วัดโดยมูลค่าทางตลาดของบริษัท
(Market capitalization)
5.ความเสี่ยงในการดาเนินกิจการ
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt-to-Asset Ratio)
6.อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาด
อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาด (Book to Market value)
7.ความสามารถในการทากาไร
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
8.ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (dummy)
กาหนดให้เป็น dummy
9.เ วลา
10.ความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรม
ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ คือ ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น (Cost of Equity หรือ Ke) ซึ่งมีวิธีที่ใช้ในการวัดค่าของ
ตัวแปรตามโดยคานวณจากแบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ หรือ Capital Asset Pricing Model (CAPM) (สถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548) เขียนเป็นสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ ดังนี้
สมการ
Ke = K RF + (Market Risk Premium) ß
โดยที่
Ke =
ต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity)
K RF =
อัตราผลตอบแทนขั้นต่าสาหรับหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
Market Risk Premium = อัตราผลตอบแทนในส่วนชดเชยความเสี่ยงเชิงระบบของธุรกิจ
ß =
ดัชนีวัดความเสี่ย งเชิงระบบของธุรกิจ เป็นดัชนีบ่งชี้การเปลี่ยนไปในผลตอบแทนที่นักลงทุน
ต้องการ เมื่อผลตอบแทนของทั้งตลาดเปลี่ยน (Sensitivity Index)

ผลการศึกษา (Research Finding)
งานวิ จ ั ย นี ้ ม ี ก ารตรวจสอบเงื ่ อ นไขวิ ธ ี ก าร
วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยแบบภาคตั ด ขวาง(Crossผลการศึกษา (Research Finding)
Sectional Multiple Regression Model) ก่อนแล้วคือ
มีการทดสอบปัญหาค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อน

เป็นค่าคงที่ที่ไม่ทราบค่า (Heteroscedasticity) สำ�หรับ
การวิเคราะห์ผลโดยแบ่งผลการวิจัยเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ในที่นี้จะกล่าวถึง ขนาดของคณะกรรมการ และ
สัดส่วนของกรรมการอิสระ

งานวิจัยนี้ มีการตรวจสอบเงื่ อนไขวิธีการวิเคราะห์ ค วามถดถอยแบบภาคตัด ขวาง (Cross-Sectional Multiple
Regression Model) ก่ อ นแล้ว คื อ มี ก ารทดสอบปั ญ หาค่ าแปรปรวนของค่ า คลาดเคลื่ อ นเป็ นค่ า คงที่ ที่ ไ ม่ ท ราบค่ า
ธุรกิจประยุกต์ 32
(Heteroscedasticity) สาหรับการวิเคราะห์ผลโดยแบ่งผลการวิจยั เป็ น 4 ส่วารสารเกษตรศาสตร์
วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ในที่น้ ีจะกล่าวถึง ขนาดของคณะกรรมการ
และสัดส่วพบว่
นของกรรมการอิ
สระ ย นส่ ว นใหญ่ มี ค ณะกรรมการ
ขนาดของคณะกรรมการบริ
ษัท
า บริ ษั ท จดทะเบี
ตามเกณฑ์
ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ
ขนาดของคณะกรรมการบริ
ษัท ที่ก�ำ หนดว่า จำ�นวน 8-10 คน(ร้อยละ 48) รองลงมาคือ ขนาดคณะ
บริษัทต้องมี
กรรมการไม่
้อยกว่บริ
า 5ษทัคนมหาชนฯ
อย่างไรก็
ามใน า บริ
กรรมการ
�นวน 11 นคนขึ
(ร้ออย่ยละ
44)ตามในทาง
โดยพบ
ตามเกณฑ์
ของ นพ.ร.บ.
ที่กตาหนดว่
ษทั ต้องมีกจำรรมการไม่
อ้ ยกว่้นาไป5 คน
างไรก็
ทางปฏิ
งๆ แนะนำ
�จำ�นวนกรรมการที
่เหมาะ ประมาณ
ว่าขนาดคณะกรรมการจำ
�นวน 11 ษคนขึ
้นไปนัย้นนพบมาก
ปฏิ บตั ิบคูัต่มิ ือคูต่่มาืองๆต่าแนะน
าจานวนกรรมการที
่ เหมาะสมไว้
9 - 15 คน (คู่มือกรรมการบริ
ทั จดทะเบี
เล่ม 1,
สมไว้
ป
ระมาณ
9
ในอุ
15
คน
(คู
ม
่
อ
ื
กรรมการบริ
ษ
ท
ั
จด
ต
สาหกรรมบริ
ก
ารและอุ
ต
สาหกรรมการเงิ
น
และ
2547) ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงใช้เกณฑ์น้ ีเป็ นจานวนขั้นต่าในการแบ่งช่วงของขนาดคณะกรรมการดังตารางที่ 2
ทะเบียน จากตารางที
เล่ม 1, 2547)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์นี้เป็น พบน้อยสุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีส่วนแนวโน้มใน
่ 2 ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในภาพรวม โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณ นา (Descriptive Statistics)
จำ�นวนขั้นต่ำ�ในการแบ่งช่วงของขนาดคณะกรรมการดัง แต่ละปีจะพบว่าค่าเฉลี่ยขนาดคณะกรรมการของทุก
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2555 พบว่า บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ มีคณะกรรมการ จานวน 8-10 คน (ร้อย
ตารางที่ 2
กลุ่มอุตสาหกรรมจำ�นวน 11 คนขึ้นไปนั้น เพิ่มขึ้นใน
ละ 48) รองลงมาคื
อ
ขนาดคณะกรรมการ
จ
านวน
11
คนขึ
น
้
ไป
ยละ 44)และลดลงในปี
โดยพบว่าขนาดคณะกรรมการจ
านวน
11 คนขึ
จากตารางที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพ ปี(ร้อ2554
2555 ในขณะที
่แนวโน้
มค่้าน
ไปนั้น พบมากในอุ
สาหกรรมบริ(Descriptive
การและอุตสาหกรรมการเงิ
น และพบน้
ยสุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
มในแต่ลกะปีกลุจะ่ม
�นวนส่ว5นแนวโน้
- 7 คนของทุ
รวมโดยใช้
สถิติเชิตงพรรณนา
Statistics)
เฉลี่ยอขนาดคณะกรรมการจำ
พบว่าค่าเฉลี่ยขนาดคณะกรรมการของทุ
กลุ่มอุตถึสาหกรรมจ
านวน 11
้นไปนั้น เพิ่มบขึเพิ้นในปี
ตลอดระยะเวลา
3 ปี ตั้งแต่ปี ก2553
ง ปี 2555
อุตคนขึ
สาหกรรมกลั
่มขึ้น2554
ทุกปีและลดลงในปี 2555 ในขณะที่
แนวโน้มค่าเฉลี่ยขนาดคณะกรรมการจานวน 5 - 7 คนของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมกลับเพิ่มขึ้นทุกปี
ตารางที่ 2 ขนาดของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดของคณะกรรมการ (ร้อยละ)
ประเภท
2553 (262 ตัวอย่าง)
2554 (327 ตัวอย่าง)
2555 (324 ตัวอย่าง) รวม 3 ปี (913 ตัวอย่าง)
อุตสาหกรรม
11
11
11
11
5-7 8-10
5-7 8-10
5-7 8-10
5-7 8-10
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
1. AGRI
7
45
48
0
44
56
4
44
52
7
43
50
2. CONS
7
41
52
0
57
43
4
49
47
4
48
48
3. IND
9
53
39
14
49
37
10 52
38
7
54
39
4. PROP
11
51
38
15
52
33
12 55
34
8
64
28
5. RESOURCE
11
16
74
11
42
47
12 33
56
14
36
50
6. SERVICE
3
37
60
2
44
55
3
39
58
2
37
60
7. TECH
21
62
17
19
58
23
22 58
21
26
52
22
8. FIN
5
40
55
9
43
49
7
37
56
4
52
43
เฉลี่ยร้อยละ
8
50
42
8
46
47
10
48
42
9
48
43
หมายเหตุ : AGRI = เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, CONS = ผลิตภั ณ ฑ์ อุป โภคและบริโภค,IND = สิ นค้ าอุตสาหกรรม
,PROP= อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง,RESOURCE = ทรัพยากร,SERVICE = บริการ,TECH = เทคโนโลยี,FIN= ธนาคาร
และการเงิน
ตารางที่ 3 ร้อยละของสัดส่วนของกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียน
ตารางที่ 3 ร้อยละของสัดส่วนของกรรมการอิสระ
กำ � หนดให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นต้ อ งมี ก รรมการอิ ส ระ
ของบริษัทจดทะเบียน
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็น
เกณฑ์ ใ นการกำ � หนดช่ ว งสั ด ส่ ว นกรรมการ ข้ อ บั ง คั บ ที่ กำ � หนดให้ ทุ ก บริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามดั ง นั้ น
อิสระมาจากข้อมูลในปี2551คณะกรรมการกำ�กับหลัก สัดส่วน 1 ใน 3 จึงเป็นสัดส่วนที่เป็นค่ากลาง
ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ( ก.ล.ต.)ได้ อ อกประกาศ

เกณฑ์ในการกาหนดช่วงสัดส่วนกรรมการอิสระ มาจาก ข้อมูลในปี 2551 คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
33 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศกาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้งคณะซึ่งเป็นข้อบังคับที่กาหนดให้ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น สัดส่วน 1 ใน 3 จึงเป็นสัดส่วนที่เป็นค่ากลาง
สัดส่วนกรรมการอิสระ (ร้อยละ)

ประเภท
อุตสาหกรรม
1. AGRI
2. CONS
3. IND
4. PROP
5. RESOURCE
6. SERVICE
7. TECH
8. FIN
เฉลี่ยร้อยละ

รวม 3 ปี (913
2553 (262 ตัวอย่าง)
2554 (327 ตัวอย่าง) 2555 (324 ตัวอย่าง)
ตัวอย่าง)
1/3
1/3
1/3
1/3
ต่ากว่า
1/2 ต่ากว่า
1/2 ต่ากว่า
1/2 ต่ากว่า
1/2
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
1/3
ขึ้น 1/3
ขึ้น 1/3
ขึ้น 1/3
ขึ้น
½
1/2
1/2
1/2
0
97 3
6
81 13
3
88 9
3
88 9
4
83 13 15
78 7
18
75 7
13
78 9
5
84 11
2
86 12
5
84 11
4
85 11
0
72 28
2
76 22
5
71 24
2
73 25
0
79 21
5
68 27 11
74 15
6
73 21
5
81 14
5
82 13
5
86 9
5
83 12
4
78 18
0
76 24
0
88 12 11
76 13
9
70 21 11
21 68 14
69 17 11
50 39
4
80 16
4
74 22
7
79 14
5
77 18

