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บทบรรณาธิการ

เรียนท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่าน 

 

 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 เดือนธันวาคม 2559 เนื้อหาของบทความคง

เน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสาขาบริหารธุรกิจและยังเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึง่ในฉบับนี้ประกอบไปด้วย

บทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นบทความ เรื่องการประเมินปัจจัยที่นำา

ไปสู่ความสำาเร็จต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในสถาบันการเงิน เรื่องแนวทางการลดต้นทุนผลิต

ของการปลูกข้าว เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกำากับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Financial Literacy and Financial Behaviour in Thailand : 

A Pilot Test เป็นต้น  

        กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความต่างๆ ที่ปรากฎในวารสารจะส่งประโยชน์ทางวิชาการแก่ท่าน

ตามสมควรและ หากท่านมีความประสงค์จะติชมหรือให้คำาแนะนำา กองบรรณาธิการยินดีรับฟังท่านด้วยความเต็มใจ 

โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะมาที่ fbusogv@ku.ac.th เพื่อกองบรรณาธิการจะได้รับและนำาไปปรับปรุงต่อไป 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า 

       

กองบรรณาธิการ
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในสถาบันการเงิน
The Assessment of Key Success 

Factors of Financial Institution’s Operational Risk Management
วิไลลักษ์ วงศ์ตระกูลอารี  และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล 

Vilailux Wongtrakularee and Supachart Iamratanakul 

บทคัดย่อ

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) ปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

ทั้ง 6 ประเภทว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผล 2) เพื่อศึกษา

ว่าแต่ละปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรทั้ง 6 ประเภท ปัจจัยใดที่ส่งผลมากที่สุดต่อการ

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรแต่ละประเภทให้สัมฤทธิ์ผล โดยงานวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยโดยการวิเคราะห์

เชิงลำาดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) เป็นเครื่องมือในงานวิจัย เพื่อหาลำาดับความสำาคัญของปัจจัย 

โดยสรุปผลในเชิงวิเคราะห์ พร้อมทั้งพรรณนาในรายละเอียดของแต่ละปัจจัย

       ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยหลักภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร ความเสี่ยง

จากการทุจริตเป็นความเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรมากที่สุดส่วนปัจจัยย่อยที่ส่งผล

มากที่สุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ความเสี่ยงจากการทุจริต คือ ปัจจัยการเฝ้า

ระวังและการตรวจสอบ 2) ความเสี่ยงจากการจ้างงานและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน คือ ปัจจัยการชี้บ่ง

อันตราย จากการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระดับความเสี่ยงที่ทำางาน 3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ของทรัพย์สิน คือ ปัจจัยการกำาหนดทางเลือกในการดำาเนินการสำาหรับการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ต้นทุน

และผลประโยชน์ของทางเลือก 4) ความเสี่ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ 

คือ ปัจจัยการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจ 5) ความเสี่ยงจากลูกค้าผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ

ดำาเนินธุรกิจ คือ ปัจจัยการบริหารความเสี่ยงลูกค้า 6) ความเสี่ยงจากกระบวนการทำางาน คือ ปัจจัยดัชนีชี้วัดความ

เสี่ยง เมื่อทราบว่าปัจจัยใดคือปัจจัยที่สำาคัญที่สุดที่ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผล 

สถาบันการเงินจะได้ทำาการตรวจสอบปัจจัยด้านนั้น และทำาการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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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. บทนำา

     การสร้างมูลค่าองค์กรให้สุงสุดภายใต้สภาวะ

การที่ไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจผู้บริหารส่วนใหญ่

ในปัจจุบันยอมรับว่าเหตุผลเบื้องต้นที่สนับสนุนให้มี

การบริหารความเสี่ยงในองค์กรคือ การที่ทุกองค์กรต้อง

พยายามสร้างหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งปวงแม้ว่ามีความไม่แน่นอนมูลค่าขององค์กรเหล่า

น้ีจะเกิดขึ้นได้เพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้

บริหารในการตัดสินใจหรือกำาหนดกลยุทธ์การบริหาร

งานประจำาวันในองค์กรนั้น ๆ

         สารานุกรม (2557) ได้อธิบายถึงความเสี่ยงใน

หลากหลายแง่มุมดังนี้ ความเสี่ยงคือโอกาสที่เกิดขึ้นแล้ว

ธุรกิจจะเกิดความเสียหาย (Chance of Loss), ความ

เสี่ยงคือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ 

(Possibility of Loss), ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอน

ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Uncertainty of Event), 

และ ความเสี่ยงคือการคลาดเคลื่อนของการคาดการณ์ 

(Dispersion of Actual Result)

 การบริหารความเส่ียงขององค์กร(Enter-

prise Risk Management) เป็นกระบวนการที่มีระบบ

สามารถนำาไปใช้ได้กับทุกองค์กรและทุกธุรกิจเพื่อบ่งชี้

เหตุการณ์ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงจัดลำาดับความ

สำาคัญและจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยง

ขององค์กรจะช่วยให้เกิดผลทางด้านการสนับสนุน

ให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีองค์กร

ยอมรับได้หรือต้องการที่จะยอมรับเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับ

ผู้ถือหุ้นและยังช่วยกำาหนดกรอบการดำาเนินงานให้แก่

องค์กรเพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนความเสี่ยง

และโอกาสของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

   แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป 

ควรเริ่มต้นจากการที่กรรมการและผู้บริหารตลอดจน

พนักงานทุกคนในองค์กรควรทำาความเข้าใจตรงกัน

ต่อคำานิยามของความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนสามารถมอง

ความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันองค์กรทั่วไปจะจัดให้มี

กระบวนการบริหารเพื่อให้แน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า

ยังสามารถบรรลุเป้าหมายตามมาตรการพื้นฐาน ตาม

แผนงานตามพันธกิจได้โดยการระบุความเส่ียงจาก

ปัจจัยภายในและจากปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ 

และพิจารณาแนวทางการจัดการเป็นการล่วงหน้าที่จะ

ขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่วัตถุประสงค์และ

วิสัยทัศน์ที่องค์กรตั้งไว้ได้ (เมธา สุวรรณสาร, 2550)

   การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อหากรอบ

แนวคิดด้วยการทบทวนวรรณกรรม เรื่องการประเมิน

ปัจจัยท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จต่อการบริหารความเส่ียงด้าน

ปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคารเพื่อสามารถอธิบาย

ถึงแต่ละปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ

การองค์กรทั้งหกประเภทปัจจัยใดที่ส่งผลมากท่ีสุด

ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรแต่ละ

ประเภทให้สัมฤทธิ์ผล จากนั้นสามารถนำาผลการศึกษา

ไปใช้ในการตั้งกรอบแนวความคิดการวิจัยด้วยการวิจัย

เชิงคุณภาพแล้วนำาผลการวิจัยไปพัฒนาเพิ่มความสำาเร็จ

ของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรใน

ธุรกิจธนาคาร

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความสำาคัญของการบริหาร

ความเสี่ยง

      เมธา สุวรรณสาร(2550)อธิบายถึง เหตุการณ์ 

และความไม่แน่นอนต่างๆที่ทำาให้องค์กรไม่อาจบรรลุ

เป้าหมายได้ในเวลาที่กำาหนดซึ่ ง เป็นความเสี่ยงท่ี

องค์กรต้องมีแนวทางจัดการควบคุมและตรวจสอบที่

ต้นเหตุโดยการระบุปัจจัยเส่ียงและกำาหนดวิธีการและ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็น

หลักการที่สาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

          การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

เป็นกลวิธีที่ เป็นเหตุ เป็นผลที่นำามาใช้ในการบ่ง ช้ี  

วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน/ฝ่ายงานหรือ

กระบวนการดำาเนินงานขององค์กรเพื่อช่วยลดความสูญ

เสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่ม
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โอกาสแก่องค์กรมากท่ีสุดการบริหารความเสี่ยงช่วยให้

องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในขณะท่ีลดอุปสรรค 

หรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกำาไรและ

การปฏิบัติงานป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรของ

องค์กรและสร้างความม่ันใจในการรายงานและการ

ปฏิบัติตามกฏระเบียบจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้อง 

       ผู้ศึกษาพบว่าการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์

หลายประการอาทิเช่นความเสี่ยงท่ียอมรับได้คือความ

ไม่แน่นอนโดยรวมท่ีองค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้ธุรกิจ

สามารถบรรลุเป้าหมายความเสี่ยงท่ียอมรับได้เป็น

ปัจจัยที่สำาคัญในการประเมินทางเลือกในการดำาเนิน

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสนับสนุนให้องค์กร

สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ประเมินความเสี่ยงและจัดการ

ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการเติบโต

และผลตอบแทนของธุรกิจการจัดการความเสี่ยง

เน่ืองจากการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมเหตุการณ์

ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำากัดเพียงแต่สิ่งท่ีเป็น

ความเสียหายจึงช่วยให้ผู้บริหารสามารถบ่งชี้และใช้

ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวกได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

2.2  คำาจำากัดความของความเสี่ยงหลัก

     ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546) ได้แบ่งประเภท

ความเสี่ยงหลักไว้ดังนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์หมาย

ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์แผน

ดำาเนินงานและการนำาไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่

สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำารง

อยู่ของกิจการ ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง โอกาส

หรือความน่าจะเป็นท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตาม

ภาระที่ตกลงไว้ รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับ

ความเสี่ยงด้านเครดิตซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ

เงินกองทุนของสถาบันการเงินความเสี่ยงด้านตลาด 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตรา

ดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและราคา

ตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อ

รายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน

      ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยง

ที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินไม่สามารถชำาระหน้ีสิน

และภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนดเนื่องจากไม่สามารถ

เปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงิน

ทุนได้เพียงพอหรือสามารถหาเงินมาชำาระได้แต่ด้วย

ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ซึ่งอาจส่งผลกระ

ทบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงินความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความ

เสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและการขาดการ

ควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน

ภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่ง

ผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับภาพรวมของการบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

         ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) กำาหนดแนวทาง

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operational 

Risk)ในองค์กรไว้ว่าเป็นความเส่ียงที่จะเกิดความเสีย

หายอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่อง

ของ กระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control), 

บุคลากรและระบบงาน (People and System), และ

เหตุการณ์ภายนอก (External)

     ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546) ได้จำาแนกประเภท

ของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ดังนี้ ความเสี่ยงจากการ

ทุจริตจากภายในเป็นความเส่ียงที่เกิดจากการทุจริตของ

บุคคลภายในองค์กรเพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก

การทุจริตดังกล่าวตกแก่พวกพ้องความเสี่ยงจากการ

ทุจริตจากภายนอกเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต

ของบุคคลภายนอกองค์กรแต่ก่อให้เกิดความเสียหาย

โดยตรงต่อสถาบันการเงินความเส่ียงจากการจ้างงาน 

และความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจ้างงานที่ไม่เหมาะสมการ

จ่ายค่าตอบแทนหรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็น

ธรรม ยังรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกำาหนด

มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ
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การควบคุมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีไม่เพียง

พอจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเน่ืองมา

จากโรคภัยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเน่ืองมา

จากการปฏิบัติงานได้

    ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน เป็น

ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ

สถาบันการเงินอันเนื่องมาจากอุบัติภัยต่างๆ ความเสี่ยง

จากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงานและระบบ

คอมพิวเตอร์เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานท่ีผิด

ปกติหรือการหยุดทำางานของระบบงานด้านต่างๆ ความ

เสี่ยงจากกระบวนการทำางานเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน

จากความผิดพลาดในวิธีปฏิบัติงาน(Methodology) 

ความผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงานหรือความผิด

พลาด จากการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสถาบัน

การเงินและพนักงานจากการจ้างงานภายนอกความ

เสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการดำาเนิน

ธุรกิจเป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติในการ

ดำาเนินธุรกิจ กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ และการเข้า

ถึงข้อมูลลูกค้าที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกำาหนดจากการทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องพบว่าการบริหารความเสี่ยงด้าน

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

ลำาดับชั้น

   เป็นที่ตระหนักกันดีอยู่แล้วว่ามนุษย์ที่เกิดมาทุกคน

ล้วนแต่ผ่านการตัดสินใจบางคนอาจจะประสบผลสำาเร็จ

ในการตัดสินใจแต่บางคนก็อาจจะประสบผลล้มเหลว

จากการตัดสินใจที่ผิดพลาด (ระพีพรรณ พิริยะกุล, 

2545)โดยเบื้องหลังของการตัดสินใจของแต่ละคนบาง

คนใช้ประสบการณ์ของตนเองที่สั่งสมมาบางคนก็ใช้

ประโยชน์จากการเสาะหาข้อมูลรอบข้างบางคนก็ใช้วิธี

การลองผิดลองถูกในการเสาะหาข้อมูลเพื่อมาวินิจฉัย

มาประกอบการตัดสินใจนั้นบางคนก็มีรูปแบบโครงสร้าง 

(Structure) แต่บางคนก็ไม่มีรูปแบบ

    ในบรรดาวิธีการหลายๆ วิธีนั ้น มีวิธีหนึ่งที ่เป็น

ที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย คือ ว ิธ ีท ี ่ เร ียกว ่า AHP 

(Analytic Hierarchy Process)เป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อนให้ดูง่ายขึ้นโดยอาศัยกระบวนการเลียนแบบ

จากพฤติกรรมของมนุษย์โดยทำาการแยกแยะองค์

ประกอบของปัญหาตามระดับและยังมีการให้น้ำาหนัก

เปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยของปัญหาในแต่ละลำาดับชั้น

ซึ่งประกอบด้วยทางเลือกต่าง ๆ  สุดท้ายจึงได้ทางเลือกที่

ต้องการ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษา

พบว่า ขั้นตอนการตัดสินใจด้วย AHP นั้น วิธีดำาเนินการ

ตัดสินใจจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้1.การ

วิเคราะห์ปัญหา(Problem)เราต้องกำาหนดปัญหาของ

เราให้ตรงประเด็น,2.ปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจ 

(Decision Component) ขั้นตอนนี้นับว่าค่อนข้างจะ

ยาก แต่ถ้าได้มีการฝึกปฏิบัติบ่อยๆ ครั้งเข้าจะเกิดความ

ชำานาญในกรณีที่ไม่แน่ใจสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงาน

ที่มีส่วนในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ในการปรึกษาอาจได้ข้อมูล

มาสร้างปัจจัยได้ดีย่ิงข้ึน, และ 3. ทางเลือก (Alternatives)

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

      วิฑูรย์ สมโต (2551) ทำาการศึกษาการบริหาร

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยในจังหวัด

เชียงใหม่ 1)สำารวจถึงกระบวนการและวิธีการบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน

จังหวัดเชียงใหม่ 2)เพื่อศึกษาลักษณะความเสี่ยงระดับ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยใน

จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค

ในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของบมจ. 

ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปได้

ดังนี้

      1) ธนาคารกรุงไทยมีกระบวนการและวิธีการบริหาร

ความเสี่ยงอยู่ในระดับเคร่งครัดกล่าวคือธนาคารกรุง
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ไทยในจังหวัดเชียงใหม่มีการกำาหนดนโยบายด้านความ

เส่ียงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระบุจุดท่ีมีความเสี่ยง

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปจนถึงระดับบริหารและ

ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของธนาคารดำาเนินการให้มี

การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมศึกษาดูงานเกี่ยว

กับการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำาส่งเสริมสนับสนุน

ให้บุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนเพื่อนำา

ความรู้มาพัฒนาองค์กร 

           2) ลักษณะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร

กรุงไทย พบว่า มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยเพราะ ธนาคารกรุง

ไทยมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานบริหารความ

เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

     3) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยพบว่าพนักงานของ

ธนาคารบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหา 

และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและคาดการณ์ไม่

ถึงว่าจะเกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร 

อัตรากำาลังไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าอุปกรณ์

ในการปฏิบัติงานขาดความพร้อมในการใช้งานและเจ้า

หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษา

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

        อังคณา ศรีสวัสดิ์ (2553) ทำาการศึกษาการยอมรับ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส่งผล

ต่อโอกาสที่เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัท

บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำากัด(บสก.).เพื่อ

ศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส่ง

ผลต่อโอกาสที่เกิดความ เสี่ยงด้านปฏิบัติการ และศึกษา

ลักษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อโอกาสท่ีเกิดความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการ ผลการวิจัย พบว่า 

     บสก. มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

การปฏิบัติบางครั้งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ใน

ด้านกำาหนดนโยบายด้านกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ

การและด้านระบบสนับสนุนมีระดับการปฏิบัติบาง

ครั้งเช่นกัน ส่วนด้านธรรมาภิบาลในองค์กรมีระดับการ

ปฏิบัติประจำา/สม่ำาเสมอ 

     โอกาสที่เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ บสก. 

พบว่ามีโอกาสที่เกิดความเสี่ยงในระดับปานกลาง ทั้งใน

ด้านความเสี่ยงที่เกิดจากตัวบุคคล ด้านความเสี่ยงที่เกิด

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานและด้านความเส่ียงที่เกิดจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคที่

สำาคัญที่สุดในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของ 

บสก. พบว่าพนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

      ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน บสก. เฉพาะ

ในด้านสถานที่ปฏิบัติงานที่ต่างกันส่งผลต่อโอกาสที่

เกิดความเส่ียงด้านปฏิบัติการแตกต่างกันทั้งในด้าน

ความเสี่ยงที่เกิดจากตัวบุคคลด้านความเสี่ยงที่เกิด

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานและด้านความเสี่ยงที่เกิด

จากเทคโนโลยีสารสนเทศจากผลการศึกษาพบว่า 

กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการรวมถึง

ความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและมีผลกระ

ทบต่อพนักงานทุกระดับใน บสก. จึงควรสร้างพื้นฐาน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้แก่พนักงานมากยิ่ง

ขึ้นรวมถึงการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความเสี่ยง พร้อมทั้ง

เตรียมการรับมือกับความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการและ

ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรโดยคำานึง

ถึงระดับความ เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
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       การสร้างโมเดล (ดังแสดงในแผนภาพ) ทำาเพื่อ

จุดประสงค์ที่จะนำาเสนอข้อเท็จจริงในการตัดสินใจบาง

ครั้งวิธีการอาจจะซับซ้อน ซึ่งทำาให้จำากัดการนำาโมเดล

น้ีไปใช้ในหลายองค์กรอย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือ

ต่าง ๆ เช่น Flow chart ตาราง ปัญหาก็อาจจะถูกสรุป

และนำาเสนอในแนวทางขององค์กรเองหลักการทั่วไป

ของโมเดลนี้ มีข้อสำาคัญที่ต้องจดจำาไว้ว่าโมเดลเป็นส่วน

หนึ่งที่มุ่งหมายที่จะสะท้อนความจริงโมเดลนี้ยินยอม

เพียงแค่การตัดสินใจท่ีเหมาะสมภายใต้กรอบงานเฉพาะ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรความรู้ที่จำากัดหรือเอน

เอียงมีผลอย่างมากต่อความถูกต้องของโมเดลการคัด

เลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจสถาบันการ

เงินและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรบวกกับคำาถามที่เหมาะสม 

สามารถเพิ่มประสิทธิผลของโมเดลได้มากความเอน

เอียงและอคติเป็นเรื่องปกติสำาหรับการตัดสินใจในเรื่อง

ต่าง ๆ ความเอนเอียงและอคติจะลดลงไปเมื่อใช้เทคนิค 

AHPเพราะมีการนำาคำาถามมาตรวจสอบก่อนและจัด

ทำาคำาจำากัดความของหลักเกณฑ์ทั้งหลักเกณฑ์ย่อยและ

ทางเลือกต่าง ๆ อย่างชัดเจน

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรของ

ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐและบริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศไทย สถาบันการเงินที่ผู้

วิจัยได้เลือกนำามาศึกษาประกอบไปด้วย  

1) ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารไทย

พาณิชย์ จำากัด (มหาชน), 2) ธนาคารพาณิชย์ขนาด

กลาง ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) ธนาคาร

ธนชาติ จำากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด 

(มหาชน), 3) ธนาคารรัฐบาล ได้แก่ ธนาคารออมสิน, 

4) ธนาคารกลาง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, และ 

5) บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ทหารไทย จำากัด

   โดยมีหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ตอบ

คำาถามของการเปรียบเทียบเป็นคู่ด้วยเทคนิคการ

ตัดสินใจด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำาดับชั้น(AHP)ดังนี ้1)

ประสบการณ์ด้านธุรกิจของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญต้อง

มีประสบการณ์การทำางานในสายการเงินธุรกิจธนาคาร 

หรือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การเงินการธนาคารเป็นเวลาอย่างน้อย5 ปี, 2) ตำาแหน่ง

งานของผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญต้องมีตำาแหน่งงานระดับ

หัวหน้างานขึ้นไป คือมีสายการบังคับบัญชา มีผู้ใต้บังคับ

บัญชา เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงาน หรืองบประมาณ 

เป็นผู้ดูแลหน่วยงานในภาพรวมเรื่องของการบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการฟังชั่นใดฟังชั่นหนึ่งหรือเป็น

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Special List) ของการบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร, และ 3) ประสบการณ์

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการองค์กรของผู้

เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรฟังชั่นใด 

ฟังชั่นหนึ่งอย่างน้อย 5 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรเป็นอย่างดี 

ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญพาะด้าน 

(Special list) ต้องได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะ หรือ

มีใบ Certificate / License ที่รับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกี่ยว

กับปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จต่อการบริหารความเส่ียง

ด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคารมีลักษณะของ

การสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Individual Interview) 

เป็นการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษา 1 คน ต่อผู้ให้สัมภาษณ์ 1 

คน โดยการตัดสินใจจัดระบบตามลำาดับชั้นสำาหรับการ

ประเมินประเภทของความเสี่ยงภายใต้การบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร 

     คำาถามการวิจัย มี 2 คำาถามการวิจัยที่กำาหนดขึ้น

เพื่อใช้ในการสนับสนุนวัตถุประสงค์การวิจัยคำาถาม

แรกเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลในการบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการองค์กร ส่วนคำาถามที่สอง เกี่ยวกับการ

ประเมินว่าปัจจัยใดที่ได้บ่งชี้ในคำาถามแรก มีผลต่อความ
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สัมฤทธิ์ผลในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ

องค์กรเครื่องมือวัดท่ีผู้ศึกษาวิจัยได้จัดทำาขึ้นโดยการ

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนสอบถามผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ครอบคลุมเนื้อหา

และวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ โดยเครื่องมือวัด

มีส่วนประกอบ 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

ส่วนที่ 2 เครื่องมือวัดระดับความคิดเห็น โดยการให้ระดับคะแนนและการเปรียบเทียบเป็นคู่ แบ่งเป็น 7 หัวข้อ 

จำานวน 148 ข้อ ดังนี้

        หัวข้อที่ 1 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร                               จำานวน 21 ข้อ 

        หัวข้อที่ 2 ความเสี่ยงจากการทุจริต                 จำานวน 36 ข้อ

        หัวข้อที่ 3 ความเสี่ยงจากการจ้างงาน และความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน              จำานวน 21 ข้อ

        หัวข้อที่ 4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน               จำานวน 21 ข้อ

         หัวข้อที่ 5 ความเสี่ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์        จำานวน 29 ข้อ

        หัวข้อที่ 6 ความเสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ                     จำานวน 10 ข้อ

        หัวข้อที่ 7 ความเสี่ยงจากกระบวนการทำางาน                 จำานวน 10 ข้อ

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและการคำานวณค่าตัวแปร

และปัจจัย

ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากกลุ่มตัวอย่าง

มาวิเคราะห์ข้อมูลและคำานวณค่าตัวแปรและปัจจัยด้วย

วิธีกระบวนการวิเคราะห์แบบลำาดับชั้น(Analytic 

Hierarchy Process: AHP) โดยตามหลักการของทฤษฎี

ของ AHP นั้นจำาเป็นต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (Thomas 

Satty, 2000)

      1.กำาหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่สนใจศึกษาและกำาหนด

ไว้ให้อยู่บนลำาดับชั้นสูงสุดในแผนภูมิ

      2.ศึกษาและกำาหนดเกณฑ์ทางเลือกเป็นตัวแปรหลัก

ที่มีลักษณะเป็นในรูปแบบนามธรรมและกำาหนดให้อยู่

ในลำาดับชั้นที่ 2 ของแผนภูมิ

 3.ทำาการศึกษาและหาปัจจัยทางเลือก(หรือปัจจัย

รอง)เพื่อเป็นปัจจัยสำาคัญในการศึกษาโดยกำาหนดให้อยู่

ในลำาดับชั้นที่ 3 ของแผนภูมิ

     4.เก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญและนำามาใส่ในโปรแกรม 

Microsoft Excel Spreadsheet โดยใส่ข้อมูลในรูป

แบบเมตริกซ์และนำาค่าการเปรียบเทียบแบบจับคู่ใน

แบบสอบถามมาใส่ในตารางโดยคู่ของตัวแปรหลักท่ี

เปรียบเทียบนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวมันเองแล้วจะได้

ค่าเท่ากับตัวมันเอง ดังนั้นจึงใส่ 1 ในการเปรียบเทียบ

ของคู่ของมันเองและค่าที่ได้นั้นจะอยู่ในรูปแบบเป็น

อัตราส่วนเช่น หากตัวแปร A : B หมายความว่าที่ตัวแปร

หลัก B มีความสำาคัญต่อตัวแปรหลัก A เท่ากับ 3:7 ตาม

ระดับหรือ Scales ที่กำาหนดไว้ 1-9 การได้มาของ

เมตริกซ์ของการเปรียบเทียบจะแสดงถึงความสำาคัญ

แบบสัมพันธ์กัน(ชอบมากหรือน้อยกว่าหรือความเหมาะ

สม) ที่ถูกตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ขนาด (Scales) 

จาก 1 – 9 ดังแสดงในตารางที่ 1

9     วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
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ตารางที ่1 ตารางเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความส าคญั 

ค่าความส าคญั นิยาม ค าอธิบาย 

1 มีความส าคญัเท่ากนั ปัจจยัทั้งสองท่ีก าลงัพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคญั
เท่าเทียมกนั 

3 มีความส าคญัมากกวา่
พอประมาณ 

ปัจจยัท่ีก าลงัพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคญั
มากกวา่ปัจจยัตวัหน่ึงพอประมาณ 

5 มีความส าคญัมากกวา่อยา่ง
เด่นชดั 

ปัจจยัท่ีก าลงัพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคญั
มากกวา่ปัจจยัอีกตวัหน่ึงอยา่งเด่นชดั 

7 มีความส าคญัมากกวา่อยา่ง
เด่นชดัมาก 

ปัจจยัท่ีก าลงัพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคญั
มากกวา่ปัจจยัอีกตวัหน่ึงอยา่งเด่นชดัมาก 

9 มีความส าคญัมากกวา่อยา่งยิง่ ค่าความส าคญัสูงสุดท่ีจะเป็นไปไดใ้นการพิจารณา
เปรียบเทียบปัจจยัทั้งสอง 

2, 4, 6, 8 เป็นค่าความส าคญัระหวา่ง
กลางของค่าท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ค่าความส าคญัในการเปรียบเทียบปัจจยัถูกพิจารณาวา่
ควรเป็นค่าระหวา่งกลางของค่าท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ตารางเมตริกซ์น้ีจ าเป็นตอ้งมีความสมมาตรกนั และอยูใ่นรูปแบบเสน้ทแยงมุม และขอ้มูลท่ีอยูเ่หนือเสน้ ทะแยงมุมคือขอ้มูลท่ีมา
จากแบบสอบถาม และขอ้มูลท่ีอยูใ่ตเ้สน้ทะแยงมุม คือ ขอ้มูลท่ีเป็นส่วนกลบั 

5. ท าการแปลงค่าเป็นทศนิยม เพ่ือง่ายต่อการค านวณ และท าการหาผลรวม (แลมด้าแมกซ์ : λmax) ในแนวตั้ง 
เพ่ือท่ีจะท าการหาค่าความส าคญัเฉพาะแห่งแบบถ่วงน ้ าหนกัต่อไป 

6. น าค่าท่ีแปลงเป็นทศนิยมไปหารกบัผลรวมในแนวตั้งของแต่ละช่องในตารางจะไดค้่าท่ีเป็นถ่วงน ้ าหนัก เม่ือได้
ครบทุกช่องของเมตริกซ์แลว้ท าการหาค่าความส าคญัเฉพาะแห่ง โดยการหาผลค่าเฉล่ียแนวนอนของแถว ค่าทีมีค่าสูงสุดในช่อง
นั้นคือค่าท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 

7. หาค่าความส าคญัในล าดบัชั้นถดัมา โดยใชห้ลกัการเดียวกนัในขั้นตอนท่ี 4-6 และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง และ 
อตัราส่วนความสอดคลอ้งดว้ยการน าเอาค่าผลรวมในตวัแปรหลกั หารดว้ยค่าผลรวมในแนวนอน จะไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(CI : Consistency Index) เม่ือไดค้่าแลว้น ามาหาดว้ยค่า ดชันีการสุ่มซ่ึงเป็นค่ามาตรฐานท่ีก าหนดโดย Saaty โดยค่า CI มาตรฐาน
น้ีจะข้ึนอยู่กบัจ านวนตวัแปรหลกัท่ีใชใ้นงานวิจยั ค่าอตัราส่วน ความสอดคอ้ง (CR : Consistency Ratio) ตามหลกัทฤษฎีของ 
AHP นั้น ค่า CR ไม่ควรเกิน 0.1 จึงจะถือวา่มีความเช่ือมัน่ไดจ้ากงานวจิยั 
 
 
 
 

         5. ทำาการแปลงค่าเป็นทศนิยมเพื่อง่ายต่อการ

คำานวณและทำาการหาผลรวม(แลมด้าแมกซ์ :  max) 

ในแนวตั้ง เพื่อที่จะทำาการหาค่าความสำาคัญเฉพาะแห่ง

แบบถ่วงนำ้าหนักต่อไป

         6. นำาค่าที่แปลงเป็นทศนิยมไปหารกับผลรวม

ในแนวตั้งของแต่ละช่องในตารางจะได้ค่าท่ีเป็นถ่วงน้ำา

หนัก เมื่อได้ครบทุกช่องของเมตริกซ์แล้วทำาการหาค่า

ความสำาคัญเฉพาะแห่ง โดยการหาผลค่าเฉลี่ยแนวนอน

ของแถว ค่าทีมีค่าสูงสุดในช่องนั้นคือค่าที่มีความสำาคัญ

มากที่สุด

         7. หาค่าความสำาคัญในลำาดับชั้นถัดมาโดยใช้

หลักการเดียวกันในขั้นตอนที่ 4-6 และหาค่าดัชนีความ

ตารางเมตริกซ์นี้จำาเป็นต้องมีความสมมาตรกัน และอยู่ในรูปแบบเส้นทแยงมุม และข้อมูลที่อยู่เหนือเส้น ทะแยงมุมคือข้อมูลที่มาจาก

แบบสอบถาม และข้อมูลที่อยู่ใต้เส้นทะแยงมุม คือ ข้อมูลที่เป็นส่วนกลับ

สอดคล้องและอัตราส่วนความสอดคล้องด้วยการนำา

เอาค่าผลรวมในตัวแปรหลักหารด้วยค่าผลรวมในแนว

นอนจะได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (CI : Consistency 

Index) เม่ือได้ค่าแล้วนำามาหาด้วยค่า ดชันีการสุ่มซึ่งเป็น

ค่ามาตรฐานที่กำาหนดโดย Saaty โดยค่า CI มาตรฐาน

นี้จะข้ึนอยู่กับจำานวนตัวแปรหลักที่ใช้ในงานวิจัยค่า

อัตราส่วนความสอดค้อง (CR : Consistency Ratio) 

ตามหลักทฤษฎีของ AHP นั้น ค่า CR ไม่ควรเกิน 0.1 จึง

จะถือว่ามีความเชื่อมั่นได้จากงานวิจัย
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4.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล
           จากการวิเคราะห์ผลงานวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคารสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

12 
 
4.  ผลการวจิยัและอภิปรายผล 

           จากการวิเคราะห์ผลงานวิจยัและการอภิปรายผลการวิจัยของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ
องคก์รในธุรกิจธนาคารสามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 

ตารางที ่2 ผลเฉลีย่ค่าความส าคญัของตวัแปรหลกัทีส่่งผลต่อการบริหารความเส่ียงด้านปฏบิัตกิารองค์กร 

ตวัแปรหลกั ค่าความส าคญั ล าดบัความส าคญั 

A: ความเส่ียงจากการทุจริต 0.2297 1 

B: ความเส่ียงจากการจา้งงานและความปลอดภยัในสถานท่ี
ปฏิบติังาน 

0.1354 6 

C: ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของทรัพยสิ์น  0.1387 5 

D: ความเส่ียงจากการขดัขอ้งและหยดุชะงกัของระบบงาน
และระบบคอมพิวเตอร์  

0.1874 2 

E: ความเส่ียงจากลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์และวธีิปฏิบติัในการ
ด าเนินธุรกิจ  

0.1444 4 

F: ความเส่ียงจากกระบวนการท างาน 0.1644 3 

จากตารางท่ี 2 ปัจจัยหลกัทั้ ง 6 ปัจจัยภายใตก้ารบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการองค์กรทั้ ง 6 ด้านผูเ้ช่ียวชาญให้
ความส าคญักบัความเส่ียงจากการทุจริตเป็นอนัดบัแรกเพราะสามารถสร้างความเสียหายทั้งตวัเงินและช่ือเสียงอยา่งรุนแรงใหก้บั
ธนาคาร อีกทั้ง 2 ปัจจยัเก่ียวขอ้งกนัคือ เม่ือเกิดแลว้ผลกระทบสูงและโอกาสการเกิดก็สูงอาจถึงขั้นท าให้ธนาคารปิดกิจการลงได้
ในระยะเวลาอนัสั้น เพราะธุรกิจจ านวนมาก มุ่งเนน้ท่ีจะสร้างผลประกอบการ แต่ขาดการวางแผนควบคุมรับมือกบัความเส่ียง
และความเสียหายจากการทุจริต เห็นไดจ้ากกรณีท่ีเกิดข้ึนทั้งในไทยและในต่างประเทศท่ีบริษทัตอ้งสูญเสียก าไรท่ีสะสมมาตลอด
ทั้งปี เพียงเพราะการทุจริตคร้ังเดียว บางบริษทัถูกด าเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจนขาดทุนถึงขั้นปิดกิจการ หรือตอ้งขอเพ่ิม
ทุนจากผูถื้อหุ้นเพ่ือให้บริษทัอยูร่อด บางบริษทัอาจมีการทุจริตท่ีไม่รุนแรง แต่ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร ท าให้
บริษทัขาดความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่จากผูถื้อหุน้ และผูล้งทุน  

การทุจริตถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลและมี
แนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับองคก์ร ท่ีควรใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริต 
ประกอบดว้ยการป้องกนั (Prevention) การตรวจจบั (Detection) การสืบสวน (Investigation) และแผนการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ 
(Recovery) ท่ีสามารถช่วยลดความเส่ียงและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์รได ้ 

       จากตารางที่ 2 ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัยภายใต้

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรทั้ง 6 ด้าน

ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงจากการทุจริต

เป็นอันดับแรกเพราะสามารถสร้างความเสียหายท้ัง

ตัวเงินและชื่อเสียงอย่างรุนแรงให้กับธนาคารอีกทั้ง2 

ปัจจัยเกี่ยวข้องกันคือเมื ่อเกิดแล้วผลกระทบสูงและ

โอกาสการเกิดก็สูงอาจถึงขั้นทำาให้ธนาคารปิดกิจการลง

ได้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะธุรกิจจำานวนมาก มุ่งเน้น

ที่จะสร้างผลประกอบการแต่ขาดการวางแผนควบคุม

รับมือกับความเสี่ยงและความเสียหายจากการทุจริต 

เห็นได้จากกรณีที่เกิดข้ึนท้ังในไทยและในต่างประเทศที่

บริษัทต้องสูญเสียกำาไรที่สะสมมาตลอดท้ังปีเพียงเพราะ

การทุจริตครั้งเดียวบางบริษัทถูกดำาเนินคดีฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายจนขาดทุนถึงขั้นปิดกิจการ หรือต้องขอเพิ่ม

ทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทอยู่รอด บางบริษัทอาจมี

การทุจริตที่ไม่รุนแรงแต่ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์

ขององค์กร ทำาให้บริษัทขาดความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่น

จากผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน 

       การทุจริตถือเป็นปัญหาที่สำาคัญในการดำาเนิน

ธุรกิจซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายได้อย่าง

มหาศาลและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยเหตุนี้จึงเป็น

เรื่องสำาคัญสำาหรับองค์กรที่ควรให้ความสำาคัญกับการ

บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตประกอบด้วย

การป้องกัน (Prevention) การตรวจจับ (Detection) 

การสืบสวน(Investigation) และแผนการฟ้ืนคืนสู่สภาพ

ปกติ (Recovery) ท่ีสามารถช่วยลดความเสี่ยงและความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้ 
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          ปัจจัยย่อยภายใต้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละ

ด้าน ความเสี่ยงจากการทุจริตผู้เชี่ยวชาญให้ความสำาคัญ

กับปัจจัยการเฝ้าระวังและการตรวจสอบมากท่ีสุดเพื่อ

ให้พนักงานที่คิดจะทำาทุจริตไม่กล้าทำาผิด อีกทั้งสามารถ

ตรวจเจอการทุจริตได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ปัจจุบันการ

ทุจริตในรูปแบบของนโยบายและการประพฤติผิดใน

องค์กรยังคงเป็นปัญหาและความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง

เฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความกดดันของปัญหาทางธุรกิจที่

เพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้การควบคุมภายในอาจอ่อนแอลง

และทำาให้เกิดโอกาสในการทุจริตได้

       การทุจริตในองค์กรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดมักจะ

เกิดจาก 3 ปัจจัยที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทุจริต (The 

Fraud Triangle) 1) ความต้องการและแรงจูงใจ 2) 

โอกาส และ 3) ความมีเหตุมีผลและความซื่อสัตย์ แค่

ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ก็สามาถกระตุ้นให้ พนักงานกระทำา

ทุจริตได้ ดังนั้นการปิดโอกาสในการก่อการทุจริต โดย

การเสริมจุดแข็งของการควบคุมภายในน้ันจะเป็นการ

สร้างเกราะป้องกันให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดีผู้บริหาร

ระดับสูงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วต่อผลกระทบ

จากการทุจริตต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นจากระดับไหนใน

องค์กรแต่พนักงานระดับกลางและระดับล่างนั้นอาจมี

ความไม่ชัดเจนต่อผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น Tone at 

the top จึงต้องมีความชัดเจนและควรมุ่งเน้นการเสริม

สร้างจิตสำานึกให้กับพนักงานทุกระดับ ดั่งเห็นตรงกัน

ว่าองค์ประกอบหลักของการบริหารความเส่ียงจากการ

ทุจริตมี 3 ขั้นตอนที่สำาคัญได้แก่

        1) การป้องกัน (Prevention) การพิจารณาความ

เสี่ยงจากการทุจริตและหาวิธีป้องกันผ่านระบบการ

ควบคุมภายใน เพื่อไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้นมีการจัดฝึก

อบรมให้กับพนักงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องการ

ส่งสัญญาณว่ามีการเฝ้าติดตามปัญหาการทุจริตถึงแม้จะ

เป็นเรื่องเล็กน้อยบางบริษัทได้มีการจัดทำา Corporate 

Intelligence เพื่อตรวจสอบเฝ้าติดตามและเก็บข้อมูล

ในเรื่องของการดำาเนินชีวิตประจำาวันของพนักงานและ

ฝ่ายบริหารกันเลยทีเดียว

        2) การตรวจจับ(Detection)การพบทุจริต

ภายในองค์กรมักจะมาจากการให้ข้อมูลของพนักงาน 

Whistle blowingจึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเเจ้งการ

ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงควรจะต้องมีหลายช่องทางการ

ติดต่อที่สำาคัญที่สุดคือบริษัทจะต้องสามารถรักษาความ

ลับและรับรองความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งได้

        3) การตอบสนอง (Response ) ในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น บทลงโทษที่เข้มงวดพนักงานที่ทุจริตจะต้อง

รับผิดชอบและถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีเพื่อเป็นการส่ง

สัญญาณถึงความจริงจังของฝ่ายบริหารขั้นตอนการ

สืบสวนและการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปต้องมี

ความชัดเจนและยุติธรรมเพ่ือป้องกันการถูกฟ้องกลับ

ว่ามีการกล่าวหาอย่างไม่ถูกต้องประเด็นที่น่าสนใจอีก

ประการหนึ่งคือสัญญาณเตือนภัยต่างๆซึ่งอาจนำาไปสู่

การทุจริตเช่นการจัดโครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อนซึ่งยาก

ต่อการตรวจสอบการมีบริษัทในกลุ่มจดทะเบียนใน

ประเทศที่ไม่โปร่งใสการ ขออนุมัติเงินกู้โดยไม่ผ่านคณะ

กรรมการ การมีอำานาจเบ็ดเสร็จในการกระทำาธุรกรรม

ในนามบริษัทแต่เพียงผู ้ เดียวคณะกรรมการบริษัท

ถูกจำากัดอำานาจในการควบคุมดูแลการเชื่อใจและมอบ

หมายความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว

โดยขาดการตรวจสอบ การขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี 

ขาดการป้องกันในการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในที่เพียงพอเป็นต้น

 ความเสี่ยงจากการจ้างงานและความปลอดภัยใน

สถานที่ปฏิบัติงานผู้เช่ียวชาญให้ความสำาคัญที่สุดกับ

ปัจจัยการช้ีบ่งอันตรายการประเมินความเส่ียงและการ

ควบคุมระดับความเสี่ยงที่ทำางานการชี้บ่งอันตรายและ

ประเมินความเส่ียงเป็นเครื่องมือที่มีความสำาคัญตัวหน่ึง

ที่จะใช้ในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ในการทำางานและ

สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะจัดการกับอันตรายที่มี

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), และการควบคุมความเสี ่ยง (Hazard 

Control) มีแนวทางดังนี้

        1) ชี้บ่งอันตราย (Identify the hazard) เป็นสิ่ง

แรกที่ต้องทำาเพื่อหาว่าคนทำางานมีโอกาสได้รับอันตราย

อะไรบ้าง เรื่องนี้ต้องระวัง เพราะว่ามีความเป็นไปได้สูง

ที่เราจะมองข้ามอันตรายเหล่าน้ีไปเน่ืองจากความคุ้น

เคยกับสภาพที่เป็นอยู่ 

        2) สรุปออกมาว่าใครอาจจะได้รับอันตรายบ้าง

และจะได้รับอันตรายอย่างไร (Decide who might be 

harmed and how) หัวข้อนี้ต้องชัดเจนว่าใครที่อาจจะ

ได้รับอันตรายบ้าง ซึ่งจะเป็นผลดีในการจัดการกับความ

เสี่ยง เพราะถ้าเรารู้ว่าใครจะได้รับอันตรายบ้าง เราก็

สามารถที่จะป้องกันอันตรายต่อคนเหล่านั้นได้

   ความเสี ่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินผู้

เชี่ยวชาญให้ความสำาคัญกับปัจจัยการจัดการความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกมาก

ที่สุดทางเลือกที่ต้นทุนน้อยที่สุดลดระดับความเสี่ยงได้

มากที่สุดสามารถจัดการความเสี่ยงได้จริงเห็นเป็นรูป

ธรรมจึงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของ

ธนาคารความเสี่ยงจากการขัดข้องและหยุดชะงักของ

ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน

กับปัจจัยการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจ

สำาคัญที่สุดเพื่อให้รู้สถานะขององค์กรว่าสิ่งที่ต้องดำาเนิน

การเมื่อเหตุการณ์หยุดชะงักเพื่อให้ธนาคารกลับมาส่ง

มอบผลิตภัณฑ์บริการได้ตามกำาหนดเป้าหมาย เพื่อให้

ลูกค้าสามารถใช้บริการของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง 

และได้รับผลกระทบน้อยที่สุดความเสี่ยงจากลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ

ให้คะแนนกับปัจจัยการบริหารความเสี่ยงลูกค้าสำาคัญ

ที่สุดเพราะเป็นปัจจัยท่ีรวมรายละเอียดของปัจจัยอื่น 

จึงทำาให้ป้องกันความเสี่ยงจากลูกค้าได้ดีกว่าปัจจัยอื่น ๆ

  ความเสี่ยงจากกระบวนการทำางานผู้เชี่ยวชาญให้

คะแนนความสำาคัญกับปัจจัยการประเมินตนเอง 

เนื่องจากการจะป้องกันความเสี่ ยง ท่ีจะเกิดจาก

กระบวนการทำางานต้องทำาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่ความ

เส่ียงจะเกิดจึงต้องทำาการประเมินตนเองเพื่อให้ทราบถึง

สถานะ การป้องกันและการควบคุมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

แต่เนื่องจากทุกปัจจัยเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง

และต่อเนื่องกันต้องทำาทุกปัจจัยไม่สามารถตัดปัจจัย

ใดย ปัจจัยหนึ่งออกไปได้จึงจะทำาให้การบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผล ธนาคารสามารถ

จัดลำาดับความสำาคัญในการปรับปรุงการจัดสรรงบ

ประมาณการให้ความสำาคัญถึงปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลัก

ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดกับการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการองค์กรในแต่ละด้าน

5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
         จากการวิเคราะห์ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัยภายใต้

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร (ดังแสดง

ในตารางที่ 2) พบว่า ความเสี ่ยงจากการทุจริต เป็น

ปัจจัยหลักที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าสำาคัญที่สุด

สำาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรใน

ธุรกิจธนาคารให้สัมฤทธิ์ผล แต่ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัย

นั้นเป็นองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการองค์กร ซึ่งไม่สามารถตัดปัจจัยใดออกไปจาก

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการองค์กรได้ซ่ึงค่า

คะแนนความสำาคัญก็มีคะแนนที่ใกล้เคียงกันหมายถึง

ปัจจัยหลักทั้ง 6 ปัจจัยนั้นส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผล

       จากการวิเคราะห์ ปัจจัยย่อยภายใต้การบริหาร

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการองค์กรในแต่ละด้านจะเห็นได้

ว่าแต่ละปัจจัยย่อยนั้นมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน ไม่

สามารถตัดปัจจัยใด ปัจจัยหนึ่งออกไปจากการบริหาร

ความเสี่ยงในแต่ละด้านได้ซึ่งค่าคะแนนความสำาคัญก็

มีคะแนนที่ใกล้เคียงกันน่ันหมายถึงปัจจัยย่อยแต่ละ

ปัจจัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 ด้านนั้น ส่งผล

ให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านสัมฤทธิ์ผลเพียง

แต่ธนาคารควรจัดลำาดับความสำาคัญในการดำาเนินการ 

จัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้

ความสำาคัญตามลำาดับในแต่ละปัจจัย เพื่อให้การบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
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        จากงานวิจัยการประเมินปัจจัยท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จ

ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจ

สถาบันการเงินผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้การบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรให้สัมฤทธิ์ผลต้องมอง

ว่ามีจุดใดบ้างที่ควรระวังและป้องกันไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่องาน การบริหารความเสี่ยงที่ดีในองค์กรจะ

เกิดขึ้นได้ต้องมีกรอบนโยบายท่ีชัดเจนจากฝ่ายบริหาร 

ต้องได้รับการสนับสุนนและส่งเสริมอย่างจริงจังเป็นรูป

ธรรมในแง่ของฝ่ายงานถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือก็จะ

ทำาให้การดูแลความเสี่ยงทำาได้ยากนอกจากน้ีเราต้องมี

เคร่ืองมือในการดูแลความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพใช้งาน

ได้จริง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสัมฤทธิ์ผลสุดท้าย

ก็คือวัฒนธรรมขององค์กรเรื่องน้ีสำาคัญมากและเป็น

ส่วนที่จะทำาให้งานบริหารความเสี่ยงเดินไปได้ด้วยดี ถ้า

พนักงานตระหนักร้วู่างานท่ีเขาทำามีความเสี่ยงอะไรแฝง

อยู่และหาวิธีการที่จะป้องกันแก้ไขล่วงหน้าก็จะทำาให้

งานของสถาบันการเงินไปถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่น 

อีกทั้งความเสี่ยงเปลี่ยนไปตามยุคสมัยความเสี่ยงเปลี่ยน

ไปตามโลกอาจจะด้วยการส่ือสารเทคโนโลยีหรือตัวแปร

ต่าง ๆที่เข้ามามากขึ้น เลยทำาให้ความเสี่ยงลามได้เร็ว ใน

แง่ดีคือเครื่องมือที่ใช้ตรวจความเสี่ยงก็พัฒนาขึ้นด้วย 

  ขอ้ดีของการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์แบบ

ลำาดับชั้น (AHP) คือสามารถที่จะชี้ลำาดับความสำาคัญ

ของปัญหาหรือปัจจัยจากการวิ เคราะห์ปัจจัยไ ด้

(Factor Analysis) กล่าวคือ จากปัจจัยความเสี่ยงหลัก

ทั้ง 6 ด้าน ความเสี่ยงจากการทุจริตมีความสำาคัญและ

ส่งผลมากที่สุดสำาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ

การองค์กรในธุรกิจสถาบันการเงิน ดังนั ้นในอนาคต

หากมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในองค์กรท่ีส่ง

ผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรก็อาจ

ชี้ความสำาคัญของ แต่ละปัจจัยต่างออกไปจากผลงาน

วิจัยนี้ เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหา

และลำาดับความสำาคัญของปัจจัยได้อย่างตรงประเด็น

ผู้วิจัยขอเสนอให้ใส่ค่าคะแนนเพื่อประเมินน้ำาหนักใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

     กล่าวโดยสรุปคือ การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ

การองค์กรให้สัมฤทธิ์ผล ควรมองเป็นภาพรวมในหน่วย

งานที่เกิดความเสี่ยง ปัจจุบันทางทีมงานด้านการบริหาร

ความเส่ียงสนใจแต่การแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะเรื่อง

แต่ละเรื่องไป การแก้ปัญหาควรแก้ปัญหาเป็นภาพรวม

ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอย่างแท้จริงในกระบวนการของการ

บริหารความเส่ียงผู้เชี่ยวชาญให้ความสำาคัญกับนโยบาย

ไม่มากนักเพราะมีนโยบายมีกระบวนการก็ไม่สามารถ

ทำาได้หากผู้บริหารไม่ให้ความสนใจหรือเห็นความสำาคัญ 

ส่ิงที่ ผู้เช่ียวชาญให้ความสำาคัญคือความมุ่งมั่นของผู้

บริหารถ้าผู้บริหารให้ความสนใจตั้งใจในการบริหาร

อย่างแท้จริงพนักงานตระหนักถึงความสนใจและตั้งใจนี้ 

ก็สามารถบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติบัติการองค์กร

ได้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริงการบริหารความเสี่ยงจาก