จากตารางที่ 3 สัดส่วนกรรมการอิสระต่อจำ�นวน ส่วนที่ 2 การประเมินกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจด
จากตารางที่ 3 สัดส่ วนกรรมการอิ
อจานวนคณะกรรมการโดยภาพรวมตลอดปี
2553 - 2555 ซึ่ งจาแนกตาม
คณะกรรมการโดยภาพรวมตลอดปี
2553สระต่
- 2555
ซึ่ง ทะเบียน
จำร้�อแนกตามร้
ด ส่สวระของบริ
นกรรมการอิ
ส ระของ
น การกำส�ระร้
กั บอดูยละ
แ ลกิ33จ การของ
ยละของสัดอส่ วยละของสั
นกรรมการอิ
ษทั จดทะเบี
ยน โดยส่ วนใหญ่มผลการประเมิ
ีสัดส่วนของกรรมการอิ
- 50 (ร้อย
บริ
ัทจดทะเบี
ยน โดยส่
มีสัดส่วนของกรรมการ
ัทจดทะเบี
กทรัพย์่มแธุห่รงกิประเทศไทย
ละษ77)
และรองลงมา
คือสัวดนใหญ่
ส่วนของกรรมการอิ
สระในช่วงร้อบริ
ยละษ50
ขึ้นไปนั้นยนในตลาดหลั
(ร้อยละ 18) พบในกลุ
จการเงินและ
อิกลุ
สระร้
อ
ยละ
33
50
(ร้
อ
ยละ
77)
และรองลงมา
ปี
โดยหน่
ว
ยงานสมาคมส่
ง
เสริ
ม
สถาบั
น
กรรมการบริ
ษัท
่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้างมีสัดส่ วนที่สูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามลาดับ อย่างไรก็ตามสัดส่ วนของ
คื อ สั ด ส่ ว นของกรรมการอิ ส ระในช่ ว งร้ อ ยละ50ขึ้ น ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 สรุปในภาพรวม
กรรมการอิสระที่ต่ ากว่าร้อยละ 33 มีจานวนเพิ่มขึ้นในปี 2555 ภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่ ง
ไปนั้ น (ร้ อ ยละ18)พบในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น และกลุ่ ม ดังนี้
พบมากใน กลุ่มอุตสาหกรรมสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เมื่ อวิเคราะห์ ขอ้ มูลเป็ นรายปี ในปี 2553 พบมากที่ สุดในกลุ่มธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีสัดส่วนที่สูง
ส่ วนในปี 2554
และปี �2555
พบมากที
ุ ดในกลุ
กว่การเงิ
าอุตนสาหกรรมอื
่นๆ ตามลำ
ดับ อย่
างไรก็ต่สามสั
ดส่่มวนสิ นค้าอุปโภคบริ โภค จึงแสดงถึงการไม่ปฏิบตั ิตามของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนที่ มีต่อสประกาศของคณะกรรมการก
บ หลั่มกขึทรั้นพย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ กาหนดให้บ ริ ษทั จดทะเบี ยนต้องมี
ของกรรมการอิ
ระที่ต่ำ�กว่าร้อยละ33 มีจ�ำ ากั
นวนเพิ
กรรมการอย่
อย 1 ใน 3่ยคิดเป็นร้อยละ 5 ของกลุ่ม
ในปี
2555 างน้
ภาพรวมเฉลี
ตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งพบมากใน กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุส่ปวโภคบริ
โภค เมื่อนวิเกคราะห์
ลเป็นรายปีษัทในปี
2553ยน
นที่ 2 การประเมิ
ากับดูแขลกิ้อจมูการของบริ
จดทะเบี
พบมากที่สผลการประเมิ
ุดในกลุ่มธุรกินจการก
การเงิากันบดูส่แวลกินในปี
2554 ษและ
จการของบริ
ทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี โดยหน่วยงาน
ปีสมาคมส่
2555งเสริ
พบมากที
ในกลุ่มสินค้ษาทั อุไทย
ปโภคบริ
จึง 2553 – 2555 สรุ ปในภาพรวม ดังนี้
มสถาบั่สนุดกรรมการบริ
ระหว่โาภค
งปี พ.ศ.
แสดงถึ
ฏิ บั ติ ต ามของบริ
่ มี
ตารางทีง่ การไม่
4 ระดับปคะแนนการก
ากับดูแษลกิั ทจจดทะเบี
การของบริย นที
ษทั จดทะเบี
ยนช่วง ปี 2553-2555
ต่ อ ประกาศของคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่กำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี
กรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

34

8

ตารางที่ 4 ระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนช่วง ปี 2553-2555
2553 (262 ตัวอย่าง)

2554 (327 ตัวอย่าง)
2555 (324 ตัวอย่าง)
ระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการ
(ร้อยละ)
ประเภท
อุตสาหกรรม ระดับ ระดับ ระดับ กลุ่มที่ ระดับ ระดับ ระดับ กลุ่มที่ ระดับ ระดับ ระดับ
a
(ร้อยละ) ดีเลิศ ดีมาก ดี ไม่ได้ ดีเลิศ ดีมาก ดี ไม่ได้ ดีเลิศ ดีมาก ดี
เปิดเผย
เปิ ดเผ
ย
(3) (2) (1)
(0)
(3)
(2)
(1)
(0)
(3)
(2)
(1)
1. AGRI
10 40 23
27
3
45 26
26
0
50
22
2. CONS
13 17 26
44
4
29 37
30
3
39
29
3. IND
4. PROP
5. RES
6. SERVICE
7. TECH
8. FIN

7
8
29
16
30
22

34
38
36
42
35
39

38
30
21
21
22
13

21
24
14
21
13
26

4
10
42
13
7
16

25
24
26
30
45
34

42
44
26
30
31
34

30
22
5
27
17
16

3
8
16
7
12
11

24
25
47
25
58
40

44
35
26
43
23
37

กลุ่มที่
ไม่ได้
เปิดเผย
(0)
28
29
29
32
11
25
7
12

เมื่อจำ�แนกตามจำ�นวนของบริษัท (ดังตารางที่ 4) ธุรกิจ (รัชนียา บังเมฆ,2554) นำ�ไปสู่การศึกษาใน
ษัท (ดังตารางที่ 4) พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่พบมากในกลุ่มที่อยู่ในระดับดีเลิศ ในปี
พบว่า กลุเมื่มอุ่อจตาแนกตามจ
สาหกรรมทีานวนของบริ
่พบมากในกลุ
่มที่อยู่ในระดับดี ส่ วนของต้ น ทุ น เงิ นทุ น ของส่ วนผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท จด
2553
คื
อ
กลุ
ม
่
เทคโนโลยี
โดยเฉลี
ย
่
ร้
อ
ยละ
30 ่ยในปี
255430และปีทะเบี
2555ยนในตลาดหลั
คือ กลุ่มทรัพกยากร
่าเฉลี่ยร้อยละ 42
เลิศ ในปี 2553 คือ กลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉลี
ร้อยละ
ทรัพโดยมี
ย์แห่งคประเทศไทยทั
้ง 8 และ
กลุ่ม16
ตามล
บ และปี 2555 คือ กลุ่มทรัพยากร โดยมีค่า อุตสาหกรรม แสดงดังตารางที่ 5
ในปี าดั
2554
สาหรั42บกลุและ
่มทีไ่ ม่16ได้ตามลำ
เปิดเผยนั
วงระดั
ลิศ ่ยดีต้มาก
ากลุ่มวอุนผู
ปโภค
เฉลี่ยร้อยละ
�ดับ้นเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการจัดอันดับในช่พบว่
า บค่ดีาเเฉลี
นทุนดี เงิซึน่งพบว่
ทุนของส่
้ถือหุ้น
บริโภคมีสำส�ดั หรั
ส่วบนที
ในปี ้น2553
แต่่มมทีีแ่ไนวโน้
่อยๆจนถึงปี�2555
างไรก็2553
ตาม กลุ-่มพ.ศ.
อสังหาริ2555
มทรัพอยู
ย์แ่ใละ
กลุ่ม่มากกว่
ที่ไม่าไกลุ
ด้เปิ่มอืด่นเผยนั
เป็นกลุ
ม่ได้รมับดีขึ้นเรืในภาพรวมสำ
หรับปีอย่พ.ศ.
น
การจัอดสร้
อันาดังกลั
บในช่
มาก ดี ซึ่ส่งดุ พบว่ากลุ่ม ช่วงร้อยละ 6.93 ถึง 9.03 กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต้นทุนเงิน
การก่
บเป็วนงระดั
กลุ่มทีบ่ไดีม่เไลิด้ศเปิดดีเผยมากที
อุปโภคบริโภคมีสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มอื่นในปี 2553 แต่ ทุนของส่วนผู้ถือหุ้นต่ำ�สุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี 2555 อย่างไรก็ตาม กลุ่ม อุปโภคบริโภค อาจเป็นเพราะลักษณะการดำ�เนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างกลับเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ ของอุตสาหกรรมประเภทนี้มีการขายเป็นเงินสดด้วย จึง
เปิดเผยมากที่สุด
มีความเสี่ยงน้อย ทำ�ให้นักลงทุนพยากรณ์ความเสีย่ งที่
ส่วนที่ 3 ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
เป็นระบบของหลักทรัพย์ลดลงด้วย รองลงมา คือ กลุ่ม
สืบเนื่องมาจากความสำ�คัญของต้นทุนเงินทุนของ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน และ
ส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น ของเจ้ า ของที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมส่ ว นกลุ่ ม ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต้ น ทุ น
ส่ต่วอนที
่ 3 ต้ นดทุสินนเงิใจในการดำ
นทุนของส่ ว�นผู
หุ้น
การตั
เนิ้ถนืองานโดยทั
่ ว ไปและ เงิ น ทุ น ของส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น สู ง สุ ด คื อ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ทางการเงิสื บนเนื
ของผู
้ บ ริ ห ารในการดำ
เนิ น กินจทุกรรมทาง
อสัวงนผู
หาริถ้ มื อทรั
ย์และก่าของที
อสร้า่ มง ี บ ทบาทสาคัญ อย่างยิงต่อการ
่ องมาจากความส
าคัญ�ของต้
น เงิ นทุ น ของส่
หุ ้นพของเจ้
่
ตัดสิ นใจในการดาเนิ นงานโดยทัว่ ไปและทางการเงินของผูบ้ ริ หารในการดาเนิ นกิจกรรมทางธุรกิจ (รัชนี ยา บังเมฆ,2554)

ถึง 9.03 กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินทุนของส่ วนผูถ้ ือหุ ้นต่าสุ ด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ นค้าอุปโภคบริ โภค อาจเป็ นเพราะ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมประเภทนี้มีการขายเป็ นเงินสดด้วย จึง มีความเสี่ ยงน้อย ทาให้นกั ลงทุนพยากรณ์
35 ่ยงทีวารสารเกษตรศาสตร์
จประยุ
ต์
ความเสี
่เป็ นระบบของหลักทรัพธย์ุรลกิดลงด้
วยกรองลงมา
คือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน และ
กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม ส่ วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินทุนของส่ วนผูถ้ ือหุ ้นสู งสุ ด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง

โดยเมื่อพิจารณาแยกรายปีพบว่าในปี 2553 ที่มีค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นต่ำ�สุดคือกลุ่ม
่าเฉลี่ ยต้นทุนนค้เงิานอุทุปนโภคบริ
ของส่โวภคกลุ
นผูถ้ ื อ่มหุที้น่มตีค่ า่าสุเฉลี
ด คื่ยอต้กลุ
กลุ่ ม ที่ มี คโดยเมื
่ า เฉลี่ ย่ อต้พินจารณาแยกรายปี
ทุ น เงิ น ทุ น ของส่พบว่
ว นผูา ้ ถในปี
ื อ หุ้ น2553
ต่ำ � สุกลุ
ด ่มทีอุ่ มตี คสาหกรรมสิ
นทุ่ มน
สาหกรรมสิ
น ค้า อุ ป โภคบริ
กลุ่ ม ทีโ่ มภคกลุ
ี ค่ า เฉลี่ ม่ ยทีต้่ มนี ทุ นเงิเงินนทุทุนนของส่
ของส่ววนผู
นผู้ ถ้ถืืออหุหุ้ น้ นสูสูงงสุสุดด คืคืออ กลุ
กลุ่ ม่ มอุอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
คือุอตกลุ
่ ม อุ ต สาหกรรมสิ
น ค้ า อุโภค
ป โภคบริ
่มอุาตสาหกรรม
งหาริ่ ยมต้ทรั
าง ส่ววนผู
นในปี
ีค่าเฉลี
นทุงนหาริ
เงินมทุทรั
นของส่
วนผูอถ้ สร้
ือหุา้นงนอกจากนี
ต่าสุ ด คือ กลุ
ค่อสัา เฉลี
น ทุพนย์แเงิละก่
น ทุอนสร้ของส่
้ ถื อ หุ2554
้ น สู งกลุ
สุ ด่มคืทีอ่มกลุ
่ ม ่ยต้อสั
พย์และก่
้พบว่
ปี 2553 มี
กลุ่มมทีทรั
่มีค่าพเฉลี
ต้นทุนอเงิสร้นทุา นงส่ของส่
วนผูถ้ ต้ือหุนน้ทุสูนงเงิสุนดทุคืนอโดยเฉลี
กลุ่มอุตสาหกรรมทรั
ยากร
และในปี
ค้าอุปโภคบริ โภคง หาริ
อุสิตนสาหกรรมอสั
ย์ แ่ยละก่
ว นใน
่ยต่ำ�ที่สุดเมื่อพเปรี
ยบเที
ยบกับ2555
ปีอื่น
่มที่ มีค่าเฉลี
่มที่ มกีคฤตเศรษฐกิ
่าเฉลี่ยต้นทุนจ
นเงิ น่ ยทุต้นนของส่
หุ ้นต่าวสุนผู
ด คื้ ถอื อกลุ่มบริ
อุตษสาหกรรมสิ
าอุปโภคบริ
ปีกลุ2 554กลุ
่ ม ที่ย่ มต้ี คน่ าทุเฉลี
ทุ น เงิวนนผูทุถ้ นือของส่
ัทจดทะเบีนยค้นอยู
่ในช่วงฟืโภค
้นตักลุ
วจากวิ
นผู่ถม้ ืออุหุตน้ สาหกรรมสิ
สูงสุด คือ กลุน่มอุค้ตาสาหกรรมอสั
หาริ มทรั
ละก่มอสร้
นอกจากนี
้ พบว่ า ปี 2553
หุเงิ้ น ต่ทุำ �นสุของส่
อุ ป โภคบริ โงภค
ด คื อวกลุ
ทั้งพวิย์กแฤตต้
ยำ�กุาง้งและวิ
กฤตแฮมเบอร์
เกอร์มีตน้ ทุนเงินทุน
โดยเฉลี
ที่สุด่ ยเมืต้่อนเปรี
บปี อื่นว นผู
บริ ษ้ ถทั ื อจดทะเบี
กลุ
่ ม ที่ ม่ยี คต่ า่าเฉลี
ทุ นยบเที
เงิ นยทุบกั
น ของส่
หุ้ น สู ง สุยดนอยูใ่ นช่วงฟื้ นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจทั้งวิกฤตต้มยากุง้ และวิกฤต
คืแฮมเบอร์
อ กลุ่มอุเกอร์
ตสาหกรรมทรัพยากร และในปี 2555 กลุ่ม
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินทุนของส่วนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
1. AGRI
2. CONS
3. IND
4. PROP
5. RESOURCE
6. SERVICE
7. TECH
8. FIN

ค่ าเฉลีย่ ต้ นทุนเงินทุนของส่ วนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
2553

2554

2555

3.5
3.4
3.7
4.1
3.9
3.7
3.9
3.6

8.0
7.1
8.3
9.9
10.1
8.5
8.6
8.4

11.3
10.3
10.8
13.1
12.1
10.8
10.6
10.9

เฉลีย่ รวม 3 ปี
7.60
6.93
7.60
9.03
8.70
7.67
7.70
7.63

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำ�กับดูแลกิจการ จะพบว่า ปี 2553 และปี 2554 นั้น ระดับการประเมิน
ส่ วนที่ 4 ความสัมพันธ์ ระหว่ างการกากับดูแลกิจการและต้ นทุนเงินทุนของส่ วนผู้ถือหุ้น
และต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
การกำ�กับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงิน
ผลการวิจัยเป็นของความสัมพันธ์ระหว่างการ ทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ0.05ทั้งนี้
กำ�กับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของ อาจเป็ น เพราะเกิ ด ภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ำ � อาจเป็ น ผล
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเหตุการณ์การเมืองและภาวะน้ำ�ท่วม(กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2554) ในขณะที่ปี 2555 กลับพบว่า
อาจสะท้อนได้จากผลการทดลองสมมติฐาน ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ระดั บ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การมี ค วาม ระดับการกำ�กับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วน ตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัย
ผู้ถือหุ้น
สำ�คัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยดังตารางที่ 5 จากข้อมูล 3 ปี (พ.ศ.
บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น การกำ � กั บ ดู แ ล
2553-2555) พบว่า ระดับการกำ�กับดูแลกิจการ มีความ กิจการอยู่ในระดับที่สูงมักมีต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ
สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วน หุ้นต่ำ�ลงอาจเนื่องจากประโยชน์ของการมีการกำ�กับ
ผู้ถือหุ้นที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05 เมื่อพิจารณาในแต่ละปี ดูแลกิจการที่ดีดังนั้นอาจใช้ระดับการประเมินการกำ�กับ
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ดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
สมมติฐานที่ 2 ขนาดของคณะกรรมการบริษัทมีความ
สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วน
ผู้ถือหุ้นผลการวิจัยดังตารางที่ 5 จากข้อมูล 3 ปี (พ.ศ.
2553-2555)พบว่าขนาดของคณะกรรมการ(BSIZ)มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของ
ส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05
ขนาดคณะกรรมการยิ่งมีจำ�นวนมากขึ้นเท่าใด
ก็ ยิ่ ง ทำ � ให้ ต้ น ทุ น เงิ น ทุ น ของส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น ลดลงอาจ
เป็ น เพราะขนาดคณะกรรมการขนาดใหญ่ จ ะทำ � ให้ มี
ประโยชน์ในด้านการตรวจสอบและการนำ�ความรู้ ความ
สามารถและประสบการณ์ ม าให้ คำ � แนะนำ � และร่ ว ม
กันปรับปรุงการกำ�กับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์แก่
การดำ�เนินงานของบริษัท ทำ�ให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าการ
กำ�กับดูแลกิจการส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ
หุ้นลดลงซึงสอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทนทั้งนี้ผลการวิจัย
สะท้อนให้เห็นว่าขนาดของคณะกรรมการนั้นมีผลต่อ
ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
สมมติฐานที่ 3 สัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
ผลการวิจัยดังตารางที่ 5 จากข้อมูล 3 ปี (พ.ศ.
2553-2555) พบว่า สัดส่วนของกรรมการอิสระ (INDEPEN)
ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่
ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05
เหตุผลอาจเนื่องมาจากร้อยละของสัดส่วนของ
กรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนที่ต่ำ�กว่าเท่ากับ
และสูงกว่าเกณฑ์ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
พบว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลแต่ละปีพบว่า บริษัทส่วนใหญ่
ร้อยละ 74-80 มีสัดส่วนกรรมการอิสระอยู่ในช่วง 0.33
– 0.5 ดังนั้น ลักษณะข้อมูลจึงอาจไม่กระจาย ซึ่งมีผล
ให้การทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องแม้ผู้วิจัยมีการ
ปรับข้อมูลโดยการใช้ตัวแปรหุ่น
ส่วนตัวแปรควบคุมในงานวิจยั นีพ้ บว่า ความเสี่ยง
ในการดำ�เนินกิจการ(Debt to Asset Ratio)มีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ
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หุ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Modigiliani and Miller
(1958) และ นพธีรา ก้อนสมบัติ(2553)ในขณะที่ขนาด
ของกิจการที่วัดจากมูลค่าทางตลาดของบริษัท(Market
Capitalization)มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น
กับต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของต่าง
ประเทศ (Reverte, 2006; Pham et al., 2007; Rowe
and Kim, 2010)
สรุ ป โดยภาพรวมแล้ ว ปั จ จั ย ที ่ อ ธิ บ ายการ
เปลี่ ย นแปลงต้ น ทุ น เงิ น ทุ น ของส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น ในกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ได้แก่ ระดับคะแนนการกำ�กับดูแลกิจการ
(CG) ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZ) อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อสินทรัพย์ (DA) และ ขนาดของกิจการ (SIZE) รวม
ถึงตัวแปรในเรื่องของเวลาและความแตกต่างระหว่าง
อุตสาหกรรมหรือบริษัทที่นำ�มาวิเคราะห์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการ (CG) ขนาดของคณะกรรมการ
(BSIZ) อัตราส่วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์ (DA) และ ขนาดของกิจการ (SIZE) รวมถึงตัวแปรในเรื่ องของเวลา และ
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ความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมหรื อบริ ษทั ที่นามาวิเคราะห์
ตารางที่ 6 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของผูถ้ ือหุน้
ต้ นทุนเงินทุนของส่ วนผู้ถือหุ้น

ตัวแปร
2553

2554

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการ (CG)
- 0.0003
+ 0.0035
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZ)
- 0.0032
- 0.006
สัดส่วนของกรรมการอิสระ (INDEPEN)
- 0.0031
+ 0.001
ตัวแปรควบคุม (Control Variable)
อัตราส่วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์ (DA)
+ 0.0088*
+ 0.0336*
ขนาดของกิจการ (MK)
+ 0.0013*
+ 0.0042*
อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาด (BTM)
- 0.0001
+ 0.0077*
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA)
- 0.0064
- 0.0305
*p-value ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
หมายเหตุ : ( + )
= มีความสัมพันธ์กบั ต้นทุนเงินทุนของส่วนผูถ้ ือหุน้ ในทิศทางเดียวกัน
(-)
= มีความสัมพันธ์กบั ต้นทุนเงินทุนของส่วนผูถ้ ือหุน้ ในทิศทางตรงกันข้าม

( n = 913)