การทุจริตถึงมีแผนการควบคุมการทุจริตแบบเบ็ดเสร็จ

สถาบันทางการเงินก็ไม่สามารถหยุดการทุจริตได้ เพราะ

การทุจริตนั้นมีรูปแบบที่แปลกใหม่อยู่เสมอและบาง

ครั้งการทุจริตก็ไม่มีอยู่ในแผนที่ธนาคารได้เตรียมไว้

         การประชาสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อยำ้าเตือนถึงผล

กระทบที่ ไ ด้รับจากการกระทำาทุจริตนั้นถึงแต่ละ

สถาบันทางการเงินจะไม่ค่อยดำาเนินการในประเด็น

นี้แต่สื่อมวลชนและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการ

ประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้อยู่แล้ว ความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัยของทรัพย์สิน หากการกำาหนดกรอบ เป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะทำาให้การกำาหนดทางเลือก

ในการดำาเนินการสำาหรับการจัดการความเสี่ยงการ

วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของทางเลือกเหล่า

น้ันชัดเจนและง่ายขึ้น ความเสี่ยงจากการขัดข้องและ

หยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์เม่ือเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉินจะมีคำาสั่งจากผู้บริหารออกมาเพื่อให้

ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตนั้นได้ทันท่วงที ความเสี่ยงจาก

การจ้างงานและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยความเป็นผู้นำาของผู้บริหารระดับสูงและความมุ่ง

มั่น ผู้บริหารเป็นปัจจัยที่อาจเป็นทั้งผู้ผลักดัน เป็นปัจจัย

ที่สำาคัญแต่อาจไม่ มีความแน่นอนว่าจะมีความสมำ่าเสมอ

ต่อเนื่องหากผู้บริหารส่ังย่อมเกิดความเปล่ียนแปลงใน

ทันทีแต่หากส่ังบ่อยพนักงานจะให้ความร่วมมือตำ่าลง 
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คำาสั่งของผู้บริหารในเรื่องความปลอดภัยคงมีไม่บ่อยนัก 

เว้นแต่ธนาคารกำาลังสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายความ

เสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำาเนิน

ธุรกิจ ปัจจัยการจัดให้แสดงตนเป็นปัจจัยที่สำาคัญเพราะ

มีหลักเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยและอื่นๆที่

ต้องปฏิบัติตาม ความเสี่ยงจากกระบวนการทำางาน หาก

ธนาคารสามารถดำาเนินการปัจจัยการติดตามการปฏิบัติ

งานไว้ได้ดี จะทำาให้ภาพของปัจจัยดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

เห็นภาพรวมของสถานะความเสี่ยงและสภาพแวดล้อม

ของการควบคุมในปัจจุบันได้ชัดเจน

  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยโดยวิธีการวิเคราะห์เชิง

ลำาดับชั้น (AHP) และใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารของ

องค์กรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผลงานวิจัยจะเน้นและ

มุ่งตรงต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับทราบมุมมอง อุปสรรค ปัจจัย

ที่สำาคัญ ข้อเสนอแนะที่จะทำาให้การบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการองค์กรสัมฤทธิ์ผลได้อย่างตรงประเด็น 

แต่อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นเพียงความคิดเห็นในมุมองผู้

บริหารเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอ

การวิจัยในเชิงปริมาณ (Empirical Research) โดย

กลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามนอกจากผู้บริหารแล้ว ควร

เพ่ิมผุ้บริหารชั้นต้นผู้ปฏิบัติงานเข้าไปแล้วนำาผลลัพธ์มา

เพิ่มเติมในงานวิจัยเพ่ือท่ีจะเข้าใจปัญหาของการบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรได้หลากหลายแง่มุม

มากขึ้นการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรใน

ธุรกิจธนาคารมีความแตกต่างกันบ้างบางประการใน

ธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐบาล ในการวิจัยครั้งต่อ

ไปผู้วิจัยขอเสนอให้มีการวิจัยให้คลอบคลุมท้ังธนาคาร

พาณิชย์และธนาคารรัฐบาล เพื่อนำาผลที่ได้มาศึกษาถึง

จุดแข็งของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธนาคารรัฐบาล

          ประโยชน์เพิ่มเติมจากงานวิจัยครั้งนี้ จะทำาให้ทราบ

ว่าปัจจัยใดภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

องค์กรทั้งหกประเภทส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการองค์กรในสถาบันการเงินในประเทศไทย

สัมฤทธ์ิผลเมื่อทราบว่าปัจจัยใดคือปัจจัยที่สำาคัญที่สุด

ที่ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร

สัมฤทธิ์ผล สถาบันการเงินจะได้ทำาการตรวจสอบปัจจัย
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แนวทางการลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าว

Guidelines for Management of Production Costs for Rice Planting

พิกุล  พงษ์กลาง 

บทคัดย่อ

             ชาวนาเป็นอาชีพเกษตรกรที่มีความสำาคัญอันดับต้นของประเทศไทย เนื่องจากข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ

ที่สำาคัญที่สุดในสังคมเกษตรกรไทย 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 ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง ค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซม

อุปกรณ์ ค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ค่าเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูกและค่าภาษีที่ดินที่ทำาการเพาะปลูก เมื่อการผลิต

ข้าวในปัจจุบันของชาวนาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกแบบพอมีพอกินไปเป็นการปลูกเพื่อการแข่งขันทางการ

ตลาด ดังนั้นชาวนาจึงให้ความสำาคัญต่อแนวทางในการลดต้นทุนผลิตที่เกิดขึ้นเพื่อนำาไปสู่การผลิตที่ชาวนาจะได้รับ

กำาไรสูงสุด

คำาสำาคัญ: 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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บทนำา

         ปัจจุบันปัญหาราคาข้าวตกต่ำาที่สุดในรอบ 10 ปีที่

ผ่านมา นับเป็นข่าวร้ายจากราคาข้าวที่สร้างความเดือด

ร้อนต่อชาวนาเป็นอย่างมาก ส่งผลให้รัฐบาลต้องดำาเนิน

การอย่างเร่งด่วนในการพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหา

เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถเยียวยาความเดือดร้อนให้

กับชาวนาผู้ซึ่งประกอบอาชีพสำาคัญอันดับต้นท่ีมีส่วนใน

การสร้างรายได้หลักสู่ประเทศ เนื่องจากเกษตรกรส่วน

ใหญ่ของไทยปลูกข้าวเป็นพืชหลักมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ 

ดังนั้นข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญที่สุดในสังคม

เกษตรกรของประเทศไทย 

          สาเหตุของปัญหาราคาข้าวตกต่ำานั้นมาจาก

ปัจจัยภายในประเทศ รวมทั้งภาวะตลาดส่งออกที่ไม่เอื้อ

อำานวย ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกประเทศนับเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ทำาให้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำาแก้ไขได้ยากขึ้น เนื่องจาก

ข้าวเป็นสินค้าเกษตรตามฤดูกาลเม่ือมีผลผลิตเกิน

ความต้องการจึงเก็บไว้ในปริมาณสูงท้ังน้ีเม่ือพิจารณา

จากปริมาณการส่งออกแล้วพบว่าในปัจจุบันข้าวไทย

อยู่ในสถานะดาวร่วงของภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากมี

ผู้ผลิตประเทศอื่นในภูมิภาคเข้ามาร่วมค้ามากขึ้นทั้ง

ประเทศเวียดนามที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ของโลกรวมทั้ง

ประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์มีการขยายตัวด้านการ

ค้าข้าวอย่างก้าวกระโดดขณะที่ประเทศคู่ค้าสำาคัญใน

ภูมิภาคอาเซียนของไทยอย่างฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ

มาเลเซียเริ่มมีนโยบายลดการนำาเข้าข้าวโดยส่งเสริม

ให้ปลูกข้าวบริโภคเองในประเทศรวมถึงประสิทธิภาพ

การผลิตข้าวของประเทศไทยค่อนข้างต่ำาแต่มีต้นทุน

สูง ชาวนามีจำานวนเงินเหลือน้อย เมื่อเทียบกับประเทศ

เพื่อนบ้าน (เบญจวรรณ  วงศ์คำา, 2557) แต่อย่างไรก็ตาม

จุดแข็งของไทยก็คือการมีองค์ความรู้ในการค้าข้าวจาก

ประสบการณ์ในการเป็นแชมป์ผู้ส่งออกข้าวมาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2522 (อิสริยา  นิติทัณฑประภาศ บุญญะศิริ, 

2554) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญสำาหรับการก้าวสู่การเป็น

ประเทศการค้าพาณิชย์ โดยไทยต้องเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการลดต้นทุนการผลิตเ พ่ือเพิ่มรายได้ ให้ กับ

เกษตรกรชาวนา ซึ่งการเพิ่มรายได้จากการปลูกข้าวนั้น

ไม่จำาเป็นต้องเพิ่มราคาขายผลผลิตในตลาด เนื่องจาก

ตลาดมีกลไกลที่สลับซับซ้อน โดยเฉพาะพืชที่มีการขาย

และตั้งราคาในตลาดโลกอย่างข้าว (นวลละออง  อรรถ

รังสรรค์, 2558) การพยายามกำาหนดราคาตลาดเป็น

สิ่งที่ทำาได้ยากหรือทำาไม่ได้เลย ซึ่งหากเราต้องการปรับ

ราคาขายขึ้นแต่คู่แข่งไม่ปรับราคาตามจะส่งผลให้สูญ

เสียตลาดให้กับคู่แข่งขันดังที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นการ

ผลิตข้าวจึงขึ้นอยู่กับการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการลด

ต้นทุนเพื่อทำาให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยการ

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวที่สำาคัญ เป็นการ

ใช้นโยบายลดปัจจัยการผลิตของชาวนา คือ ลดการใช้

ปุ๋ย ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ลดค่าจ้างในการทำานา และ

ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ซึ ่งปัจจุบันชาวนาต้องพึ่งพาการ

ซ้ือเมล็ดพันธ์ุจากบริษัทเอกชนที่เข้ามาผูกขาดทางการ

ตลาดและโฆษณาว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี ดังนั้นถ้าชาวนา

สามารถลดต้นทุนในส่วนดังกล่าวข้างต้นได้ จะส่งผลให้

ชาวนาสามารถกำาหนดแนวทางในการบริหารต้นทุนการ

ผลิตและนำาข้อมูลไปประกอบการวางแผนทางการเงิน

และตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น การลดต้นทุนการผลิต การกู้ยืมเงิน หรือการขยาย

พื้นที่ในการเพาะปลูกเป็นการวางแผนการดำาเนินงาน

เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์จากการลงทุนตลอดจนสร้าง

ความมั่นใจในการลงทุน ดังนั้นในเรื่องการลดต้นทุนการ

ผลิตเพ่ือเพิ่มรายได้ของชาวนาถือเป็นหัวใจสำาคัญที่จะ

สามารถนำาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้าว

ของไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของการทำาอย่างไร

ให้ชาวนาใช้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจตามหลัก

การบัญชีต้นทุนเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริง 

และสามารถนำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสิน

ใจต่อการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงทัศนะเกี่ยวกับ

แนวทางการลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าวภายใต้

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อการลดต้นทุนการผลิตเพ่ือให้ชาวนา
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และผู้สนใจทั่วไปได้ทราบและสามารถกำาหนดแนวทาง

ในการลดต้นทุนผลิตได้อย่างชัดเจนเพื่อนำาไปสู่การ

บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องได้อย่าง

มีประสิทธิภาพนำามาซ่ึงกำาไรท่ีชาวนาควรจะได้รับเพื่อ

ความอยู่รอดของชาวนาต่อไป

นิยามของต้นทุนการผลิต

         ต้นทุนการผลิต (Production cost)  หมายถึง  ค่า

ใช้จ่ายในการดำาเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้าดัง

นั้นต้นทุนการผลิตจึงถือเป็นหัวใจสำาคัญของการดำาเนิน

งาน เพราะเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นย่อมมีผลทำาให้กำาไรลดลง 

โดยผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์ต้นทุนให้ถูกต้องเพื่อการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ (สมนึก  เอื ้อจิระพงษ์พันธ์,       

2557) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อสรุปให้ทราบถึง

        1. ต้นทุนการผลิต ตลอดจนต้นทุนขาย(Cost of 

goods sold) ประจำางวดเพื่อวัดผลการดำาเนินงานของ

กิจการ

        2. การสะสมข้อมูลเพื่อใช้ในการคำานวณมูลค่า

สินค้าคงเหลือ (Inventory evaluation) ได้อย่างถูก

ต้อง หรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

       3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุม

เพื่อการตัดสินใจ (Planning and control) ซึ่งจะ

ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดำาเนินธุรกิจอย่างมีแบบแผน 

และบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของธุรกิจใน

ที่สุดนอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีต้นทุนยังจะช่วยให้ผู้

บริหารได้ทราบถึงความผิดพลาดหรือจุดบกพร่องในการ

ดำาเนินธุรกิจและหาทางกำาหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไข

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างทันท่วงที

        4. เครื่องมือที่ผู้บริหารเลือกใช้ในการวิเคราะห์

ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ (Decision making) เพื่อให้การ

บริหารงานประสบความสำาเร็จและได้กำาไรสูงสุด

ปัจจัยของต้นทุนการผลิต

        ปัจจัยของต้นทุนการผลิต มีดังนี้ (สมทรง  ค้าขาย, 

2559)

1. วัตถุดิบ (Materials) วัตถุดิบถือเป็นส่วนประกอบ

หลักในการผลิตสินค้า ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ

ในการผลิตสินค้า สามารถจำาแนกได้ ดังนี้ 

       1.1 วัตถุทางตรง (Direct materials) หมายถึง 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตและสามารถระบุได้อย่าง

ชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าปริมาณและต้นทุนเท่าใด 

รวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า

ชนิดนั้น 

        1.2 วัตถุทางอ้อม (Indirect materials) หมายถึง 

วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการผลิตสินค้า 

แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ โดยปกติแล้ว

วัตถุดิบทางอ้อมอาจจะถูกเรียกว่า “วัสดุโรงงาน” ซึ่งถือ

เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตชนิดหนึ่ง

2. ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทน

ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำาหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตสินค้าโดยปกติค่าแรงงานสามารถจำาแนกได้ 

ดังนี้

       2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมาย

ถึง ค่าแรงงานต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่

ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าสำาเร็จรูปโดยตรงรวม

ทั้งเป็นค่าแรงงานที่มีจำานวนมากเม่ือเทียบกับค่าแรง

งานทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่ง ๆ และจัดเป็น

ค่าแรงงานส่วนสำาคัญในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้า

สำาเร็จรูป

      2.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) หมาย

ถึง ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ใน

การผลิตสินค้า ซึ่งค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้ถือเป็นส่วน

หนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing overhead) 

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

อ้อมและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นท่ีเก่ียวข้องกับโรงงานและ

เครื่องจักร เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา 

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา ภาษีทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ดอื่นในโรงงาน

        ในมุมมองของกรมวิชาการเกษตร ต้นทุนการผลิต

ถือเป็นหัวใจสำาคัญของการเกษตร ซึ่งปัจจุบันเกษตรกร

หลายรายยังมีความสับสนในเรื่องของต้นทุนการผลิต 

เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีมูลค่าสูงข้ึนเรื่อยๆทำาให้

เกษตรกรไม่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็น

ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เครื่องมือการเกษตร 

ฯลฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันไป ทำาให้เกษตรกรไม่

สามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น

จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสำาคัญและ

เกี่ยวข้องต่อการลดต้นทุนการผลิตของการปลูกข้าว 

โดยเม่ือเกษตรกรชาวนาสามารถจำาแนกค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นตามปัจจัยดังกล่าวข้างต้นได้ ชาวนาจะสามารถ

นำาข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางใน

การลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าวให้เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, 2559)

การบริหารต้นทุน 

       การบริหารต้นทุนหรือการจัดการต้นทุน (Cost 

management)เป็นเครื่องมือท่ีสำาคัญในการเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรซึ่งการบริหาร

ต้นทุน หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ  ใน

การสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการใช้ต้นทุนใน

การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้เพื่อนำาองค์กรไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง

การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจำาเป็น

ต้องทราบโครงสร้างต้นทุนของสินค้าหรือบริการได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อสามารถบริหารต้นทุนและ

วางกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล และเมื่อ

ทราบโครงสร้างต้นทุนของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว ผู้

บริหารก็สามารถนำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผน

กลยุทธ์ด้านราคารวมทั้งนำามาใช้ในการบริหารต้นทุน

การผลิต ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนประเภทต่าง 

ๆ และหาแนวทางการลดต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (ดวงมณี  โก

มารทัต, 2551) ซึ่งส่งผลต่อการดำาเนินงานขององค์กร 

วิธีการบริหารต้นทุน มีดังนี้ 

    1. การคำานวณหารายละเอียดต้นทุนทั้งหมด โดยเริ่ม

จากการรวบรวมจัดทำารายละเอียดข้อมูลในส่วนต่าง ๆที่

เป็นต้นทุนและจำาเป็นต้องใช้สำาหรับการประกอบธุรกิจ

ของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงที่หรือต้นทุน

ผันแปร เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้า ค่า

วัตถุดิบ ค่าเช่าสำานักงาน ค่าไฟฟ้าและนำ้าประปา 

       2. พยายามลดต้นทุน โดยพิจารณาจากรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายและจำานวนเงินของต้นทุนประเภทต่างๆที่