2555

2553 - 2555

- 0.0090*
- 0.018
+ 0.011

- 0.006*
- 0.015*
- 0.005

+ 0.0637*
+ 0.0048*
+ 0.0067
+ 0.0047

+ 0.04*
+ 0.006*
- 0.001
- 0.033

กว่าดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรตระหนักถึงความ
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Conclusion)
จากผลการวิ
จัยพบว่จยั าบริ
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ที่ดีที่ระบุว่าบริษัทจดทะเบียนควรมีสัดส่วนกรรมการ ของส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น ลดลงอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษั ท ซึ่ ง
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
สอดคล้องกับงานวิจัยของนวรัตน์ วิทยนันท์ (2555) แต่
ในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างการกำ�กับดูแลกิจการ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ashbaugh et al., 2004;
และต้ น ทุ น เงิ น ทุ น ของส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท จด Pham et al., 2007) ที่พบว่าขนาดของคณะกรรมการ
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยนั้ น พบ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุน
ว่า บริษัทที่ได้รับการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการอยู่ ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจเป็นเพราะขนาดคณะกรรมการที่
ในระดับที่สูงนั้นจะมีต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นตํ่า มีจำ� นวนมากของบริษัท จะทะเบียนในประเทศไทยมี
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จำ�นวนที่น้อยกว่าของบริษัทในต่างประเทศอยู่มาก
แม้ว่าสัดส่วนกรรมการอิสระจะเป็นตัวแปรที่
สำ�คัญที่เป็นตัวแทนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีความ
สัมพันธ์กับเรื่องต่างๆเช่นต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการ
ดำ�เนินงาน (Ashbaugh et al., 2004; Pham et al.,
2007) อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยงานวิจัยมากมาย
กลับไม่พบนัยสำ�คัญที่ใช้ตัวแปรนี้ทดสอบความสัมพันธ์
จากการสอบทานข้ อ มู ล พบว่ า บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ประเทศไทยมั ก จะมี สั ด ส่ ว นกรรมการอิ ส ระตามกฎ
เกณฑ์ที่กลต.กำ�หนดให้สัดส่วนกรรมการอิสระต้องมี
อย่างน้อย 1 ใน 3 เท่านั้น จึงทำ�ให้ข้อมูลไม่มีความหลาก
หลายและข้อมูลไม่มีการกระจาย
นอกจากนี้ตัวแปรควบคุมในภาพรวมปี 2553 2555 ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ และขนาด
ของกิจการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับต้นทุน
เงิ น ทุ น ของส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณา
ตัวแปรควบคุมรายปีจะพบว่าในปี2553ประเภทของ
อุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุนของส่วน
ผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำ�คัญซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Lee and Jang (2006กล่าวคือ ในปี 2553 บริษัทใน
กลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละก่ อ สร้ า งนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ต้ น ทุ น เงิ น ทุ น ของส่ ว นผู้ ถื อ
หุ้น (p-value=0016) สำ�หรับปี 2555 บริษัทในกลุ่ม
ธนาคารและการเงิ น บริ ษั ท ในกลุ่ ม มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ น
ทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มกั บ ต้ น ทุ น เงิ น ทุ น ของส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น
(p-value=0.043) และในปี 2554 อัตราส่วนมูลค่าทาง
บัญชีต่อมูลค่าตลาด (Book to Market value) พบ
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับต้นทุนเงินทุนของ
ส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของต่างประเทศหลายฉบับ
(Ashbaugh et al., 2004; Reverte, 2007)
จากทีส่ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ซึ่ ง ทำ � หน้ า ที่ ป ระเมิ น การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ เ ผยแพร่ ผ ล
สำ � รวจความคิ ด เห็ น ของนั ก ลงทุ น ในประเทศไทยต่ อ
บทบาทที่นักลงทุนสามารถทำ�ได้ในการส่งเสริมให้เกิด
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การพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในภาคเอกชนซึ่ง
ผลสำ�รวจพบว่า นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญ
กั บ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ในการพิ จ ารณา
ลงทุน ในระดับมากถึงมากที่สุด และนักลงทุนที่ตอบ
แบบสำ�รวจก็ระบุเหมือนกันว่าได้นำ�เรื่องการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีมาเป็นประเด็นหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุน(กรุงเทพธุรกิจ, 2556)
ผลการศึกษาในครั้งนี้จึงอาจเป็นเครื่องช่วยยืนยัน
ว่ า ระดั บ การประเมิ น การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การถื อ เป็ น
ปัจจัยสำ�คัญในการตัดสินใจของนักลงทุนดังนั้นบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์จึงควรตระหนักถึงความสำ�คัญของ
ระดับการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการเพราะมีส่วน
ทำ�ให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเงินที่
เหมาะสมเพราะนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือใน
ระบบการบริหารงานขององค์กร
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Financial Literacy and Financial Behaviour in Thailand:
A Pilot Test
P. Ngamjan

Abstract

This study aims to explore financial behaviour, level of financial literacy, and relationship
between them. The study has carried out a pilot on-line questionnaire designed to adapt to the
Thai culture and tested on a small sample of 78 Thai respondents. The findings are that financial
behaviours of the respondents are relatively good, and the financial literacy level is relatively high:
more than 60 percent of the respondents could answer three or more questions of financial
literacy correctly. This is not a surprise, since almost all of the respondents are well-educated with
a bachelor’s or higher degree.
However, in terms of plan ahead behaviour, about 70 percent of the respondents reported
that they do not have plan for their retirement, and about 50 percent reported that they will start
plan for their retirement when they are over 40 years old. This can aggravate to having inadequate
fund for retirement, which can be a serious problem to both households and the society at large.
This may partially be explained by the prevailing attitude of living-for-today in the Thai culture.
Regarding financial literacy, the respondents seem to perform well on interest and
mortgage questions, but did poorly on risk diversification, bond price, and inflation. This implies
that they might not be familiar with bond investment, the concept of risk diversification, and
inflation. Therefore, in order to promote investment in financial markets, a considerable room for
improvement in these areas is needed.
Logistic regressions are carried out, where a positive association is found between financial
literacy and financial behaviour of the Thai sample, nonetheless the relationship is not statistically
significant. This may be explained by the small sample size and the cognitive bias that despite high
level of education and financial literacy, individuals might still make an unsound financial decision.
I. Introduction
Households frequently face financial decisions on a day-to-day basis. For instance, a household
would have to decide how much to spend, save, borrow, and invest. In fact every aspect regarding
managing one’s income is a financial decision. For example, a household decides to buy a house
or a car is an investment decision. Consequently, household might resort to borrowing in order
to finance its investment which is so-called financing decision, whereas such a decision demands
some form of financial literacy such as how to perform interest rate repayment calculation and how
to compare the best deal offered. Therefore, less financial literacy may lead households to bad
financial practices (Hung, Parker, and Yoong, 2009).

41

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

I. Introduction

Households frequently face financial decisions
on a day-to-day basis. For instance, a household would have to decide how much to
spend, save, borrow, and invest. In fact every
aspect regarding managing one’s income is a
financial decision. For example, a household
decides to buy a house or a car is an investment
decision. Consequently, household might resort
to borrowing in order to finance its investment
which is so-called financing decision, whereas
such a decision demands some form of financial
literacy such as how to perform interest rate
repayment calculation and how to compare
the best deal offered. Therefore, less financial
literacy may lead households to bad financial
practices (Hung, Parker, and Yoong, 2009).
Furthermore, bad financial practices do not
affect only households themselves, but also
the economy as a whole (Lusardi, 2010; OECD,
2010). The growing concerns over financial
illiteracy are well recorded, as recently shown
by Gerardi, Goette, and Meier (2010) that lack
of financial literacy played an important role in
the recent 2008 US. subprime mortgage crisis.
Consequently, many countries have been
increasingly aware of the consequence of
financial illiteracy among their citizens and
have taken steps to reduce financial illiteracy in
their population. These countries are, viz., the
US., the UK., New Zealand, Australia, Ireland,
Canada, and the Netherlands. In order to
implement efficient policy of lifting up financial
literacy, these countries had carried out national
financial literacy survey to set up their nation’s
financial literacy baseline (FSA, 2006a,b; FINRA,

2009a,b; Lusardi and Mitchell, 2011a).
Unfortunately, these steps of financial
literacy elevation have not yet been taken in
developing countries including Thailand. This
research aims to establish financial literacy
baseline among Thai population, namely, find
relationships between financial literacy and
financial behaviours; compare financial literacy
level with other countries; and produce policy
recommendation to promote the level of
financial literacy.

2.1 What is Financial Literacy?

Definitions of financial literacy can be inconsistent
among different researchers. Until 2008, the
President’s Advisory Council on Financial Literacy
(PACFL, 2008) pointed out that this
inconsistency of financial literacy definition has
hindered research and policy development, as
employing different definitions would result
in different measure of financial literacy, and
making comparison difficult. Thus, to ensure
compatible and consistent measurement of
the quality and effectiveness of financial
educational programs, along with measurement
for the level and trends in financial
literacy, PACFL recommended a consensus
definition of
financial literacy as follows:
“Financial literacy is the ability to use
knowledge and skills to manage financial
resources effectively for a lifetime of financial
well-being,” (PACFL, 2008).
Similar definitions are also proposed by OECD
(Organisation for Economic Co-operation and
Development) as follows:
“Financial literacy is the combination
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of consumers’/investors’ understanding of
financial products and concepts and their
ability and confidence to appreciate
financial risks and opportunities, to make
informed choices, to know where to go for
help, and to take other effective actions to
improve their financial well-being”(OECD,
2009).
From the definitions above, financial
literacy is a form of ability to employ one’s
knowledge and skill regarding financial matters.
This ability must also in turn enhance individuals’
financial decision ability, which should result in
life-time financial well-being. Despite effort to
unify financial literacy definition, it is still
unclear how to measure financial literacy.
Consequently, there is yet no standardised
measure of financial literacy (Cole and Fernando,
2008). It will be pointed out later in Section
3 below that financial literacy measures will
largely be depended on underlying theoretical
background and economic models of financial
literacy.

2.2 Why Financial Literacy Matters?

As financial literacy is an ability of an individal to
manage financial resources for life-time wellbeing, the question of why financial literacy
matters might be tackled through 3 levels of
the society, namely, household level, market
level, and economy level. Each of these levels
will be discussed in turn.
2.2.1 Household
Lack of financial literacy, households may
expose to different vulnerabilities. For example,
Hung et al., (2009) find that less financial literacy
may lead to unintentional financial mistakes,
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less likely to engage in recommended financial
practices, and less likely to be able to cope
with sudden economic shocks. It has also been
found that financial knowledge and financial
planning (such as retirement planning) are
correlated, and individuals who have higher
financial literacy are more likely to plan and
be successful planners (Lusardi and Mitchell,
2006).
Lack of planning also has important
consequences on saving and portfolio choice,
unplanned individuals tend to accumulate
much less wealth than those who plan (Lusardi
and Mitchell, 2007). Financial literacy is, in
addition, found to be positively and significantly
correlated with wealth, pension contributions, and
retirement planning (Behrman, Mitchell, Soo,
and Bravo, 2010).
Furthermore, poor financial practice such
as borrowing at high cost debt has also been
reported. Lusardi and Tufano (2009) find that
low financial literate individuals are not only
more likely to carry high-cost debt, but also to
have debt problems. Financial illiterate may
also be victim of lender who collects high rate
of interest, by willing to take up such expensive
loan (Bertrand and Morse, 2011). Klapper,
Lusardi, and Panos (2012) also report that
financial
literacy is negatively related to the use of
informal borrowing sources. On the other
hand, a strong correlation between financial
literacy and investment in lower cost funds has
been reported (Hastings, Mitchell, and Chyn,
2010). Individuals with higher rates of financial
literacy are significantly more likely to report
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having more unspent income at the end of the
month and higher spending capacity (Klapper
et al., 2012).
2.2.2 Financial Market Participation
Following from the previous section, ability
to invest or diversify investments has become
more important, since individuals are increasingly
put in charge of their financial security after
retirement (Van Rooij, Lusardi, and Alessie,
2007). Therefore, individuals need some basic
financial knowledge such as financial markets,
risk return, and financial investment, in order to
be able to participate in financial markets.
Lusardi and Mitchell (2006) find that
individuals who display higher financial literacy
are more likely to save and invest in complex
assets, such as stocks. Similar result is also
reported by Klapper et al. (2012) that financial
literacy is positively related to participation
in financial markets. Bucher-Koenen and
Ziegelmeyer (2011) assert that individuals with
low levels of financial knowledge are less likely
to have invested in the stock market. Accordingly,
Van Rooij et al. (2007) confirm that those who
are low financial literate are significantly less
likely to participate in stock investment, while
higher financially literate individuals incline to
include stocks in their portfolios, due to their
better understanding of risk diversification
principle.
However, the determinant of financial
market participation is still arguable. For example,
Cole and Shastry (2009) find that financial market
participation was led by cognitive ability (e.g.
trust, peer effects, experience with stock market
returns) not financial literacy. Christelis, Jappelli,

and Padula (2010) also report that the tendency
to invest in stocks is strongly associated with
cognitive abilities, for both direct stock market
participation and indirect participation through
mutual funds and investment accounts. Another
widely documented literature on possibility of
financial market participation is the difference
of risk preference among individuals, e.g. risk
averse individuals are less probable to
participate in stock market (Laakso, 2010).
2.2.4 Economy at Large
Recently, attention of the causes of the
recent 2008 financial crisis in the US. has been
drawn to financial illiteracy. In 2008, the US.
President’s Advisory Council on Financial
Literacy, addressed that “While there are many
causes to the economic problems facing the
country, it is undeniable that a lack of financial
literacy is a contributing factor,” (PACFL, 2008).
Consequently, Lusardi (2010) comments in a
report prepared for the US. Financial Crisis
Inquiry Commission that low financially
literate individuals who are ill-equipped to
make financial decisions, can not only
generate adverse consequence on themselves, but also on the economy as a whole.
Furthermore, lack of financial literacy has
also been widely acknowledged as an
aggravating factor of the crisis (OECD, 2010).
More evidence has been provided by
Gerardi et al. (2010) who conducted a survey
of subprime mortgage borrowers who took out
mortgages in 2006 or 2007, measured financial
literacy and cognitive ability, and matched
these measures to data on mortgage characteristics
and repayment performance. The result is
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that there is large and statistically significant
negative correlation between financial literacy
and various measures of delinquency and
default.Thus, they conclude that lack in certain
aspects of financial literacy played an important
role in the subprime mortgage crisis.
As for a consequence of crisis on individuals,
less financial literate individuals tend to suffer
more as they lack of financial plan and financial
crisis. Bucher-Koenen and Ziegelmeyer (2011)
report that individuals with lower levels of
financial literacy were more likely to sell their
assets which lost in value and thus realize their
losses for certain. Furthermore, this reaction of
individuals with low financial literacy to short-term
losses can contribute to substantial long-term
consequences on wealth distribution.
Lastly, Klapper et al. (2012) find that
the relationship between financial literacy and
the availability of unspent income is more prominent
during the financial crisis, suggesting that
better financial literate individuals may be
better equipped to deal with macroeconomic
shocks.

2.3 Financial Literacy and Financial
Behaviours
Literature reporting relationship between financial
literacy and various financial behaviours is well
documented. In general, low financial literacy
would predict unsound financial practice, low
savings, and less wealth accumulation, each of
which will be discussed below, also along with
a topic of impact of financial literacy and financial
education.
2.3.1 Financial Literacy, Saving, Wealth and
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Well-Being
Ameriks, Caplin, and Leahy (2003) find very
strong relationship between the propensity to
plan and how carefully households monitor their
spending with saving and wealth accumulation.
Accordingly, Lusardi and Mitchell (2007) further
show that planning behaviour is strongly
correlated with financial literacy, which
positively affect savings and wealth.
Consequently, Jappelli and Padula (2011)
employ ordinary least squares (OLS) and
instrumental variables (IV) regressions, and also
find that financial literacy is strongly associated
with saving and wealth. In addition, Cole and
Fernando, (2008) also assert that financial
literacy has been found to have a tight association
with household wellbeing.
Cole et al. (2009) find that financial
knowledge and skill predicts demand for and
use of financial services, and is correlated with
household wealth, education and wellbeing.
Low levels of financial knowledge households
tend to borrow at higher interest rates, participate
less in the formal financial system, and not to
have long term financial planning.
2.3.2 Impact of Financial Literacy and Financial
Education
O’Neill (1997) finds that financial literacy led to
improving financial situation, such as debts
reduced and savings increased. Boyce and
Danes (1998) discover that high-school students,
who have increased financial knowledge and
skills, have higher confidence in money
management. Bernheim et al. (2001) find that
high school students who entered in financial
literacy training programs in the United States
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significantly increased their savings rates and
net worth. Garman el al. (1999) find that workplace
financial education helps improve financial
decision making and increases confidence in
investment decisions.
Lyons and Scherpf (2003) discover that
increasing in financial knowledge leads to higher
financial management ability. Lusardi (2004)
finds that financial education (e.g. retirement
seminar) associates with increasing in financial
net worth and total net worth of the participants.
Rand (2004) discovers that increasing financial
management knowledge improves financial
management behaviours.
Hilgert, Hogarth, and Beverly (2003) find
that individuals with more financial knowledge
are more likely to engage in a wide range of
recommended financial practices, while Lusardi
and Mitchell (2006, 2007) assert that among
older adults, those who displayed better
financial knowledge were more likely to plan,
to succeed in planning, and to invest in complex
assets

2.4 Current Financial Literacy

Situation around the World

2.4.1 Financial Literacy in Developed World
Lusardi and Mitchell (2011b) report that financial
illiteracy is widespread even when financial
markets are well developed as in Germany, the
Netherlands, Sweden, Japan, Italy, New
Zealand, and the United States. The authors
further mention that although higher educational
attainment is strongly correlated with financial
knowledge, but even at the highest level of
schooling, financial literacy tends to be low.

This implies that education is not a good proxy
for financial literacy.
Recently, governments are more aware of
importance of financial literacy as determinant
of financial behaviours, which will contribute to
the life-time well-being of the population. Thus
more countries such as the US., the UK., New
Zealand, Australia, Ireland, Canada, and the
Netherlands have carried out national financial
literacy survey or intend to include into their
national consensus (see FSA, 2006a,b; FINRA,
2009; and Lusardi and Mitchell, 2011b).
The consequence of financial literacy
survey has led some government, such as the
UK. government has taken effort to improve
financial literacy of its population via various
tools such as including financial education into
the UK. National Curriculum both in schools
and colleges/universities, and provide financial
education to employees at their workplace
(FSA, 2006a,b).
2.4.2 Financial Literacy in Developing World
In the context of financial literacy for developing
countries, Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD, 2009) states that
financial literacy is critical to promote desired
financial behaviours, such as saving, budgeting,
or borrowing prudently. OECD further confirms
financial literacy can immensely affect financial
future and well-being of the poor (accounted
at around 3billion people around the world).
As poor households normally lack of fund to
cushion shock from sudden lost in income,
having access to savings products or insurance
can significantly affect their welling-being and
financial future.
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About 2.3 billion people around the world
still do not possess a bank account, where
nearly 90% of those unbanked population are
in developing countries (AFI, 2010; and Center
for Financial Inclusion, 2012). This staggering
number signifies financial exclusion or inability
to access formal financial sources, where ability
to access financial services required financial
literacy (Viswambharan, 2011). Increase financial
literacy might open possibility particularly for
low-income households to save money as a
safeguard against an income shock.
Cole, Sampson, and Zia (2009) find that
the financially more literate are more likely
to have bank accounts in India and Indonesia.
Therefore, in order, for household to be able
to access to at least the most basic financial
services and gain ability to manage sound
financial practice such as plan for income shock
and retirement which will contribute to households’ well-being, households clearly need to
have some degree of financial literacy.
Research on levels of financial literacy
in developing countries remain slim (Cole and
Fernando, 2009). There have been efforts
through some organizations such as OECD, the
U.K. Department for International Development
(DFID), and the World Bank Group that are
working to strengthen financial literacy in
developing countries
(OECD, 2009). OECD also has planned to carry
out assessment of financial literacy around the
world (OECD, 2010).
In 2012, OECD carried out a pilot survey on
differences in financial knowledge, behaviour
and attitude across 14 countries on 4 continents.

46

The findings suggest low level of financial
knowledge of a large population of the
countries surveyed and needs to considerably
improve financial behaviour (Atkinson and
Messy, 2012).
Recently in 2014, S&P’s Ratings Services in
collaboration with Gallup, Inc., the World Bank
Development Research Group, and the Global
Financial Literacy Excellence Center developed
S&P Global FinLit Survey (S&P, 2014). The survey
claimed to be the largest and the most
comprehensive global measurement of financial
literacy carried out in 148 countries with over
150,000 respondents (Ibid.).
2.4.3 Financial Literacy in Thailand
The Bank of Thailand (BOT) has conducted
financial literacy measures for four times in
2002-2003, 2006, 2010 and 2013 (BOT, 2013)
The fourth survey in 2013 has adopted the
OECD’s suggestion of standardisation the survey
to make it comparable with those of other
countries. The survey comprises three parts,
namely, 1) Financial Knowledge, 2) Financial
Behavior, and 3) Financial Attitude. The survey
finds that the financial literacy level of Thai
people is averaged at 58.5 percent, which is
slightly lower than the average score of 62.3
percent of the OECD’s pilot survey of 14 countries.
The findings suggest that socio-demographics
attributes, particularly, income and education
have the highest positive effect on financial
literacy score. The positive association between
financial knowledge and behaviour suggests
promoting financial education could improve
financial behaviour (Ibid.).

2.5 Objectives
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𝒋𝒋=𝑺𝑺

Equation 1

III. Theoretical Background
The objectives of this study are:
Equation 1implies that life-time expected utility of a household is the sum of per1. To explore financial behaviours of the Theoretical Model
period utility of consumption 𝑈𝑈(𝑐𝑐𝑗𝑗 ) discounted to the present period (current age 𝑆𝑆) at
The theoretical model widely employed in
sample group,
the subjective discount factorͳ 𝛽𝛽, attached by survival probability 𝑝𝑝𝑗𝑗 until the end of
economics literature on decision under uncertainty
2. To apply
financial
household
life-time
𝐷𝐷. behaviour and
financial literacy questionnaire designed to is life-cycle model of consumption dated back
For the period of current age until one period before retirement 𝑗𝑗 ∈
to Modigliani and Brumberg (1954), and Friedman
adapt
to
Thai culture,
[𝑆𝑆, … , 𝑅𝑅 − 1], the pattern of household’s income is determined by Equation 2 below:
3. To explore the level of financial literacy (1957). The model has been adopted to contain
𝑦𝑦𝑗𝑗 = 𝑒𝑒𝑗𝑗 + 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑗𝑗 ,
the effect of financial literacy by Lusardi and
of the sample group, and
and 2
4. To explore the relationship between Mitchell (2009), Lusardi (2011), and Jappelli
Equation
Padula (2011).
financialEquation
behaviour2and
financial literacy.
means that income of period 𝑗𝑗, 𝑦𝑦𝑗𝑗 , comes from earning 𝑒𝑒𝑗𝑗 pluses 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑗𝑗 ,
The intertemporal economic choice model is
return of asset 𝑎𝑎𝑗𝑗 household invested, from current age until 𝑅𝑅 − 1 , one period before
briefly discussed as follows. The model assumes
household retired.
that rational and foresighted households maximize
For the period of retirement until death 𝑗𝑗 ∈ [𝑅𝑅, … , 𝐷𝐷], household’s income is
their life-time expected utility.
generated from
𝑫𝑫

(𝑅𝑅) + 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑗𝑗 ,
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑦𝑦𝑗𝑗𝔼𝔼 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝒑𝒑𝑗𝑗𝒋𝒋(𝑅𝑅)
[∑
𝜷𝜷𝒋𝒋−𝒔𝒔+
𝑼𝑼(𝒄𝒄
𝒋𝒋 )𝑗𝑗]
𝒋𝒋=𝑺𝑺

Equation 3

Equation 1

Equation
1implies
that
life-time
expected
utility of a household
is the sum
of perand 𝑃𝑃𝑃𝑃
represent
household’s
social security
benefit
and
where
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗 (𝑅𝑅)
𝑗𝑗 (𝑅𝑅)
period utility of consumption 𝑈𝑈(𝑐𝑐𝑗𝑗 ) discounted to the present period (current age 𝑆𝑆) at
pension, respectively.
the subjective discount factorͳ 𝛽𝛽, attached by survival probability 𝑝𝑝𝑗𝑗 until the end of
household
life-timecondition
𝐷𝐷.
The boundary
imposes that
For the period of current age until one period before retirement 𝑗𝑗 ∈
𝑎𝑎𝑗𝑗+1 = 𝑦𝑦income
𝑗𝑗 ∈ [𝑆𝑆,by…Equation
, 𝐷𝐷], 2 below:
𝑗𝑗 +
𝑗𝑗 + 𝑎𝑎𝑗𝑗 ,is for
[𝑆𝑆, … , 𝑅𝑅 − 1], the pattern𝑐𝑐of
household’s
determined
𝑦𝑦𝑗𝑗 = 𝑒𝑒𝑗𝑗 + 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑗𝑗 ,

Equation 4

Equation 2

which implies that asset in the last period is zero as the household does not
Equation 2 means that income of period 𝑗𝑗, 𝑦𝑦𝑗𝑗 , comes from earning 𝑒𝑒𝑗𝑗 pluses 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑗𝑗 ,
leavereturn
any debt
behind.
of asset
𝑎𝑎 household invested, from current age until 𝑅𝑅 − 1 , one period before
𝑗𝑗

household retired.