รวบรวมได้

      3. ค้นหาทางเลือกพิเศษเพื่อลดต้นทุนอีกครั้ง ซึ่งเมื่อ

ได้จำานวนต้นทุนสุทธิแล้ว ให้พยายามหาแนวทางในการ

ลดต้นทุนโดยให้ผู้ประกอบการพยายามตัดทอนลดราย

จ่ายในส่ิงที่ไม่จำาเป็นออกไปเพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุน

อันเกิดจากความต้องการที่เกินพอดีของผู้ประกอบการ

ได้เป็นจำานวนมากด้วย

    4. นำาต้นทุนสุทธิขั้นสุดท้ายมาคำานวณ ซึ่งหลังจาก

ที่ลดต้นทุนด้วยการตัดทอนส่วนที่ไม่จำาเป็นออกไปแล้ว 

ผู้ประกอบการจะได้ต้นทุนท่ีถือว่าตำ่าที่สุดออกมาเรียก

ว่า“ต้นทุนสุทธิ”ซึ่งผู้ประกอบการต้องนำาเอาต้นทุนสุทธิ

ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจตั้งราคาขาย คำานวณหาจุดคุ้ม

ทุนและผลกำาไร รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนทางการ

ตลาดและการออกแบบสร้างแผนทางธุรกิจที่เหมาะสม

ต่อไป

  ในการบริหารกิจการให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

ไว้ ฝ่ายบริหารต้องจัดหาทรัพยากรต่างๆเช่น บุคลากร

โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ สาธารณูปโภค 

และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆไว้ล่วงหน้า หากกิจการ

สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้เต็มที่โดยไม่มีกำาลังผลิต

ว่างหรือกำาลังผลิตเหลือก็แสดงว่ากิจการได้ใช้ทรัพยากร
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เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางตรงข้ามหากมี

ทรัพยากรเหลือมากเกินไปหรือไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่

จัดหามาอย่างเต็มที่แสดงว่าได้เกิดความสูญเปล่าและ

สิ้นเปลืองขึ้นในการดำาเนินงาน(วัลลภ  บัวชุม, 2552) ดัง

นั้นในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาระบบต้นทุนเพื่อนำามาใช้ใน

การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ (ดวงมณี  โกมาร

ทัต, 2554)

        1. ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing) 

เป็นระบบต้นทุนเพื่อการบริหารที่มีการคิดต้นทุนและค่า

ใช้จ่ายเข้าไปในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการผลิต โดยอาศัย

ความสัมพันธ์ของตัวผลักดันต้นทุน แล้วจึงคิดต้นทุนนั้น

เข้าไปในสิ่งที่จะคิดต้นทุน หลักการพื้นฐานที่สำาคัญของ

ต้นทุนฐานกิจกรรม คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

ผลิตได้ก่อให้เกิดต้นทุนและกิจกรรมนั้นได้ถูกใช้ไปใน

สิ่งที่จะคิดต้นทุน ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถนำาต้นทุนฐาน

กิจกรรมที่คำานวณได้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและการพัฒนา

กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเปล่าหรือ

กิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่าต่อไป (วรศักดิ์  ทุมมานนท์ และ ธีร

ยุส วัฒนาศุภโชค, 2545) 

        2. การบริหารต้นทุนกิจกรรม (Activity Base 

Management)  เป็นแนวทางมุ่งการจัดการต่อกิจกรรม 

เพื่อการปรับปรุงมูลค่าท่ีส่งมอบสู่ผู้ซ้ือและสร้างผลกำาไร

ให้กับผู้ขาย การบริหารต้นทุนกิจกรรม คือ การบริหาร

โดยเน้นกิจกรรม พยายามลดกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าหรือ

กิจกรรมที่ไม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแก่องค์การและพยายาม

ส่งเสริมกิจกรรมที่มีคุณค่าหรือสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้

กับองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการบริหาร

ต้นทุนกิจกรรมจึงรวมถึงการวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุน 

การวิเคราะห์กิจกรรมและการวัดผลการปฏิบัติการ การ

บริหารต้นทุนกิจกรรมจะถูกใช้สำาหรับการติดตามค่าใช้

จ่ายการผลิตและต้นทุนทางอ้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องให้กับการผลิตนั้น

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าว 
       ข้าวเป็นพืชประเภทหญ้าที่มีความสำาคัญและมี

คุณประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากทุก

วันนี้คนเอเชียประมาณ 3,000 ล้านคน บริโภคข้าวเป็น

อาหารหลักประจำาวันและนอกจากน้ันข้าวยังสามารถ

นำามาทำาเป็นอาหารหวานชนิดต่างๆได้อีกด้วยดังนั้น

ข้าวจึงเป็นพืชที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำาหรับการดำารงชีวิต

ของมนุษย์มานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(กรมส่งเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556) 

การจำาแนกประเภทของพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในประเทศไทยปัจจุบันสามารถแบ่งได้

ตามลักษณะดังนี้

1. แบ่งตามสภาพพื้นที่ปลูก ดังนี้

      1.1 ข้าวไร่(Upland rice)เป็นข้าวที่ใช้ปลูกในพื้นที่

ที่ไม่มีน้ำาขังมีสภาพเช่นเดียวกับการปลูกพืชไร่คือบน

พื้นที่เนินสูงการปลูกข้าววิธีนี้จึงต้องใช้น้ำาฝนเพียงอย่าง

เดียวเนื่องจากที่ดอนไม่มีน้ำาขังและไม่มีการชลประทาน 

พื้นดินที่ปลูกข้าวไร่จึงแห้งและขาดน้ำาทันทีเมื่อสิ้นฤดู

ฝน ดังนั้นการปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ข้าวที่มีอายุสั้น

โดยปลูกในต้นฤดูฝนและเก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน ให้

ผลผลิตเฉลี่ย 25 – 30 ถังต่อไร่

      1.2 ข้าวนาสวน (Lowland rice) เป็นข้าวที่ปลูก

อยู่ในพื้นที่ที่มีระดับน้ำาตั ้งแต่ 5 - 10 เซนติเมตรจนถึง

พื้นที่ที่มีระดับน้ำาลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร ข้าวนาสวน

ส่วนใหญ่ปลูกโดยวิธีปักดำาและให้ผลผลิตเฉลี่ย 30 ถัง

ต่อไร่ การปลูกข้าวนาสวนแบ่งเป็น ดังนี้

         1.2.1 ข้าวนาน้ำาฝน เป็นข้าวที่ปลูกในฤดูนาปี 

อาศัยน้ำาฝนตามธรรมชาติพันธุ์ข้าวที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นข้าว

พันธุ์พื้นเมืองหรือข้าวที่มีการคัดพันธุ์มาจากข้าวพันธุ์พื้น

เมือง ข้าวพันธุ์นี้มีคุณภาพเมล็ดดีแต่มีต้นสูงและล้มง่าย

         1.2.2 ข้าวนาชลประทานเป็นข้าวที่ปลูกในเขต

ชลประทานปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง พันธุ์ข้าวที่ใช้ส่วน

ใหญ่เป็นพันธ์ุข้าวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่และจะให้ผลผลิต

สูงในการทำานาที่ใช้ปุ๋ยเคมี

      1.3 ข้าวนาเมืองหรือข้าวข้ึนน้ำาหรือข้าวฟางลอย 
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(Deep waterarfloating rice)เป็นข้าวที่ปลูกอยู่ใน

พื้นที่ที่มีระดับน้ำาตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป จนถึง 3 – 

4 เมตร และพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีระดับน้ำาประมาณ 1 – 2 

เมตร ข้าวนาเมืองส่วนใหญ่จะปลูกโดยวิธีหว่านข้าวแห้ง

หรือที่ชาวนาเรียกว่าหว่านสำารวย โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 

20 – 30 ถังต่อไร่

         2.  แบ่งตามฤดูปลูก ดังนี้

      2.1 ข้าวนาปีหรือข้าวไวต่อช่วงแสง (Photoperiod 

sensitive varieties) เป็นพันธุ์ข้าวที่มีช่วงเวลาของการ

ออกดอกที่แน่นอนเป็นข้าวที่ปลูกในฤดูนาปีเท่านั้น ข้าว

ชนิดนี้จะออกดอกตรงตามฤดูกาลเพราะต้องการช่วง

แสงจำาเพาะเพื่อการออกดอก โดยไม่ว่าจะปลูกข้าวพันธุ์

นั้นเมื่อใด ก็จะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้น 

     2.2 ข้าวนาปรังหรือข้าวนอกฤดูหรือข้าวไม่ไวต่อ

ช่วงแสง (Photoperiod insensitive varieties) เป็น

พันธุ์ข้าวที่ออกดอกตามอายุเก็บเกี่ยวของข้าวโดยไม่ขึ้น

อยู่กับช่วงแสงมีอายุการเก็บเก่ียวแน่นอนปลูกได้ดีใน

ฤดูร้อนเพราะมีช่วงแสงมากกว่าฤดูอื่นเมื่อมีอายุครบ

ถึงระยะเวลาออกดอกข้าวพันธุ์นี้จะออกดอกได้โดยไม่

จำาเป็นต้องอาศัยช่วงแสงเป็นตัวกำาหนดทำาให้ข้าวชนิดนี้

สามารถปลูกได้ตลอดปี แต่เกษตรกรมักจะเรียกว่าข้าว

นาปรังถึงแม้จะปลูกได้ท้ังในฤดูนาปีท่ีอาศัยน้ำาฝนและ

ในช่วงฤดูแล้งที่ต้องอาศัยน้ำาชลประทาน โดยพันธุ์ข้าวที่

เกษตรกรใช้ปลูกในปัจจุบันมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว

         3. แบ่งตามประเภทการบริโภคหรือประเภทของ

เนื้อแป้งในเมล็ดข้าวสาร ดังนี้

      3.1 ข้าวเหนียว (Glutinous or waxy rice) เป็น

ข้าวที่มีเมล็ดข้าวสารสีขาวขุ่น เมื่อนึ่งแล้วจะได้ข้าวสุกที่

จับตัวติดกันเหนียวแน่นและมีลักษณะใสนิยมบริโภคกัน

มากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     3.2 ข้าวเจ้า (Nonglutinous rice) เป็นข้าวที่มีเมล็ด

ข้าวสารใสเมื่อข้าวสุกจะมีสีขาวขุ่นและร่วนกว่าข้าว

เหนียวและข้าวเจ้าแต่ละพันธ์ุเม่ือหุงสุกแล้วจะมีความ

เหนียวแตกต่างกัน นิยมบริโภคในภาคกลางและภาคใต้ 

การทำานา
การทำานา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้น

ข้าวในนาตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการเก็บเก่ียวซึ่งการทำานามี

ขั้นตอนที่สำาคัญ ดังนี้

     1.การเตรียมดิน ดังนี้

       1.1 การไถดะเป็นการไถครั้งแรกตามแนวยาวของ

พื้นท่ีนาเมื่อไถดะจะช่วยพลิกดินเพื่อให้ดินช้ันล่างได้

ขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจน และเป็นการตากดินเพื่อ

ทำาลายวัชพืช โรคบางชนิด การไถดะจะเริ่มทำาเมื่อฝนตก

ครั้งแรกในปีฤดูกาลใหม่ หลังจากไถดะจะตากดินเอาไว้

ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์

       1.2 การไถแปร เป็นการช่วยพลิกดินที่กลบขึ้นมา

อีกครั้ง เพื่อทำาลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่ และเป็นการย่อยดิน

ให้มีขนาดเล็กลง 

       1.3 การคราดเพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากพื้นที่

นาและย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงอีกจนเหมาะแก่การ

เจริญของข้าวทั้งยังเป็นการปรับระดับพื้นที่ให้มีความ

สม่ำาเสมอ เพื่อสะดวกในการควบคุมและการดูแลให้น้ำา

    2.การปลูก แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ด

โดยตรง ได้แก่ การทำานาหยอดและนาหว่าน ส่วนการ

เพาะเมล็ดในที่หนึ่งก่อนแล้วนำาต้นอ่อนไปปลูกในที่อื่น 

ๆ ได้แก่การทำานาดำา และนาโยน

  3.การเก็บเกี่ยวหลังจากที่ข้าวออกดอกหรือออกรวง

ประมาณ 20 วันชาวนาจะเร่งระบายน้ำาออกเพื่อเป็นการ

เร่งให้ข้าวสุกพร้อมๆกันและทำาให้เมล็ดมีความช้ืนไม่สูง

เกินไปจะสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากระบายน้ำาออก

ประมาณ 10 วัน ระยะเวลาที่เหมาะสมสำาหรับการเก็บ

เกี่ยว เรียกว่า ระยะพลับพลึง คือ สังเกตที่ปลายรวง

จะมีสีเหลืองกลางรวงเป็นสีตองอ่อนการเก็บเกี่ยวใน

ระยะนี้จะได้เมล็ดข้าวที่มีความแข็งแกร่งมีน้ำาหนักและมี

คุณภาพในการสี

     4. การนวดข้าว หลังจากตากข้าว ชาวนาจะขน

ข้าวมาในลานนวด จากนั้นก็นวดเอาเมล็ดข้าวออกจาก

รวง บางแห่งใช้แรงงานคนบางแห่งใช้วัวหรือควายย่ำาแต่

ปัจจุบันมีการใช้เครื่องนวดข้าวมาช่วยในการนวด

     5.การเก็บรักษา เมล็ดข้าวที่นวดฝัดทำาความสะอาด

แล้วควรตากให้มีความช้ืนประมาณ14%จึงนำาเข้าเก็บใน

ยุ้งฉางที่มีสภาพอากาศถ่ายเทได้สะดวกสามารถขนส่ง
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ได้สะดวกและเมล็ดข้าวที่จะเก็บไว้ทำาพันธุ์ต้องแยกจาก

เมล็ดข้าวบริโภคและควรมีป้ายบอกวันบรรจุชื่อพันธ์ุ 

เพื่อความสะดวกในการนำาไปใช้

ต้นทุนของการปลูกข้าว

        ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำาคัญของประเทศ

ไทยการปลูกข้าวเป็นอาชีพสร้างรายได้แก่ครัวเรือน

เกษตรกร ซึ่งวิถีการปลูกข้าวของชาวนาไทยเปลี่ยนไป 

จากที่เมื่อก่อนชาวนาหน่ึงคนต้องทำาทุกอย่างต้ังแต่ไถนา

ย่ำาเทือกไปถึงเกี่ยวข้าว กลายมาเป็นทำาเองบางส่วนและ

จ้างคนอื่นอีกบางส่วน กระทั่งปัจจุบันแทบจะเป็นการ

จ้างคนอื่นทำาทุกขั้นตอน ดังนั้นต้นทุนของการปลูกข้าว

จึงเป็นปัจจัยหลักที่ชาวนาต้องให้ความสนใจ ดังนี้ (พิกุล  

พงษ์กลาง, 2559)

        1. วัตถุทางตรงในการปลูกข้าว คือ ส่วนประกอบ

หลักที่ใช้ในการปลูกข้าว ถือเป็นส่วนสำาคัญในการผลิต 

ซึ่งสามารถชี้ได้ชัดว่าใช้ในกระบวนการปลูกข้าวเป็น

จำานวนเท่าใดและสามารถคำานวณมูลค่าต่อการผลิต

ข้าวหนึ่งหน่วยได้โดยง่าวัตถุทางตรงในการปลูกข้าว 

ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่ายาปราบศัตรู

พืช ที่ใช้ในการเพาะปลูก

        2. ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าว คือ ค่าจ้าง

แรงงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปลูก

ข้าวโดยตรง และสามารถคำานวณมูลค่าได้ง่าย เริ่มตั้งแต่

ต้นจนถึงส้ินกระบวนการผลิตค่าแรงงานในการปลูก

ข้าว ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการเตรียมพื้นที่ ค่าแรง

งานในการเพาะปลูกค่าแรงงานในการดูแลรักษาค่าแรง

งานในการเก็บเกี่ยวและขนย้าย โดยค่าแรงงานในการ

ปลูกข้าวยังหมายรวมถึง ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรทางการ

เกษตร เช่น รถไถนา รถปลูกข้าว และรถเกี่ยวข้าว เพื่อ

ดำาเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย

        3. ค่าใช้จ่ายการผลิตในการปลูกข้าว คือ ค่าใช้

จ่ายที่นอกเหนือจากวัตถุทางตรงในการปลูกข้าวและ

ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าว ค่าใช้จ่ายการผลิตใน

การปลูกข้าว ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตร ค่ากระแส

ไฟฟ้า ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง ค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซม

อุปกรณ์ ค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ค่าเช่าพื้นที่ในการ

เพาะปลูก และค่าภาษีที่ดินที่ทำาการเพาะปลูก 

8 

2. ค่ า แ ร ง ง า นท า ง ต ร ง ใ น ก า ร ป ลู ก ข้ า ว  คื อ  ค่ า จ้ า ง แ ร ง ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง ใ น ก ร ะบ วนก า ร ป ลู ก
ขา้วโดยตรง และสามารถค านวณมูลค่าไดง่้าย เร่ิมตั้งแต่ตน้จนถึงส้ินกระบวนการผลิต ค่าแรงงานในการปลูกขา้ว ประกอบดว้ย 
ค่าแรงงานในการเตรียมพ้ืนท่ี ค่าแรงงานในการเพาะปลูก ค่าแรงงานในการดูแลรักษา ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียวและขนยา้ย 
โดยค่าแรงงานในการปลูกขา้วยงัหมายรวมถึง ค่าจา้งเหมาเคร่ืองจกัรทางการเกษตร เช่น รถไถนา รถปลูกขา้ว และรถเก่ียวขา้ว 
เพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 