However, in order to implement this model, one need to assume household’s time
[𝑅𝑅, … , 𝐷𝐷], discount
Forrisk
the aversion
period of retirement
household’s
income
is
preference,
(shape ofuntil
the death
utility𝑗𝑗 ∈function),
rates,
lifetime
income
generated from
expectations, capital market returns, borrowing possibilities, and income shocks, which
𝑦𝑦𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗 (𝑅𝑅) + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗 (𝑅𝑅) + 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑗𝑗 ,
are not easy to carry out on empirical
data (Lusardi and Mitchell, 2011a). Therefore,
rather than imposing specific preferences and constraint structures,
Lusardi
and
Equation
3
Mitchell (2011a)
testing
on whether
a behavioural
outcome
(𝑅𝑅) and 𝑃𝑃𝑃𝑃
where 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗propose
household’s
social security
benefitwould
and consistent
𝑗𝑗 (𝑅𝑅) represent
respectively.
with pension,
life-cycle
behaviour, namely whether people plan for retirement.
The boundary condition imposes that

𝑐𝑐𝑗𝑗 + 𝑎𝑎𝑗𝑗+1 = 𝑦𝑦𝑗𝑗 + 𝑎𝑎𝑗𝑗 , for 𝑗𝑗 ∈ [𝑆𝑆, … , 𝐷𝐷],

Equation 4

which implies that asset in the last period is zero as the household does not
leave any debt behind.

𝛽𝛽 implies how household value future relative to current utility of consumption, and can also be
1
in where
order to
model,
one need
assume household’s time
written as 𝛽𝛽However,
=
< 1,
𝜌𝜌 implement
means rate this
of time
preference
of to
household.

1

1+𝜌𝜌
preference,
risk aversion (shape of the utility function), discount rates, lifetime income
expectations, capital market returns, borrowing possibilities, and income shocks, which
are not easy to carry out on empirical data (Lusardi and Mitchell, 2011a). Therefore,
rather than imposing specific preferences and constraint structures, Lusardi and
Mitchell (2011a) propose testing on whether a behavioural outcome would consistent
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which implies that asset in the last period
is zero as the household does not leave any
debt behind.
However, in order to implement this
model, one need to assume household’s time
preference, risk aversion (shape of the utility
function), discount rates, lifetime income expectations, capital market returns, borrowing
possibilities, and income shocks, which are not
easy to carry out on empirical data (Lusardi and
Mitchell, 2011a). Therefore, rather than imposing
specific preferences and constraint structures,
Lusardi and Mitchell (2011a) propose testing on
whether a behavioural outcome would consistent with
life-cycle behaviour, namely whether people
plan for retirement.

3.1 Measuring Financial Literacy

There is no standardized financial literacy measure
(Cole and Fernando, 2008). However, following
the implication of the above life-cycle model
and in order for households to behave optimally,
they should have at least the knowledge of
the following concepts, namely, interest rate,
inflation, and capital market returns (risk and
return). This study employs two measures
of financial literacy. The first following FINRA
(2009a,b)., where the later proposed by S&P
(2014), both are further discussed below.
3.1.1 Financial Literacy Measure 1 (FLM1)
Lusardi, (2011) suggests four principles of
financial literacy measures as follows:
1) Simplicity : Measure rudimentary
financial concepts
2) Relevance: Questions must relate to
daily financial decision over the life cycle, and
should not be too cultural biased to only some
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specific ethnic groups.
3) Brevity: Keep number of questions to
be minimal, due to the time spent on answer
the questionnaire of each respondent is short.
4) Capacity to differentiate: Questions
must be able to differentiate between financial
knowledge levels
Furthermore, in coherent with economic
models of saving and portfolio selection, three
economic concepts that individuals should
have some comprehension are, namely, 1)
interest compounding, 2) inflation, and 3) risk
diversification. These concepts have been
transformed into three questions also in
accordance with the aforementioned four
principles as follows:
1) Interest compounding
Suppose you had $100 in a savings account
and the interest rate was 2% per year. After 5
years, how much do you think you would have
in the account if you left the money to grow?
2) Inflation
Imagine that the interest rate on your savings
account was 1% per year and inflation was 2%
per year. After 1 year, how much would you be
able to buy with the money in this account?
3) Risk diversification
Please tell me whether this statement is true
or false. “Buying a single company’s stock
usually provides a safer return than a stock
mutual fund.”
These three questions have become a
popular of financial literacy measure (Cole and
Fernando, 2008). In addition, two more questions
have been tested and added to measure financial
knowledge regarding mortgage and bond, as
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FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) life of the loan will be less.
has carried out US. National Survey of Financial
In sum, a measure of financial literacy
Literacy in 2009 (FINRA, 2009a,b).
adopted is a collection of the five questions
4) Bond Price Question
above.
3.1.2 Financial
Literacyhigher
Measure
2 (FLM2)
If interest rates rise, what
Truewill
or typically
false: A happen
15-year mortgage
typically requires
monthly
payments
than
a
30-year
mortgage
but
the
total
interest
over
the
life
of
the
to bond prices? Rise, fall,
stay the same, or is This measure is based on the aforementioned
loan will be less.
there no relationship?
Global
FinLit Survey
2014).
In sum, a measure of financial literacy S&P
adopted
is a collection
of the(S&P,
five questions
above.Question
5) Mortgage
The measures is based on four basic questions
True or false:
15-year Literacy
mortgage
typically
to gauge financial Table
3.1.2AFinancial
Measure
2 (FLM2)
requires higher
a 30- S&P Global FinLit Survey (S&P, 2014).
This monthly
measure ispayments
based on thethan
aforementioned
The measures
based
on four over
basic questions
to gauge financial Table
year mortgage
but the istotal
interest
the
S&P Global FinLit Survey

Financial Literacy Measure 2

Risk Diversification
Suppose you have some money. Is it
safer to put your money into one
business or investment, or to put your
money into multiple businesses or
investments?
[one business or investment; multiple
businesses or investments; don’t know;
refused to answer]*

Does buying a single company's stock
usually provides a safer return than a
stock mutual fund?
[no; yes; don’t know; refused to
answer]

Inflation
Suppose over the next 10 years the
prices of the things you buy double. If
your income also doubles, will you be
able to buy less than you can buy today,
the same as you can buy today, or more
than you can buy today?

Imagine that the interest rate on your
savings account was 1 percent per year
and inflation was 2 percent per year.
After 1 year, how much would you be
able to buy with the money in this
account?

[less; the same; more; don’t know;
refused to answer]

[more than today; Exactly the same;
less than today; don’t know; refused to
answer]

Numeracy (Interest)
Suppose you need to borrow 100 US
dollars. Which is the lower amount to
pay back: 105 US dollars or 100 US
dollars plus three percent?
[105 US dollars; 100 US dollars plus
three percent; don’t know; refused to
answer]

Suppose you borrow money from a
moneylender for 1,000 Baht at the
interest rate of 2 percent per day. You
agree to pay interest back to the lender
on a daily basis. How many Baht per
day that you have to pay the lender?
[2 Baht/Day; 20 Baht/Day; 200
Baht/Day; don’t know; refused to
answer]
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Compound Interest
Suppose you put money in the bank for
two years and the bank agrees to add 15
percent per year to your account. Will
the bank add more money to your
account the second year than it did the
first year, or will it add the same amount
of money both years?

Suppose you had 100 Baht in a savings
account and the interest rate was 2
percent per year. After 5 years, how
much do you think you would have in
the account (if you do not make any
more deposit, withdraw, or the bank
does not close your account)?

[more; the same; don’t know; refused to
answer]

[More than 102 Baht, Exactly 102
Baht, Less than 102 Baht; don’t know;
refused to answer]

Suppose you had 100 US dollars in a
savings account and the bank adds 10
percent per year to the account. How
much money would you have in the
account after five years if you did not
remove any money from the account?
[more than 150 dollars; exactly 150
dollars; less than 150 dollars; don’t
know; refused to answer]
Note: *correct answers in bold

Based on the above four questions, S&P (2014) defines a financially literate person as
an individual who correctly answers at least three out of the four financial concepts
described above.

Data Analysis
and Results
IV. DataIV.Analysis
and Results

of the respondents are well-educated.
4.1 Data Attribute
Monthly Income
4.1 Data Attribute
Data wereData
collected
throughthrough
on-line
questionIncome
distribution
of the
respondents
are
were collected
on-line
questionnaire
during
15th – 27th March
2012,
where
there
were
78
Thai
respondents
in
total.
In
this
section,
attributes
of
the
data
are
naire during 15th – 27th March 2012, where illustrated as Figure 1: Income Distribution
discussed.
there wereSex
78 Thai respondents in total. In this below:
section, attributes
of the data are discussed.
The majority of the sample are female (64.1%) and the rest (35.9%) are male.
Sex
Age Group
The majority
theattributes
sampleare
aredivided
femaleinto
(64.1%)
Theof
age
2 groups, due to small sample size, i.e. 18 – 39
accounted
for
88.5%
and
40
–
59
for
11.5 percent.
and the rest (35.9%) are male.
Age GroupEducation
59 percent of the respondents are college graduate, 33.3 percent were higher than
The age attributes
are divided into 2 groups,
bachelor’s degree graduates, and 7.7 percent were diploma graduates. Therefore, the
majority
of the
well-educated.
due to small
sample
size,respondents
i.e. 18 – 39areaccounted
for 88.5% Monthly
and 40 –Income
59 for 11.5 percent.
Income
distribution
of the respondents are illustrated as Figure 1: Income Distribution
Education
below:
59 percent of the respondents are college
graduate, 33.3 percent were higher than
11
bachelor’s degree graduates, and 7.7 percent
were diploma graduates. Therefore, the majority
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Figure 1: Income Distribution
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Monthly Income in THB

64.1 percent of all the respondents have income higher than THB 12,500 monthly.
Employment Status
89.7 percent of all the respondents are either self-employed or full-time workers, 2.6
percent are part-time worker, 5.1 percent are students, and 2 percent are unemployed.