3. ค่าใชจ่้ายการผลิตในการปลูกขา้ว คือ ค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากวตัถุทางตรงในการปลูกขา้ว และค่าแรงงาน
ทางตรงในการปลูกขา้ว ค่าใชจ่้ายการผลิตในการปลูกขา้ว ประกอบดว้ย ค่าวสัดุการเกษตร ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ ค่าเช่าพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก และค่าภาษีท่ีดินท่ีท าการเพาะปลูก  

 

 

แผนภาพที ่1 ตน้ทุนของการปลูกขา้ว 

ตน้ทุนของการปลูกขา้ว เป็นหน่ึงในปัญหาท่ีน่าสนใจของชาวนาในปัจจุบนัท่ีสูงข้ึนกวา่เม่ือก่อน ไม่วา่จะเป็นตน้ทุน
วตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงาน หรือแมแ้ต่กระบวนการผลิตท่ีเปล่ียนไปท าให้มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนก็ตาม ซ่ึงปัจจุบันตน้ทุนต่อไร่อยู่ท่ี
ประมาณ 5,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการเพาะปลูก ซ่ึงถา้ชาวนาสามารถก าหนดขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยา่ง
เหมาะสมจะท าใหเ้กิดก าไรสูงสุด อยา่งไรก็ตามจากการส ารวจพบวา่ชาวนาส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
ของการปลูกขา้วค่อนขา้งนอ้ย โดยไม่ไดบ้นัทึกบญัชีเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนครบทุกรายการ บางรายการมีการจด แต่บางรายการ

ต้นทุนของการปลูกข้าว 

วตัถุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายการผลิต 

- ค่าเมลด็พนัธ์ุ  
- ค่าปุ๋ย  
- ค่ายาปราบศตัรูพืช 

- ค่าแรงงานในการเตรียมพ้ืนท่ี  
- ค่าแรงงานในการเพาะปลูก  
- ค่าแรงงานในการดูแลรักษา  
- ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียวและ
ขนยา้ย 

- ค่าวสัดุการเกษตร  
- ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง  
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์  

- ค่าเส่ือมสภาพของอุปกรณ์  
- ค่าเช่าพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก  
- ค่าภาษีท่ีดินท่ีท าการเพาะปลูก 
- ค่ากระแสไฟฟ้า  
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        ต้นทุนของการปลูกข้าว เป็นหนึ่งในปัญหาที่

น่าสนใจของชาวนาในปัจจุบันที่สูงขึ้นกว่าเมื่อก่อน

ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนแรงงานหรือแม้แต่

กระบวนการผลิตท่ีเปลี่ยนไปทำาให้มีต้นทุนท่ีสูงขึ้นก็ตาม 

ซึ่งปัจจุบันต้นทุนต่อไร่อยู่ที่ประมาณ5,000บาทท้ังน้ีข้ึน

อยู่กับขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกซึ่งถ้าชาวนา

สามารถกำาหนดขนาดพื้นที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสมจะ

ทำาให้เกิดกำาไรสูงสุด อย่างไรก็ตามจากการสำารวจพบว่า

ชาวนาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนการ

ผลิตของการปลูกข้าวค่อนข้างน้อย โดยไม่ได้บันทึกบัญชี

เกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้นครบทุกรายการ บางรายการมี

การจด แต่บางรายการไม่จด ดังนั้นหากชาวนาใส่ใจและ

ต้องการลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าวให้สามารถอยู่

รอดได้แล้ว ชาวนาควรให้ความสำาคัญ ดังนี้ (พิกุล  พงษ์

กลาง, 2559)

      แนวทางที่ 1 ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลรายรับ

รายจ่ายแบบง่ายโดยเริ่มตั้งแต่วันท่ีลงมือทำานาจนถึงวัน

ที่จำาหน่ายผลผลิตรวมทั้งจดบันทึกและสรุปข้อมูลเก่ียว

กับจำานวนผลผลิตที่ได้เมื่อสิ้นฤดูการทำานาเพื่อให้ตนเอง

สามารถนำาข้อมูลที่ได้บันทึกไว้มาใช้ประโยชน์ในการ

วิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างต่อเน่ืองรวมทั้งสามารถตรวจ

สอบได้ว่าผลผลิตที่ได้มีกำาไรหรือขาดทุนเท่าไร

         แนวทางที่ 2 ต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลด

ต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งการเพิ่มรายได้จากการ

ปลูกข้าวนั้นเกษตรกรไม่สามารถเพิ่มราคาขายผลผลิต

ในตลาดได้ อาจส่งผลให้สูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งขันได้ 

ดังนั้นหลักประกันในการเพิ่มรายได้ของชาวนาไม่ใช่การ

กำาหนดราคาขายเพราะข้าวเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่

ราคามีความเคลื่อนไหวตามความต้องการของตลาดโลก 

และราคาข้าวจะแตกต่างกันตามคุณภาพของข้าว ดังนั้น

หลักประกันในการเพิ่มรายได้ของชาวนาจึงเป็นการลด

หรือควบคุมต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งการลดต้นทุนและค่า

ใช้จ่ายในการผลิตมี 2 ส่วนที่สำาคัญคือ ส่วนแรกเป็นการ

ลดการใช้ปัจจัยการผลิตของชาวนา โดยใช้นโยบายลด

คือ ลดการใช้ปุ๋ย ลดการใช้ยาฆ่าแมลง และลดค่าจ้างใน

การทำานา ส่วนที่สองนั้นเป็นการลดต้นทุนที่สำาคัญของ

การทำานาอีกอย่างหน่ึงคือเมล็ดพันธุ์ข้าวสำาหรับกรณี

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำาบลออน

ใต้นั้นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับเมล็ดพันธุ์แจก

จากกรมการข้าวให้นำาไปผลิตต่อเป็นเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อ

ดำาเนินการเพาะปลูกเองดังนั้นจากนโยบายลดดังกล่าว

ข้างต้นถ้าชาวนาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ก็เท่ากับชาวนา

สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ จะส่งผลให้ชาวนามี

โอกาสทำากำาไรในการผลิตข้าวได้มากขึ้น

        แนวทางที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการเป็นการ

มุ่งแก้ปัญหาภายในว่าจะจัดการบริหารงานอย่างไรจึงจะ

ช่วยให้การปลูกข้าวได้ผลผลิตสูง ต้นทุนการผลิตต่ำา มี

กำาไรและสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้ตาม

กระบวนการบริหารที่สำาคัญโดยข้อมูลที่สามารถตอบ

สนองความต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้อง

มีกระบวนการจัดการที่ดีซ่ึงจะช่วยให้การบริหารงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการที่สำาคัญ

ประกอบด้วยการวางแผนการปฏิบัติตามแผน การตรวจ

สอบและการดำาเนินการให้เหมาะสม โดยจะต้องมีการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

ไว้ คือ รวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น หา

ช่องทางในการแก้ไขปัญหาและเลือกทางเลือกท่ีดี

ที่สุดจากทางเลือกหลายๆทางซึ่งการบริหารจัดการของ

เกษตรกรเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มีพลังใน

การขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน และการ

สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ให้มีความพร้อมในกระบวนการการสร้างสรรค์ความ

คิดและนำาไปสู่แนวทางปฏิบัติในด้านการดำารงชีวิตให้มี

คุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน

      แนวทางที่ 4 การเรียนรู้เกี่ยวกับการคำานวณต้นทุน

การผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตของการปลูก

ข้าว จากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการ

รวมกลุ่มเกษตรกรชาวนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยว

กับเรื่องดังกล่าวเพื่อนำาไปสู่แนวทางในการลดต้นทุนการ

ผลิตของการปลูกข้าวแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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       นอกจากนี้ชาวนายังสามารถนำาความรู้เทคโนโลยี

การปลูกข้าวอย่างเหมาะสมไปบริหารจัดการและ

ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นที่เกิดขึ้นเพื่อลดต้นทุนการ

ผลิตของการปลูกข้าวดังนี้ (อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี และ

สายใจ วิบูรณ์พันธ์, 2555 และ พิกุล  พงษ์กลาง, 2559)

         1. การปรับเปล่ียนวิธีการจากการจ้างคนอื่นทำา

ทุกขั้นตอน ไปเน้นการพึ่งตนเองให้ได้ รวมทั้งมีการปรับ

ทักษะของตนให้ทำางานบางอย่างโดยไม่ต้องไปจ้างคน

อื่นเป็นการทำาเองซึ่งสามารถดูแลได้ทั่วถึงกว่าการจ้าง

คนอื่นส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงงานถูกลงนำาไปสู่กำาไรที่มาก

ขึ้น 

         2.  การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ เหมาะสม

กับพื้นที่ ในอัตราที่เหมาะสมทำาให้มีผลผลิตมากขึ้น 

        3. ปรึกษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อ

เรียนรู้วิธีการในการจัดการไร่นาให้ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

        4. วิเคราะห์ดินเพื่อทราบความต้องการใช้ปุ๋ย 

เน้นการปรับปรุงหน้าดิน โดยการไถกลบตอซัง เร่งการผุ

พังสลายตัว ไม่เผาฟาง นำามูลสัตว์มาใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงบำารุงดิน เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ทำาให้มี

ความจำาเป็นในการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ส่งผลให้ต้นกล้าที่ขึ้น

มาแตกกอดีขึ้น แข็งแรง และมีความต้านทานโรค ส่งผล

ให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

       5. หาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตในการใช้

ปัจจัยให้คุ้มค่า และระมัดระวังให้มากที่สุด ดังนี้ 

            5.1ตรวจสอบแปลงนาก่อนการใช้ปุ๋ยเคมี และ

ควรใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่ใส่ เ กินความ

ต้องการของพืชและดินเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองโดยเปล่า

ประโยชน์

          5.2ตรวจสอบแปลงนาก่อนฉีดพ่นสารป้องกัน

กำาจัดศัตรูข้าวและฉีดพ่นให้ถูกวิธีและในปริมาณที่

เหมาะสม ควรใช้ร่วมกับสารชีวภาพ เพื่อรักษาสมดุล

ธรรมชาติและประหยัดค่าใช้จ่าย

  ดังนั้นชาวนาควรให้ความสำาคัญต่อแนวทางการบริหาร

จัดการที่เหมาะสมรวมท้ังคำานึงถึงปัจจัยด้านการผลิต

เกี่ยวกับที่ดิน ทุน แรงงาน และผู้ประกอบการ ด้าน

การจัดการและดำาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ 

ด้านการตลาดและด้านเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพยายาม

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งควรมีการจดบันทึกข้อมูล

เก่ียวกับการผลิตเริ่มตั้งแต่ดำาเนินการผลิตจนถึงการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยศึกษาต้นทุนการผลิตอย่างเป็น

ระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำาเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม

การขั้นตอนการดำาเนินงานและขั้นตอนการติดตามและ

ประเมินผลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำาเป็นเพื่อใช้ใน

การวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับตัดสินใจในอนาคต 

สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำาเนินงานได้ 

และติดตามผลเป็นระยะตามแนวทางการบริหารจัดการ

ที่วางไว้ (บุษบา  อารีย์, 2555)เพื่อให้สามารถคาดคะเน

เหตุการณ์ในอนาคตได้ตามกระบวนการบริหารที่สำาคัญ 

ซ่ึงข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีจะ

ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต้อง

มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้โดยที่พยายาม

หาแนวทางที่ทำาให้ต้นทุนในการผลิตต่ำาที่สุดเพื่อให้ได้

กำาไรมากที่สุดและคำานึงถึงต้นทุนการผลิตและประโยชน์

ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าเพื่อนำาไปสู่การดำารงชีวิตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืนต่อไป 

สรุป
  บทความนี้นอกจากจะอธิบายถึงการจำาแนกต้นทุน

ตามลักษณะส่วนประกอบของการผลิตแล้วยังได้นำา

แนวทางในการลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าวที่ได้

จากการวิจัยมาเสนอแนะเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้กับสภาพการดำาเนินงานของตนเอง อย่างไร

ก็ดีหากมีการนำาแนวทางที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้

ร่วมกับความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลรวมทั้งการ

ได้รับจากการอบรมจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ในเรื่องการจัดการไร่นาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว 

จะทำาให้ชาวนาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน

การผลิตพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและใช้เป็นเครื่องมือที่

จะสามารถนำาไปสู่แนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่

จำาเป็นที่เกิดขึ้นและลดต้นทุนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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   สุดท้ายนี้ในมุมมองของผู้เขียนแนวทางการลด

ต้นทุนการผลิตถือเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้เกษตรกร

ชาวนาสามารถบริหารจัดการเพื่อการปลูกข้าวให้
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกำากับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Relationship between Corporate Governance and Cost of Equity 

of Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand

วรรณรัตน์  ปณิธานธรรม  และ ดลกณิศ เต็งอำานวย   

   Wanarat  Panitanthum and Dhollakhanis Tengamnuay

บทคัดย่อ
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำากับดูแลกิจการและต้นทุนเงินทุน

ของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2553 - 2555 จำานวนตัวอย่างใน

การวิจัยรวมทั้งสิ้น 913 รายการ จากผลการวิจัยพบว่า บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่   มีคณะกรรมการ จำานวน  8-10 

คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระส่วนใหญ่ ร้อยละ 33 - 50 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของ

กรรมการอิสระที่ต่ำากว่าร้อยละ 33 ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีจำานวนร้อยละ  5 ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการกำากับดูแลกิจการและต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น พบว่า บริษัทที่ได้รับ

การประเมินการกำากับดูแลกิจการอยู่ในระดับที่ดีกว่าและบริษัทที่มีขนาดคณะกรรมการที่มากขึ้นนั้นจะมีต้นทุนเงิน

ทุนของส่วนผู้ถือหุ้นต่ำากว่า อย่างไรก็ดี สัดส่วนของกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ

หุ้น ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05

คำาสำาคัญ:   การกำากับดูแลกิจการ  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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บทนำา (Introduction)

           นับตั้งแต่วิกฤตการณ์เศรษฐกิจการเงินของ

ประเทศไทยในปี2540 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

พยายามให้ความสนับสนุนและผลักดันระบบการกำากับ

ดูแลกิจการมาอย่างต่อเนื ่องซึ ่งในปี2542 มีการจัด

ตั้งหน่วยงานสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

เพื่อทำาการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจด

ทะเบียนและจัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการ

บริษทัจดทะเบียน (Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies: CGR) ซึ่งมีการทำาการ

สำารวจตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการให้คะแนน

ตามหลักเกณฑ์ที่ อิงตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation 

and Development – OECD) และหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี2549ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง5หมวดคือ

สิทธิของผู้ถือหุ้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

กันการคำานึงถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสียการเปิด

เผยข้อมูลและความโปร่งใสความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ โดยตลาดหลักทรัพย์มุ่งหวังส่งเสริมการกำากับ

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนและเสริมสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทย 

 นอกจากนี้คณะกรรมการถือเป็นกลไกหนึ่งที่

ช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากคณะ

กรรมการมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่

สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ

การดำาเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต้อง

มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้น

และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ จากการศึกษางานวิจัยใน

อดีต (นวรัตน์  วิทยนันท์, 2555) พบว่า คุณลักษณะของ

คณะกรรมการที่ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี

ดีจะส่งผลให้ระดับความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลลดลง 

ซึ่งความแม่นยำาของข้อมูลน้ันช่วยลดอัตราผลตอบแทน

ที่คาดหวังของนักลงทุนได้(รัชนียา บังเมฆ. ,2554) จึง

สอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)ที่กล่าว

ถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างตัวการกับตัวแทนซึ่ง

เกิดจากตัวแทนแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดย

ไม่คำานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

อื่น นอกจากนี้การแบ่งแยกการทำางานของตัวการและ

ตัวแทนทำาให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล 

(Information Asymmetry) ทำาให้ตัวแทนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้รวดเร็วและละเอียดกว่าผู้ถือ

หุ้นที่เป็นบุคคลภายนอกก่อให้เกิดต้นทุนในการติดตาม

ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย (ขวัญสกุล  เต็งอำานวย, 2555) ต้นทุน

ประเภทนี้เรียกว่า ต้นทุนตัวแทน (Agency Cost)  

(Shleifer and Vishny, 1997) ดังนั้น ปัญหาความ

ไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลมีผลทำาให้ต้นทุนเงินทุนส่วน

ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (Diamond and Verrecchia, 

1991) ซึ่งความสำาคัญของต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจในการดำาเนิน

งานของผู้บริหาร (รัชนียา บังเมฆ,2554) ดังนั้น คณะ

กรรมการจึงมีบทบาทสำาคัญเพื่อให้เกิดการคานอำานาจ

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และการคาน

อำานาจระหว่างกรรมการ ที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่และ

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

 บริษัทที่มีระบบการกำากับดูแลกิจการที่เข้ม

แข็ง จะทำาให้องค์กรสามารถลดต้นทุนเงินทุนของส่วน

ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือเป็นส่วนที่ช่วยสร้างมูลค่ากิจการเพิ่ม

ขึ้น  (Ashbaugh et al., 2004; Cheng et al., 2006)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นของต่าง

ประเทศและงานวิจัยดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

ในประเทศไทยผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการกำากับดูแลกิจการและต้นทุนเงินทุนของ

ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1) เพื่อศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในช่วง พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555         

 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำากับ

ดูแลกิจการและต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ช่วง พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

 

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

 ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับกลไกการกำากับดูแลกิจการซึ่งสะท้อนพฤติกรรม

ของคนและความเป็นไปในองค์กรและใช้สำาหรับอธิบาย

มูลเหตุของความประพฤติมิชอบของผู้บริหารซ่ึงก็คือ 

ทฤษฎีตัวแทน  (Agency Theory) ของ  Jensen and 

Meckling (1976) มาใช้ในการวิจัย ซึ่งจากการศึกษางาน

วิจัยส่วนใหญ่ในต่างประเทศ (Ashbaugh et al., 2004; 

Pham et al., 2007; Byun, 2008) ผลการศึกษาที่

ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่มีระดับการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีจะช่วยลดปัญหาความไม่ซ่ือสัตย์ของผู้บริหารพร้อม

ทั้งช่วยลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล

ของบริษัทโดยผู้บริหารท่ีเกิดจากความไม่เท่าเทียมกัน

ของข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันซ่ึงเป็นการสร้างความ

มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความระมัดระวังและด้วยความซื่อสัตย์ รวมถึงรักษาผล

ประโยชน์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจึงทำาให้ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ

หุ้นลดลงผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการกำากับดูแล

กิจการซึ่งใช้ระดับการประเมินการกำากับดูแลกิจการ

จากรายงานการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของ 

IOD และจากการศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการ จะพบ

ว่า ขนาดของคณะกรรมการ (Ashbaugh et al., 2004) 

และความมีอิสระของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น  

(Pham et al., 2007) ผู้วิจัยจึงนำาตัวแปรทั้งสองมา

ศึกษาประกอบกัน 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ได้เลือกตัวแปรควบคุม

ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

 (Reverte, 2006;  Pham et al., 2007; Rowe and 

Kim, 2010) ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

(Debt to Asset ratio) ขนาดของกิจการ (Market 

capitalization)อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่า

ตลาด (Book to Market value) อัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์รวม (Return on asset :ROA) และประเภท

ของอุตสาหกรรมเน่ืองจากงานวิจัยในอดีต(Muhammad,

 I. and S. Zulfiqar,2008) พบว่าตัวแปรควบคุมเหล่า

นี้มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic 

risk)อันมีผลต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นที่คำานวณโดย

วิธีแบบจำาลองการกำาหนดราคาหลักทรัพย์หรือ Capital 

Asset Pricing Model (CAPM)  

 ผู้วิจัยได้กำาหนดให้การกำากับดูแลกิจการ

สะท้อนโดย “ระดับการกำากับดูแลกิจการ”  ท่ีประเมิน

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและ

โครงสร้างคณะกรรมการซึ่งจะใช้ตัวแปรขนาดของ

คณะกรรมการและสัดส่วนกรรมการอิสระโดยจาก

การทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสนับสนุนว่าขนาดของ

คณะกรรมการที่มากและมีความรู้ความสามารถที่

หลากหลายประกอบกับสัดส่วนกรรมการอิสระที่มาก

จะนำามาซึ่งการกำากับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใสขึ้น                        

ในส่วนตัวแปรตามคือต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

ใช้แบบจำาลองในการกำาหนดราคาหลักทรัพย์(CAPM) 

เน่ืองจากตัววัดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังใน

ผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุน
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 ผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้

4 
 

 ผูว้จิยัพฒันากรอบแนวคิดในการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
  รูปที ่1 กรอบแนวคิด 
 
สมมตฐิานการวจิยั (Research Assumption)  
 จากวตัถุประสงคง์านวจิยัและกรอบแนวคิดดงัรูปท่ี 1  น ามาก าหนดสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ระดบัการก ากบัดูแลกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ 
สมมติฐานท่ี 2 ขนาดของคณะกรรมการมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ 
สมมติฐานท่ี 3 สดัส่วนกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ 
 
วธีิการวจัิย (Research Methodology) 
 

การศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ี รวบรวมข้อมูลจากรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี และ
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล SET SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 ซ่ึงมีจ านวนบริษทั 262, 327 และ 324 บริษทัตามล าดบั โดยงานวิจยัมี
การวิเคราะห์ขอ้มูลรายปี จ านวน 3 ปี และใช้ขอ้มูลจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง
ประกอบดว้ย 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงมีตวัอยา่งทั้งส้ิน 913 รายการ  ยกเวน้บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์เอ็มเอไอ 
(Market for Alternative Investment: mai) บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งฟ้ืนฟูการด าเนินงานและบริษทัท่ีเปิดเผยขอ้มูลไม่
ครบถว้น 

ตวัแปรอสิระ 
  การก ากบัดูแลกิจการ 
  1.  ระดบัการก ากบัดูแลกิจการ  
  2.  ขนาดของคณะกรรมการบริษทั 
  3.  สดัส่วนกรรมการอิสระ 

ตวัแปรควบคุม 
1.  ขนาดกิจการ (Size) 
2.  ความเส่ียงในการด าเนินกิจการ  
     (Debt to Asset ratio) 
3.  อตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตลาด  
     (Book to Market value) 
4.  ความสามารถในการท าก าไร ( Profitability) 
5.  ประเภทอุตสาหกรรม 
 

ตวัแปรตาม 
ต้น ทุ น เ งิ น ทุ น ข อ ง ส่ วน                     
ผูถื้อหุน้ (Costs of equity) 
วธีิ CAPM  model 

  รูปที่ 1 กรอบแนวคิด

สมมติฐานการวิจัย (Research Assumption) 
 จากวัตถุประสงค์งานวิจัยและกรอบแนวคิดดังรูปที่ 1  นำามากำาหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้

สมมติฐานที่ 1  ระดับการกำากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

สมมติฐานที่ 2  ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

สมมติฐานที่ 3  สัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

วิธีการวิจัย (Research Methodology)

         การศึกษาในงานวิจัยครั ้งนี ้ รวบรวมข้อมูล

จากรายงานการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

(Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies - CGR) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 

(แบบ 56-1) รายงานประจำาปี และข้อมูลที่อยู ่ในฐาน

ข้อมูล SET SMAR(SET Market Analysis and 

Report ing Too l ) ขอ งบร ิ ษ ั ท จดทะ เบ ี ย ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงปีพ .ศ .2553 

–2555 ซึ่งมีจำานวนบริษัท 262, 327 และ 324 

บริษัทตามลำาดับโดยงานวิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลราย

ปี จำานวน 3 ปี และใช้ข้อมูลจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 

8 กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีตัวอย่างทั้งสิ้น 913 รายการ  

ยกเว้นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ 

(Market for Alternative Investment: mai) บริษัท

จดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำาเนินงานและบริษัท

ที่เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน

       เมื่อรวบรวมข้อมูลของตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

และตัวแปรควบคุมครบถ้วนแล้วจึงนำาข้อมูลมาเพื่อทำา             

การวิเคราะห์ถึงขนาดของคณะกรรมการและสัดส่วน

กรรมการอิสระ รวมทั้งใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

การกำากับดูแลกิจการและต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบภาคตัดขวาง 

ณ ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 แสดงดังตารางที่ 1
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ผลการศึกษา (Research Finding) 

 งานวิจ ัยนี ้ม ีการตรวจสอบเง ื ่อนไขว ิธ ีการ

วิ เคราะห์ความถดถอยแบบภาคตัดขวาง(Cross-

Sectional Multiple Regression Model) ก่อนแล้วคือ

มีการทดสอบปัญหาค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อน

เป็นค่าคงที่ที่ไม่ทราบค่า (Heteroscedasticity) สำาหรับ

การวิเคราะห์ผลโดยแบ่งผลการวิจัยเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

5 
 

เมื่อรวบรวมข้อมูลของตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมครบถ้วนแล้วจึงน าข้อมูลมาเพื่อท า             
การวิเคราะห์ถึงขนาดของคณะกรรมการและสัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแล
กิจการและต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบภาคตัดขวาง ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การวัดค่าตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ การวัดค่าตัวแปร 
1.ระดับการก ากับดูแลกิจการ 
จากรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบยีน 
(Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies)                      
*ไม่เปิดเผยรายชื่อบริษัทท่ีได้ต่ ากว่า 70 คะแนน 

ระดับดีเลิศ (90 - 100 คะแนน)    แทนค่าด้วย เลข  3 
 ระดับดีมาก (80 - 89 คะแนน)  แทนค่าด้วย เลข  2 
 ระดับดี (70 - 79 คะแนน)              แทนค่าด้วย เลข  1 
 ต่ ากว่า 70 คะแนน               แทนค่าด้วย เลข  0 

2.ขนาดของคณะกรรมการบริษัท จ านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการของบริษัท 
3.สัดส่วนของกรรมการอิสระ จ านวนกรรมการอิสระต่อจ านวนกรรมการทั้งหมด 
4.ขนาดของกิจการ ค่าลอการิทึมของสินทรัพย์วัดโดยมูลค่าทางตลาดของบริษัท                     

(Market capitalization) 
5.ความเสี่ยงในการด าเนินกิจการ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt-to-Asset Ratio) 
6.อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาด อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาด  (Book to Market value)                                            
7.ความสามารถในการท าก าไร อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 
8.ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (dummy) ก าหนดให้เป็น    dummy 
9.เ วลา   
10.ความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรม  
    

ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ คือ ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น (Cost of Equity หรือ Ke) ซึ่งมีวิธีที่ใช้ในการวัดค่าของ
ตัวแปรตามโดยค านวณจากแบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ หรือ Capital Asset Pricing Model (CAPM) (สถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548)  เขียนเป็นสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ ดังนี ้            
สมการ      Ke  =   K RF + (Market Risk Premium) ß                       
โดยที่       Ke  =  ต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) 
      K RF  =  อัตราผลตอบแทนข้ันต่ าส าหรับหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล 
                 Market Risk Premium  =      อัตราผลตอบแทนในส่วนชดเชยความเสี่ยงเชิงระบบของธุรกิจ 
                 ß    =  ดัชนีวัดความเสี่ยงเชิงระบบของธุรกิจ เป็นดัชนีบ่งช้ีการเปลี่ยนไปในผลตอบแทนที่นักลงทุน
ต้องการ เมื่อผลตอบแทนของทั้งตลาดเปลี่ยน (Sensitivity Index) 
 
 
 
 
ผลการศึกษา (Research Finding)  ส่วนที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

        ในที่นี้จะกล่าวถึง ขนาดของคณะกรรมการ และ

สัดส่วนของกรรมการอิสระ
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พบว่าบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มีคณะกรรมการ 

จำานวน 8-10 คน(ร้อยละ 48) รองลงมาคือ ขนาดคณะ

กรรมการ จำานวน 11 คนขึ้นไป (ร้อยละ 44) โดยพบ

ว่าขนาดคณะกรรมการจำานวน 11 คนขึ้นไปนั้นพบมาก

ในอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมการเงินและ

พบน้อยสุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีส่วนแนวโน้มใน

แต่ละปีจะพบว่าค่าเฉล่ียขนาดคณะกรรมการของทุก

กลุ่มอุตสาหกรรมจำานวน 11 คนขึ้นไปนั้น เพิ่มขึ้นใน

ปี 2554 และลดลงในปี 2555 ในขณะที่แนวโน้มค่า

เฉลี่ยขนาดคณะกรรมการจำานวน 5 - 7 คนของทุกกลุ่ม

อุตสาหกรรมกลับเพิ่มขึ้นทุกปี 

ตารางที่ 3  ร้อยละของสัดส่วนของกรรมการอิสระ

ของบริษัทจดทะเบียน

 เกณฑ์ในการกำาหนดช่วงสัดส่วนกรรมการ

อิสระมาจากข้อมูลในปี2551คณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้ออกประกาศ

กำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็น

ข้อบังคับที่กำาหนดให้ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตามดังนั้น 

สัดส่วน 1 ใน 3 จึงเป็นสัดส่วนที่เป็นค่ากลาง 

6 
 

 งานวิจัยน้ีมีการตรวจสอบเง่ือนไขวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยแบบภาคตดัขวาง (Cross-Sectional Multiple 
Regression Model) ก่อนแล้ว  คือ  มีการทดสอบปัญหาค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ี ท่ีไม่ทราบค่า 
(Heteroscedasticity) ส าหรับการวเิคราะห์ผลโดยแบ่งผลการวจิยัเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที ่1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
      ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง ขนาดของคณะกรรมการ และสดัส่วนของกรรมการอิสระ 
 ขนาดของคณะกรรมการบริษัท  

ตามเกณฑข์อง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ ท่ีก าหนดวา่ บริษทัตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน อยา่งไรก็ตามในทาง
ปฏิบติั คู่มือต่างๆ แนะน าจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมไวป้ระมาณ  9 - 15 คน (คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน เล่ม 1, 
2547)  ดงันั้น ผูว้จิยัจึงใชเ้กณฑน้ี์เป็นจ านวนขั้นต ่าในการแบ่งช่วงของขนาดคณะกรรมการดงัตารางท่ี 2   

จากตารางที่  2  ใช้การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ในภาพรวม โดยใช้สถิติ เชิ งพรรณ นา (Descriptive Statistics)                             
ตลอดระยะเวลา   3 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2555 พบว่า บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ มีคณะกรรมการ จ านวน 8-10 คน (ร้อย
ละ 48)  รองลงมาคือ ขนาดคณะกรรมการ จ านวน 11 คนขึ้นไป (ร้อยละ 44) โดยพบว่าขนาดคณะกรรมการจ านวน 11 คนขึ้น
ไปนั้น พบมากในอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมการเงิน และพบน้อยสุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ส่วนแนวโน้มในแต่ละปี จะ
พบว่าค่าเฉลี่ยขนาดคณะกรรมการของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจ านวน 11 คนขึ้นไปนั้น เพิ่มขึ้นในปี 2554 และลดลงในปี 2555 ในขณะที่
แนวโน้มค่าเฉลี่ยขนาดคณะกรรมการจ านวน  5 - 7 คนของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมกลับเพิ่มขึ้นทุกปี  
ตารางที่ 2  ขนาดของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

ขนาดของคณะกรรมการ (ร้อยละ) 
2553 (262 ตัวอย่าง) 2554 (327 ตัวอย่าง) 2555 (324 ตัวอย่าง) รวม 3 ปี (913 ตัวอย่าง) 

5-7 8-10 11     
ขึ้นไป 5-7 8-10 11     

ขึ้นไป 5-7 8-10 11     
ขึ้นไป 5-7 8-10 11     

ขึ้นไป 
1. AGRI 7 43 50 7 45 48 0 44 56 4 44 52 
2. CONS 4 48 48 7 41 52 0 57 43 4 49 47 
3. IND 7 54 39 9 53 39 14 49 37 10 52 38 
4. PROP 8 64 28 11 51 38 15 52 33 12 55 34 
5. RESOURCE 14 36 50 11 16 74 11 42 47 12 33 56 
6. SERVICE 2 37 60 3 37 60 2 44 55 3 39 58 
7. TECH 26 52 22 21 62 17 19 58 23 22 58 21 
8. FIN 4 52 43 5 40 55 9 43 49 7 37 56 
เฉลี่ยร้อยละ 8 50 42 8 46 47 10 48 42 9 48 43 
หมายเหตุ: AGRI = เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร , CONS = ผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค,IND = สินค้าอุตสาหกรรม
,PROP= อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง,RESOURCE = ทรัพยากร,SERVICE = บริการ,TECH = เทคโนโลยี,FIN= ธนาคาร
และการเงิน 
ตารางที่ 3  ร้อยละของสัดส่วนของกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียน 

 ขนาดของคณะกรรมการบริษัท 

       ตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่กำาหนดว่า 

บริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน อย่างไรก็ตามใน

ทางปฏิบัติ คู่มือต่างๆ แนะนำาจำานวนกรรมการที่เหมาะ

สมไว้ประมาณ 9 - 15 คน (คู่มือกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน เล่ม 1, 2547) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์นี้เป็น

จำานวนขั้นต่ำาในการแบ่งช่วงของขนาดคณะกรรมการดัง

ตารางที่ 2  

          จากตารางที่ 2  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพ

รวมโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 

ตลอดระยะเวลา  3 ปี ตั ้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2555 
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        จากตารางที่ 3 สัดส่วนกรรมการอิสระต่อจำานวน

คณะกรรมการโดยภาพรวมตลอดปี 2553 - 2555 ซึ่ง

จำาแนกตามร้อยละของสัดส่วนกรรมการอิสระของ

บริษัทจดทะเบียน โดยส่วนใหญ่มีสัดส่วนของกรรมการ

อิสระร้อยละ 33 - 50 (ร้อยละ 77) และรองลงมา 

คือสัดส่วนของกรรมการอิสระในช่วงร้อยละ50ขึ้น

ไปนั้น(ร้อยละ18)พบในกลุ่มธุรกิจการเงินและกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีสัดส่วนที่สูง

กว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามลำาดับ อย่างไรก็ตามสัดส่วน