4.2 Financial Behaviour

4.2 Financial Behaviour

left to spend on what I want,” 26.9 percent

This section reports financial behaviour of the sample group on the five questions of
reported
“I am just able to pay all my monthly
This sectionbehaviours
reports financial
of the
financial
(FSA,behaviour
2006b; and
Lusardi,
2011):

sample group on the five questions of financial expenses, but there are no money left for me
1.
Make Ends
Meet and Lusardi, 2011):
to spend or save.” While only 9 percent
behaviours
(FSA, 2006b;
they situation
are not at on
all able
to theirof
When
rate their satisfaction of theirreported
currenteither
financial
the scale
1. Makeasked
Ends to
Meet
1When
to 5,asked
59 percent
of
the
respondents
report
medium
satisfaction,
17.9
percent
and
6.4
to rate their satisfaction of their monthly expenses or able to pay for some
percent reported low and not satisfied at allmonths.
respectively. Only 1.3 percent and 12.8
current financial situation on the scale of 1 to 5,
percent claimed very high and high satisfaction, respectively.
59 percent of the respondents report medium This seems that the majority of the respondents
In response to the question regarding the
financial
arerespondent’s
able to make current
ends meet
and cansituation,
manage
satisfaction,
17.9
percent
and
6.4
percent
61.5 percent reported that “I am able to pay all their monthly expenses, and there is still
their expenses
reportedleft
lowtoand
not satisfied
respectivemoney
spend
on whatatI all
want,”
26.9 percent
reportedwell.
“I am just able to pay all my
ly. Only 1.3
percent but
and there
12.8 percent
monthly
expenses,
are noclaimed
money left
me to spend
2. for
Manage
Debt or save.” While only 9
percent
reported
either
they
are
not
at
all
able
to
their
monthly
expenses
or debt
ableburden
to pay
very high and high satisfaction, respectively.
71.8 percent reported that
they have
for some
months.
In response
to the question regarding the of some types. For those who have debts, their
This seems
the majority
of 61.5
the respondents
able to make
ends
meetType
and
respondent’s
currentthatfinancial
situation,
debts can bearecharacterised
Table
2: Debt
can
manage
their
expenses
well.
percent reported that “I am able to pay all and Percentage of Respondents below.
their
monthly Debt
expenses, and there is still money
2.
Manage
71.8 percent reported that they have debt burden of some types. For those who have
debts, their debts can be characterised Table 2: Debt Type and Percentage of
Respondents below.
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Table 2: Debt Type and Percentage of Respondents
Debt Type

% of Respondents

Physical Asset Debt (e.g. house, land, condominium)

29.49

Vehicle Debt

26.92

Education Debt

23.08

Investment Debt (e.g. debt of investing in business)

11.54

Electronic Gadget Debt (e.g. mobile phone, computer, tablet)

8.97

Respondents were also asked to report their sources of loan. Their loan
sources are reported in Table 3: Loan Sources and Percentage of Respondents.
Table 3: Loan Sources and Percentage of Respondents
Loan Source

% of Respondents

Financial Institutions (e.g. bank, co-op)

78.95

Credit Card (e.g. AEON, Easy Buy)

38.6

Informal Financial Institution (e.g. friends, relative,
moneylender)

17.54

Monthly Debt Payment: Respondents were also asked regarding their monthly debt
payment, where 87.5 percent of those with debt reported to able to pay all monthly debt
payments on time and never falling behind. Only 12.5 percent reported that they are
able to repay the debt only for some months.

3.3. Plan
Plan Ahead
Ahead

other emergencies), and 17.9 percent reported
section,
respondents’
financial
planning
into should
three
they will
surviveisforreported
one month
InIn thithis
s secti
on, respondents’
behaviourbehaviour
of financialof that
categories, namely, planning for rainy day, retirement,
and
children
education.
planning is reported into three categories, such a situation occurs. While 21.8 percent
namely,
planning
For Rainy
Day for rainy day, retirement, and reported that they have not prepared for such
a situation.
children
education.
59 percent of the respondents reported that they have prepared funds enough for at least
Insurance
Personal
insurance
For
Rainy Day
3 months
to cover expenses when they are unable
to workCoverage:
(in unexpected
circumstances
of percent
sickness,
economic
downturn,
or other 58
emergencies),
and 17.9 percent
percent of the respondents
reported
59
of job
the loss,
respondents
reported
that coverage:
reported
they funds
will survive
month
a situation
occurs.
While
thatshould
they aresuch
covered
by some type(s)
of personal
they
have that
prepared
enough for
for atoneleast
21.8 percent reported that they have not prepared for such a situation.
3 months to cover expenses when they are insurance.
Insurance
Coverage:
Personal
insurance coverage:
58 percent
of the respondents
Property Insurance
coverage:
48.7 percent
unable
to work
(in unexpected
circumstances
reported that they are covered by some type(s) of personal insurance.
of sickness, job loss, economic downturn, or
Property Insurance coverage: 48.7 percent reported that their property is covered by
some kind of property insurance (e.g. fire insurance, house/building insurance, and car
insurance that cover more than that mandated by the law). For those who reported that
they are covered by property insurance, only 26.9% have fire insurance and/or
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house/building
insurance,
percent
they
acquired
ages reported
less than 60that
year old.
Thehave
rest 14.1
percent car
reported that their
property iswhile
covered38.4
by some
insurances
that cover
more(e.g.
thanfirelegal
requirement.
kind of property
insurance
insurance,
reported that they expect to retire after their

house/building insurance, and car insurance 60. This is asserted by 2007 AIA Life Matters
that cover more than that mandated by the Annual Index that most Thais are expected to
For respondents
children,
78.9
that they have planned for
retire atreported
60.
law). For thosewho
whohave
reported
that they
are percent
theircovered
children’s
education,
in the
(57.9%),
saving
and
However,
when asked
whether
theyeducation
have
by property
insurance,
only form
26.9% of saving
insurance
(10.53%),
and
saving
and
let
them
help
themselves
(5.3%).
have fire insurance and/or house/building planned for their retirement only 33.3 percent
insurance, while 38.4 percent reported that stated yes. The rest 66.6 percent are either
For Retirement
they have acquired car insurances that cover have thought about it or have not thought
When
asked
age does the respondent
expect
to retire,
48.7 percent
about
preparing
for retirement
at all. replied at
more
than at
legalwhat
requirement.
the age
of 60, while
35.9 percent expect to retireAsatshown
agesinless
60asked
yeartheold.
The rest
Tablethan
4, when
question
For Children’s
Education
14.1 percent reported that they expect to retire after their 60. This is asserted by 2007
For respondents who have children, 78.9 percent “When do you think you will start setting up
AIA Life Matters Annual Index that most Thais are expected to retire at 60.
reported that they have planned for their your retirement plan? Or if you have already
However,
when
asked
they have
planned
their retirement
only
planned
for yourforretirement,
when did you
do33.3
children’s
education,
in the
form ofwhether
saving (57.9%),
percent
stated
yes.
The
rest
66.6
percent
are
either
have
thought
about
it
or
have
saving and education insurance (10.53%), and that (at what age)?,” 50 percent of the not
thought about preparing for retirement at all.
respondents reported that they will start plan
saving and let them help themselves (5.3%).
shown in Table 4, when asked the question
“When dowhen
you they
thinkare
youover
will40start
for their retirement
ForAsRetirement
setting
up
your
retirement
plan?
Or
if
you
have
already
planned
for
your
retirement,
When asked at what age does the respondent years old. 24.4 percent replied that they do
whenexpect
did you
do that
(at what
age)?,”
of the
that they
not know
whenrespondents
they will notreported
plan for retireto retire,
48.7 percent
replied
at the50
agepercent
will start plan for their retirement when they are over 40 years old. 24.4 percent replied
of 60, while 35.9 percent expect to retire at ment.
For Children’s Education

that they do not know when they will not plan for retirement.

Table 4: Age range of setting up a retirement plan
When will (did) you plan for your retirement?

% of Respondents

20-29

6.4

30-39

19.2

40-49

16.7

50-59

20.5

60-69

12.8

Do not know when I will plan for retirement.

24.4

Regarding the question of how much does the respondent expect to spend each
month after retirement, 60.25 percent reported that they will spend around THB10,001
- 15,000 or less per month. Given Thailand’s 2012 annual inflation rate of roughly 3
percent, in the next 20 years, the value of THB 15,000 will equal approximately THB
8,300, which can be hard to live on. This is consistent with the financial literacy
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Regarding the question of how much does their children, from their own saving, and/or
the respondent expect to spend each month from retirement insurance.
after retirement, 60.25 percent reported that 4. Choose Financial Products
they will spend around THB10,001 - 15,000 or Bank Account
less per month. Given Thailand’s 2012 annual 99.2 percent of all respondents have some
inflation rate of roughly 3 percent, in the next types of bank saving account, where 40 percent
20 years, the value of THB 15,000 will equal of those with bank account reported to save
percent
expected
use awhich
combination
from work pension accompanied with
approximately
THBto8,300,
can be hardoftofunds
regularly
(as soon
they receive insurance.
their monthly
fund from their children, from their own saving, and/or
fromas retirement
live on. This is consistent with the financial salary), and about 60 percent reported to save
literacy question
on inflation
rate (in Section once in a while (after there is a left over from
4. Choose
Financial
Products
4.3) that only 42 percent of the respondents other expenses).
Bank
Account
could
not answer the inflation question Other Financial Assets
correctly,
implying
did not takehave
inflation
99.2
percent
of allthey
respondents
some 56.4
types
of bank
account,
where
percent
of allsaving
respondents
reported
that 40
percent
of those
withestimation.
bank account reportedthey
to save
regularly
(as soon
as they
receive
into account
of their
also have
other types
of financial
products
their monthly
salary),
and
about
60
percent
reported
to
save
once
in
a
while
(after
there
Then, the question of which source of rather than just a bank account. Respondents
is afund
left the
over
from other
expenses).
respondent
expects
for to use after who have invested in other types of financial
the retirement is asked, 34.6 percent reported product invested are reported in Table 5: Financial
Other Financial Assets
from their own saving alone, while 29.5 percent Investment below.
56.4
percent
respondents
reported
expected
to of
useall
a combination
of funds
from that they also have other types of financial
products rather than just a bank account. Respondents who have invested in other types
work pension accompanied with fund from
of financial product invested are reported in Table 5: Financial Investment below.
Table 5: Financial Investment
Financial
Investments

% of All
Respondents

Bank Account

99.2

Insurance Policy

34.6

GSB’s or BAAC‘s
Lottery*

24.4

Mutual Fund

14.1

Note: *GSB is Government Savings Bank and
BAAC is Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives.
Knowledge of Financial Products
When asked to check on listed of financial products that the respondent has knowledge
of, namely, 1) bank account of any type, 2) Government Savings Bank’s or Bank for
Agriculture and Agricultural Co-Operatives’ lottery, 3) Debt Security, 4) Equity
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Knowledge of Financial Products
that they know financial derivative contract.
When asked to check on listed of financial 5. Stay Informed about Financial Matters
products that the respondent has knowledge In this regards, all respondents were asked a
of, namely, 1) bank account of any type, 2) question, namely, “On a scale from 1 to 5,
Government Savings Bank’s or Bank for Agriculture where 1 means not at all and 5 means very
and Agricultural Co-Operatives’ lottery, 3) Debt high, how strongly do you agree or disagree
Security, 4) Equity Security, 5) Derivative Contract, with the following statements? - I regularly
6) Insurance Policy, 7) LTF/RMF, and 8) Other keep up with economic and financial news.”
Mutual Fund, more than 90 percent of the The majority of respondents claimed they were
respondents stated that they know bank moderately keeping up with economic and
account of any type; more than 80 percent financial news (score 3). More details are reported
The majority of respondents claimed they were moderately keeping up with
indicated
thatand
theyfinancial
know more
than(score
just one
in Table
6: Stayare
Financially
below
economic
news
3). More
details
reportedInformed
in Table
6: Stay
financial
product,
and onlybelow:
15 percent claimed
Financially
Informed
Table 6: Stay Financially Informed
Scale

Percent

1 (Not At All)

5.1

2 (Low)

21.8

3 (Medium)

44.9

4 (High)

21.8

5 (Regularly)

6.4

Total

100.0

4.3 Financial Literacy
This section discusses the results of financial literacy scores obtained from the
sample.
Financial Literacy Measure 1
Table 7 reports percentages of respondents who answered each financial literacy
question of the Financial Literacy Measure 1 correctly.
Table 7: Percentage of Respondents Who Answered
Each Financial Literacy Measure 1 Question Correctly
Financial Literacy Measure 1

Percent

Financial Literacy Measure 1
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Table 7 reports percentages of respondents who answered each financial literacy
question of the Financial Literacy Measure 1 correctly.
Table 7: Percentage of Respondents Who Answered
Each Financial Literacy Measure 1 Question Correctly
Financial Literacy Measure 1

Percent

Interest Rate

84.6

Inflation

15.4

Bond Price

20.5

Mortgage

71.8

Risk

25.6

The
question
interest
to showquestion
that the
respondents
did really
The
question
on on
interest
rate rate
seemsseems
to inflation
correctly.This
reflected
earlier well.
The worst answers that the respondents did are bond price, risk, and inflation questions.
show
that the respondents did really well. The on financial planning, that the repondents does
This might imply that they are neither familiar with investing in bond, nor the concept
not take into
account inflation
and time-value
worst
answers
that the respondents
did are
of risk
diversification.
In order
to promote
investment
in financial
markets, a
bond
price, risk, room
and inflation
questions. Thisin these
of money,
because
they haveThere
littlle knowledge
considerable
for improvement
areas
is needed.
are only 15.4
percent
inflation
correctly. This reflected earlier on
might
implywho
thatcould
they areanswer
neitherthe
familiar
with question
on these issues.
investing
in planning,
bond, northat
thetheconcept
of risk
terms
of account
total question
answered
corretly,
financial
repondents
does notIntake
into
inflation
and time64.1 percent
of issues.
the respondents answered
diversification.
In order
to promote
investment
value of money,
because
they have
littlle knowledge
on these
correctly three
questionsoforthe
more,
but only 7.7 16
in financial
considerable
for corretly,
In markets,
terms of atotal
question room
answered
64.1 percent
respondents
answered
correctly
three
questions
or
more,
but
only
7.7
percent
could
answer
five
improvement in these areas is needed. There percent could answer all five questionsallcorrectly.
The results are shown in Table 8 below.
arequestions
only 15.4correctly.
percent who
could answer the The results are shown in Table 8 below.
Table 8: Percentage of Respondents Who Answered
Financial Literacy Measure 1 Question Correctly
Financial Literacy Measure 1

Percent

0 Correct

2.6

1 Correct

12.8

2 Correct

20.5

3 Correct

35.9

4 Correct

20.5

5 Correct

7.7

Total

100

Financial Literacy Measure 2
This measure is based on the aforementioned four questions proposed by S&P (2014).
A financial literate person is defined as an individual who correctly answers three
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4 Correct

20.5

5 Correct
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7.7

Total

100

Financial
Literacy Measure 2
Financial Literacy Measure 2

high comparing to the S&P’s finding that only
This measure is based on the aforementioned 33 percent of adults worldwide are financial
This measure is based on the aforementionedliterate.
S&P as
(2014).
This resultproposed
is not a by
surprise,
aforefour
questions proposed by S&P (2014). A financial four questions
A financial literate person is defined as an individual who correctly answers three
mentioned that almost all of the respondents
literate
person
is defined
as percent
an individual
questions
or more.
66.7
of thewho
respondents answered three or more questions
are college
or above.
Thepercent
results are
correctly
three
or more.to the
correctly,answers
which is
veryquestions
high comparing
S&P’s graduates
finding that
only 33
of
shown
in
Table
9
and
Table
10
below.
adults
worldwide
are
financial
literate.
This
result
is
not
a
surprise,
as
aforementioned
66.7 percent of the respondents answered
that almost
of the respondents
areiscollege
three
or moreall
questions
correctly, which
very graduates or above. The results are shown
in Table 9 and Table 10 below.

Table 9: Percentage of Respondents Who Answered
Each Financial Literacy Measure 2 Question Correctly
Financial Literacy Measure 2

Percent

Risk Diversification

25.6

Inflation

15.4

Numeracy (interest)

82.1

Compound Interest

84.6

The respondents seem to be able to perform interest calculation well, but are unaware
of risk diversification and inflation. The suggestion is the same as FLM 1 above that
the worst areas are knowledge of inflation and risk. Financial literacy improvement
should prioritize on these areas.
Table 10: Percentage of Respondents Who Answered
Financial Literacy Measure 2 Question Correctly
Financial Literacy Measure 2

Percent

0 Correct

2.6

1 Correct

11.5

2 Correct

19.2

3 Correct

44.9

4 Correct

21.8

Total

100
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4.3.1 Financial Behaviour and Financial Literacy: An Empirical Result
The empirical model suggested by the theory of intertemporal economic choice model
in the above Section III can be econometrically written below.

4 Correct

21.8
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4.3.1 Financial Behaviour and Financial Literacy: An Empirical Result
The empirical model suggested by the theory of intertemporal economic choice model
in the above Section III can be econometrically written below.
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝑖𝑖 ) + 𝜀𝜀𝑖𝑖 ,

Equation 5

where the dependent variable 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖 is proxied by whether an
individual 𝑖𝑖 has a retirement plan taken the values 0 if there is no retirement plan and 1
otherwise; 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝑖𝑖 is either one of the two measures of financial literacy;
and 𝜀𝜀𝑖𝑖 is the error term. By the nature of the binary dependent variable, a logistic
regression is called upon. Logistic regressions were carried out where the results are
presented in Table 11 below.
Table 11: Logistic Regression Results
Logistic regression results of Model (1) and Model (2) with Financial Literacy
Measure 1 and Financial Literacy Measure 2 as the independent variables,
respectively. The data were drawn from questionnaire of financial behaviour
and financial literacy replied by 78 Thai respondents. 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖
takes value 1 if an individual 𝑖𝑖 does have plan for retirement, and 0 otherwise.
Financial Literacy Measure 1 is financial literacy measure based on five
financial literacy questions suggested by FINRA (2009a,b). Financial Literacy
Measure 2 is financial literacy measure based on five financial literacy
questions based on S&P (2014). p-values are presented in parentheses.
Model (1)
Model (2)
Dependent Variable
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 1
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 2
2

Cox & Snell 𝑅𝑅
Nagelkerke 𝑅𝑅 2

-1.121

-1.226

(0.079)

(0.091)

0.150
(0.463)
0.007
0.010

0.194
(0.431)
0.008
0.011

18

Note: Statistically significant at 1%(***), 5%(**), and 10%(*) levels.
The coefficients of the both financial literacy measures are positive implying that the
higher the level of financial literacy, an individual will be more likely to have a
retirement plan. However, there are no statistically significant relationship between
retirement plan and financial literacy, contradicting results found by some authors such
as Lusardi and Mitchell (2006) and Behrman et al. (2010). The 𝑅𝑅 2 s of both models are
very small. This might come from the fact that they both contain only one independent
variable each.

V. Conclusion and Discussion
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V. Conclusion and Discussion

Financial Behaviour of the Sample
The behaviour is measured based on five
characteristics are summarised as follows:
1) Make Ends Meet: the majority of the sample
group reported that they are content of their
financial situation, and can manage their
expenditure well.
2) Manage Debt: About 72 percent of the
respondents have debt of some types and
claimed to manage their debt well.
3) Plan Ahead: almost 80 percent of the
respondents reported that they have planned
ahead in terms of for rainy days (unexpected
events such as sickness, job loss, economic
downturn, other emergencies, etc.) and for
their children education. However, 66.6 percent
reported that they do not have plan for their
retirement, and about 50 percent reported that
they will start retirement plan when they are 40
years old or older.
4) Choose Financial Products: Almost all of
the respondents own bank saving accounts,
and more than half have invested in some other
types of financial products, such as insurance
policy, GSB’s or BAAC‘s Lottery, mutual fund.
5) Stay Informed about Financial Matters:
The majority of respondents claimed that they
are moderately keeping up with economic and
financial news.
In sum, the respondents seem to have
a good financial behaviour. The majority can
make their end meets, pay off debts, are financially
included (e.g. own at least a saving account and
are in the reach of financial services). In terms
of financial

planning, 59 percent claimed to have plans for
unexpected events and 78.9 percent for their
children education. However, regarding retirement
plan, despite the majority are well educated
and financially literate, they are lack of:
a) Long-term planning for retirement:
almost 70 percent do not prepare for or have
plan for retirement,
b) Early planning: half of them stated that
they will plan for retirement when they are 40
or older;
c) Knowledge of financial investment:
around one third of the respondents stated
that they will rely on bank savings. Bank saving
is a convenient and safe investment, but yielding
low return, which can be lower than the rate of
inflation; and
d) Knowledge of inflation and time-value
of money: 60.25 percent reported that they
will spend around THB10,001 - 15,000 or less
per month after retirement, which is either too
optimistic or they are ignoring the effect of
inflation. That in 20 or 30 years the purchasing
power of this amount of money will considerably
be reduced.
These factors can aggravate to having inadequate
fund for retirement, which can be a serious
problem to both households and the society at
large. Should retirees retire without adequate
fund, they might be forced to reduce their
consumption, reply on families, charities and
the government to make ends meet (Miller,
Madland, and Weller, 2015).
In our case, given relatively high level of
financial literacy of the respondents (about two
third answered three or more financial literacy
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questions correctly and deemed financially
literate), they are still lack of retirement plan.
An explanation may be as Bernhard (2008)
suggests that, in the Thai culture, the living-for-today attitude is prevailing, which could be the
cause of not planning for the far distant future
such as retirement planning. Thus, not only
having a sound financial knowledge, but also
a good financial attitude are vital to a healthy
financial behaviour.
Thus, in planning a financial literacy policy,
not only financial knowledge that should be
included in the prospectus, but also the right
financial attitude such as an awareness of the
importance of long term planning.
Financial Literacy of the Sample
The respondents seem to be able to perform
interest calculation well, but did poorly on risk
diversification, bond price, and inflation.This
implies that they might not be familiar with
bond investment, the concept of risk diversification,
and inflation. Therefore, in order to promote
investment in financial markets, a considerable
room for improvement in these areas is needed.
Knowledge of inflation is particularly important
in formulating a good long-term financial plan.
In terms of the total questions answered
correctly, both financial literacy measures yield
the same answer, i.e. the financial literacy level
of the sample is relatively high. For Financial
Literacy Measure 2, 66.7 percent of the respondents
answered three or more questions correctly,
which is exceptionally high comparing to the
S&P’s finding that only 33 percent of adults
worldwide are financial literate. However, this
is not a surprise, since more than 90 percent of
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the respondents hold a bachelor’s or higher
degree. Furthermore, the sample is small and
obviously biased, and may not be used as a
representative of the Thai population. Regarding
the questions employed in FLM2 and S&P, they
are similar but not exactly the same, therefore
they may not be able to directly compare to
each other. Nonetheless, a general idea can be
drawn from our results.
Logistic regressions were also carried out
to investigate relationship between financial
behaviour and financial literacy. A positive
association is found, although it is not statistically
significant. Plausible explanations are, viz., (a)
The size of the sample is small; (b) Cognitive
bias ability differs among groups of individuals
as suggested by Cole and Shastry (2009) who
find that high school financial literacy programs
did not affect saving decision; (c) The regression model contains only one independent variable
which could result in a low explanatory power
(this is confirmed by very low R^2’s values
of our regression models); and (d) Using only
retirement plan as a proxy for financial
behaviour might not be adequate or appropriate,
as financial behaviours can be characterised by
more than just a retirement plan.As mentioned
in Section 4.2, that there are five attributes of
financial behaviours, namely, 1) Make Ends
Meet; 2) Manage Debt; 3) Plan Ahead; 4) Choose
Financial Products; and 5) Stay Informed about
Financial Matters. Employing these attributes
might yield an improvement on the explanatory
power of the financial behaviour.
Regarding the adoption of financial
behaviour and financial literacy questions into
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a questionnaire, the researcher finds that the
length of financial literacy questions is appropriate
since it contains only four or five questions.
However, the questions regarding financial
behaviour are be quite lengthy and time
consuming. Furthermore, answering lengthy
questionnaire online might not be a good channel
to acquire information, a telephone call might
be a better choice, as the respondent does not
have to fill in the answer by himself/herself,
and, hence, less time consumed.
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