ของกรรมการอิสระที่ต่ำากว่าร้อยละ33 มีจำานวนเพิ่มขึ้น

ในปี 2555 ภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 5 ของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งพบมากใน กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า

อุปโภคบริโภค เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายปี ในปี 2553 

พบมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจการเงิน ส่วนในปี 2554 และ

ปี 2555 พบมากที่สุดในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค จึง

แสดงถึงการไม่ปฏิบัติตามของบริษัทจดทะเบียนที่มี

ต่อประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ที่กำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี

กรรมการอย่างน้อย   1 ใน 3

ส่วนที่ 2 การประเมินกำากับดูแลกิจการของบริษัทจด

ทะเบียน

 ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี โดยหน่วยงานสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 สรุปในภาพรวม 

ดังนี้
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  เกณฑ์ในการก าหนดช่วงสัดส่วนกรรมการอิสระ มาจาก ข้อมูลในปี 2551 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งคณะซึ่งเป็นข้อบังคับท่ีก าหนดให้ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น สัดส่วน 1 ใน 3 จึงเป็นสัดส่วนท่ีเป็นค่ากลาง  

     
 
 จากตารางท่ี 3 สัดส่วนกรรมการอิสระต่อจ านวนคณะกรรมการโดยภาพรวมตลอดปี 2553 - 2555 ซ่ึงจ าแนกตาม
ร้อยละของสัดส่วนกรรมการอิสระของบริษทัจดทะเบียน โดยส่วนใหญ่มีสัดส่วนของกรรมการอิสระร้อยละ 33 - 50 (ร้อย
ละ 77) และรองลงมา คือสดัส่วนของกรรมการอิสระในช่วงร้อยละ 50 ข้ึนไปนั้น (ร้อยละ 18) พบในกลุ่มธุรกิจการเงินและ
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมีสัดส่วนท่ีสูงกวา่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามสัดส่วนของ
กรรมการอิสระท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 33 มีจ านวนเพ่ิมข้ึนในปี 2555 ภาพรวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 5 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ซ่ึง
พบมากใน กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นรายปี ในปี 2553 พบมากท่ีสุดในกลุ่มธุรกิจ
การเงิน ส่วนในปี 2554 และปี 2555 พบมากท่ีสุดในกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค จึงแสดงถึงการไม่ปฏิบติัตามของบริษทัจด
ทะเบียนท่ีมีต่อประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งมี
กรรมการอยา่งนอ้ย   1 ใน 3 
 
ส่วนที ่2 การประเมนิก ากบัดูแลกจิการของบริษัทจดทะเบียน 
 ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปี โดยหน่วยงาน
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2553 – 2555 สรุปในภาพรวม ดงัน้ี 
ตารางที ่ 4  ระดบัคะแนนการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนช่วง ปี 2553-2555 
 
 

ประเภท
อุตสาหกรรม  

สัดส่วนกรรมการอิสระ (ร้อยละ) 

2553 (262 ตัวอย่าง) 2554 (327 ตัวอย่าง) 2555 (324 ตัวอย่าง) 
รวม 3 ปี (913 

ตัวอย่าง) 

ต่ ากว่า 
1/3 

 1/3 
ถึง 
½ 

1/2 
ขึ้น 

ต่ ากว่า 
1/3 

 1/3 
ถึง 
1/2 

1/2 
ขึ้น 

ต่ ากว่า 
1/3 

 1/3 
ถึง 
1/2 

1/2 
ขึ้น 

ต่ ากว่า 
1/3 

 1/3 
ถึง 
1/2 

1/2 
ขึ้น 

1. AGRI 0 97 3 6 81 13 3 88 9 3 88 9 
2. CONS 4 83 13 15 78 7 18 75 7 13 78 9 
3. IND 5 84 11 2 86 12 5 84 11 4 85 11 
4. PROP 0 72 28 2 76 22 5 71 24 2 73 25 
5. RESOURCE 0 79 21 5 68 27 11 74 15 6 73 21 
6. SERVICE 5 81 14 5 82 13 5 86 9 5 83 12 
7. TECH 4 78 18 0 76 24 0 88 12 11 76 13 
8. FIN 9 70 21 11 21 68 14 69 17 11 50 39 
เฉลี่ยร้อยละ 4 80 16 4 74 22 7 79 14 5 77 18 
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          เมื่อจำาแนกตามจำานวนของบริษัท (ดังตารางที่ 4) 

พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่พบมากในกลุ่มที่อยู่ในระดับดี

เลิศ ในปี 2553 คือ กลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉลี่ยร้อยละ 30 

ในปี 2554 และปี 2555 คือ กลุ่มทรัพยากร โดยมีค่า

เฉลี่ยร้อยละ 42  และ 16 ตามลำาดับ

   สำาหรับกลุ่มที่ไม่ได้เปิดเผยนั้นเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้รับ

การจัดอันดับในช่วงระดับดีเลิศ ดีมาก ดี ซึ่งพบว่ากลุ่ม

อุปโภคบริโภคมีสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มอื่นในปี 2553 แต่

มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี 2555 อย่างไรก็ตาม กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างกลับเป็นกลุ่มที่ไม่ได้

เปิดเผยมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

 สืบเนื่องมาจากความสำาคัญของต้นทุนเงินทุนของ

ส่วนผู้ถือหุ้นของเจ้าของท่ีมีบทบาทสำาคัญอย่างย่ิง

ต่อการตัดสินใจในการดำา เนินงานโดยทั่ วไปและ

ทางการเงินของผู้บริหารในการดำาเนินกิจกรรมทาง

ธุรกิจ (รัชนียา บังเมฆ,2554) นำาไปสู่การศึกษาใน

ส่วนของต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 8 กลุ่ม

อุตสาหกรรม แสดงดังตารางที่ 5

 พบว่า ค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

ในภาพรวมสำาหรับปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 อยู่ใน

ช่วงร้อยละ 6.93 ถึง 9.03 กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต้นทุนเงิน

ทุนของส่วนผู้ถือหุ้นต่ำาสุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า

อุปโภคบริโภค อาจเป็นเพราะลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

ของอุตสาหกรรมประเภทนี้มีการขายเป็นเงินสดด้วย จึง

มีความเส่ียงน้อย ทำาให้นักลงทุนพยากรณ์ความเสีย่งที่

เป็นระบบของหลักทรัพย์ลดลงด้วย รองลงมา คือ กลุ่ม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน และ

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมส่วนกลุ่มที่ มีค่าเฉลี่ยต้นทุน

เงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดคือกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

8 
 
ตารางที่  4  ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนช่วง ปี 2553-2555 

 
 เมื่อจ าแนกตามจ านวนของบริษัท (ดังตารางที่ 4) พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่พบมากในกลุ่มที่อยู่ในระดบัดีเลิศ ในปี 
2553 คือ กลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉลีย่ร้อยละ 30 ในปี 2554 และปี 2555 คือ กลุ่มทรัพยากร โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 42  และ 16 
ตามล าดับ 
 ส าหรับกลุ่มทีไ่ม่ได้เปดิเผยนั้นเป็นกลุ่มที่ไม่ไดร้ับการจัดอันดับในช่วงระดับดีเลศิ ดีมาก ดี ซึ่งพบว่ากลุ่มอุปโภค
บริโภคมีสดัส่วนท่ีมากกว่ากลุ่มอื่นในปี 2553 แต่มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี 2555 อย่างไรก็ตาม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้างกลับเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เปิดเผยมากท่ีสดุ  
 
 
 
 
 
 
ส่วนที ่3 ต้นทุนเงนิทุนของส่วนผู้ถือหุ้น 

 สืบเน่ืองมาจากความส าคัญของตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นของเจ้าของท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ตดัสินใจในการด าเนินงานโดยทัว่ไปและทางการเงินของผูบ้ริหารในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ (รัชนียา บงัเมฆ,2554) 

ประเภท
อุตสาหกรรม  

a (ร้อยละ) 

2553 (262 ตัวอย่าง) 2554 (327 ตัวอย่าง) 2555 (324 ตัวอย่าง) 

 
ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ

(ร้อยละ)  

ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดี 

กลุ่มที ่
ไม่ได้ 
เปิดเผย 

ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดี 

กลุ่มที ่
ไม่ได้ 
เปิ ดเผ

ย 

ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดี 

กลุ่มที ่
ไม่ได้ 
เปิดเผย 

(3) (2) (1) (0) (3) (2) (1) (0) (3) (2) (1) (0) 
1. AGRI 10 40 23 27 3 45 26 26 0 50 22 28 
2. CONS 13 17 26 44 4 29 37 30 3 39 29 29 
3. IND 7 34 38 21 4 25 42 30 3 24 44 29 
4. PROP 8 38 30 24 10 24 44 22 8 25 35 32 
5. RES 29 36 21 14 42 26 26 5 16 47 26 11 
6. SERVICE 16 42 21 21 13 30 30 27 7 25 43 25 
7. TECH 30 35 22 13 7 45 31 17 12 58 23 7 
8. FIN 22 39 13 26 16 34 34 16 11 40 37 12 
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 โดยเมื่อพิจารณาแยกรายปีพบว่าในปี 2553 

กลุ่มที่มีค่าเฉล่ียต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นต่ำาสุด

คือกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มที่มี

ค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดคือกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างส่วนใน

ปี2554กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ

หุ้นต่ำาสุดคือกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 

กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุด

คือ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร และในปี 2555 กลุ่ม

ที่มีค่าเฉล่ียต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นต่ำาสุดคือกลุ่ม

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มที่มีค่าเฉล่ียต้นทุน

เงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดคือกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนอกจากนี้พบว่า ปี 2553 มี

ต้นทุนเงินทุนโดยเฉล่ียต่ำาที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีอื่น

บริษัทจดทะเบียนอยู่ในช่วงฟ้ืนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ทั้งวิกฤตต้มยำากุ้งและวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
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 สืบเน่ืองมาจากความส าคญัของตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นของเจ้าของท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ตดัสินใจในการด าเนินงานโดยทัว่ไปและทางการเงินของผูบ้ริหารในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ (รัชนียา บงัเมฆ,2554) 
น าไปสู่การศึกษาในส่วนของตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้ง 
8 กลุ่มอุตสาหกรรม แสดงดงัตารางท่ี 5 

 พบวา่ ค่าเฉล่ียตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ในภาพรวมส าหรับปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 อยูใ่นช่วงร้อยละ 6.93 
ถึง 9.03 กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นต ่าสุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค อาจเป็นเพราะ
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมประเภทน้ีมีการขายเป็นเงินสดดว้ย จึงมีความเส่ียงนอ้ย ท าให้นกัลงทุนพยากรณ์
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยล์ดลงดว้ย รองลงมา คือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน และ
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ส่วนกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นสูงสุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง 

 โดยเม่ือพิจารณาแยกรายปี พบว่า ในปี 2553 กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นต ่าสุด คือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค  กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต้นทุนเงินทุนของส่วนผู ้ถือหุ้นสูงสุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  ส่วนในปี 2554 กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นต ่าสุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
สินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้สูงสุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร และในปี 2555 
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นต ่าสุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตน้ทุน
เงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้สูงสุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง นอกจากนี ้พบว่า ปี 2553 มีตน้ทุนเงินทุน
โดยเฉล่ียต ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัปีอ่ืน  บริษทัจดทะเบียนอยูใ่นช่วงฟ้ืนตวัจากวกิฤตเศรษฐกิจทั้งวกิฤตตม้ย  ากุง้และวกิฤต
แฮมเบอร์เกอร์ 

ตารางที ่5  ค่าเฉล่ียตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ส่วนที ่4 ความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการและต้นทุนเงนิทุนของส่วนผู้ถือหุ้น  

ประเภทอุตสาหกรรม 
ค่าเฉลีย่ต้นทุนเงนิทุนของส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 

2553 2554 2555 เฉลีย่รวม 3 ปี 
1. AGRI 3.5 8.0 11.3 7.60 
2. CONS 3.4 7.1 10.3 6.93 
3. IND 3.7 8.3 10.8 7.60 
4. PROP 4.1 9.9 13.1 9.03 
5. RESOURCE 3.9 10.1 12.1 8.70 
6. SERVICE 3.7 8.5 10.8 7.67 
7. TECH 3.9 8.6 10.6 7.70 
8. FIN 3.6 8.4 10.9 7.63 

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำากับดูแลกิจการ

และต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น 

 ผลการวิจัยเป็นของความสัมพันธ์ระหว่างการ

กำากับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อาจสะท้อนได้จากผลการทดลองสมมติฐาน ดังนี้

สมมติฐานท่ี1ระดับการกำากับดูแลกิจการมีความ

สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วน

ผู้ถือหุ้น 

 ผลการวิจัยดังตารางที่ 5 จากข้อมูล 3 ปี (พ.ศ. 

2553-2555) พบว่า ระดับการกำากับดูแลกิจการ มีความ

สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วน

ผู้ถือหุ้นที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาในแต่ละปี

จะพบว่า ปี 2553 และปี 2554 นั้น ระดับการประเมิน

การกำากับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงิน

ทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ0.05ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาอาจเป็นผล

จากเหตุการณ์การเมืองและภาวะน้ำาท่วม(กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2554)  ในขณะที่ปี 2555 กลับพบว่า

ระดับการกำากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ 0.05

 บริษัทที่ ได้รับการประเมินการกำากับดูแล

กิจการอยู่ในระดับท่ีสูงมักมีต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ

หุ้นต่ำาลงอาจเน่ืองจากประโยชน์ของการมีการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดีดังนั้นอาจใช้ระดับการประเมินการกำากับ
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ดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน

สมมติฐานที่ 2  ขนาดของคณะกรรมการบริษัทมีความ

สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วน

ผู้ถือหุ้นผลการวิจัยดังตารางที่ 5 จากข้อมูล 3 ปี (พ.ศ. 

2553-2555)พบว่าขนาดของคณะกรรมการ(BSIZ)มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของ

ส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 

     ขนาดคณะกรรมการยิ่งมีจำานวนมากขึ้นเท่าใด

ก็ยิ่งทำาให้ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นลดลงอาจ

เป็นเพราะขนาดคณะกรรมการขนาดใหญ่จะทำาให้มี

ประโยชน์ในด้านการตรวจสอบและการนำาความรู้ ความ

สามารถและประสบการณ์มาให้คำาแนะนำาและร่วม

กันปรับปรุงการกำากับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์แก่

การดำาเนินงานของบริษัท ทำาให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าการ

กำากับดูแลกิจการส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ

หุ้นลดลงซึงสอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทนทั้งนี้ผลการวิจัย

สะท้อนให้เห็นว่าขนาดของคณะกรรมการน้ันมีผลต่อ

ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

สมมติฐานที่ 3  สัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์

ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น

      ผลการวิจัยดังตารางที่ 5 จากข้อมูล 3 ปี (พ.ศ. 

2553-2555) พบว่า สัดส่วนของกรรมการอิสระ (INDEPEN) 

ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่

ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 

 เหตุผลอาจเนื่องมาจากร้อยละของสัดส่วนของ

กรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนท่ีต่ำากว่าเท่ากับ 

และสูงกว่าเกณฑ์ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 

พบว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลแต่ละปีพบว่า บริษัทส่วนใหญ่

ร้อยละ 74-80 มีสัดส่วนกรรมการอิสระอยู่ในช่วง 0.33 

– 0.5 ดังนั้น ลักษณะข้อมูลจึงอาจไม่กระจาย ซึ่งมีผล

ให้การทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องแม้ผู้วิจัยมีการ

ปรับข้อมูลโดยการใช้ตัวแปรหุ่น 

         ส่วนตัวแปรควบคุมในงานวิจัยน้ีพบว่า ความเสี่ยง

ในการดำาเนินกิจการ(Debt to Asset Ratio)มีความ

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ

หุ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Modigiliani and Miller 

(1958) และ นพธีรา  ก้อนสมบัติ(2553)ในขณะที่ขนาด

ของกิจการท่ีวัดจากมูลค่าทางตลาดของบริษัท(Market 

Capitalization)มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

กับต้นทุนเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของต่าง

ประเทศ (Reverte, 2006; Pham et al., 2007; Rowe 

and Kim, 2010) 

   สร ุปโดยภาพรวมแล้วปัจจ ัยที ่อธ ิบายการ

เปล่ียนแปลงต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นในกลุ่ม

ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ได้แก่ ระดับคะแนนการกำากับดูแลกิจการ 

(CG) ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZ) อัตราส่วนหนี้สิน

ต่อสินทรัพย์ (DA) และ ขนาดของกิจการ (SIZE)  รวม

ถึงตัวแปรในเรื่องของเวลาและความแตกต่างระหว่าง

อุตสาหกรรมหรือบริษัทที่นำามาวิเคราะห์
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 สรุปโดยภาพรวมแลว้ปัจจัยท่ีอธิบายการเปล่ียนแปลงตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นในกลุ่มตวัอย่างบริษัท                  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  ระดบัคะแนนการก ากบัดูแลกิจการ (CG) ขนาดของคณะกรรมการ 
(BSIZ) อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(DA) และ  ขนาดของกิจการ (SIZE)  รวมถึงตวัแปรในเร่ืองของเวลา และ 
ความแตกต่างระหวา่งอุตสาหกรรมหรือบริษทัท่ีน ามาวเิคราะห์ 
 
ตารางที ่6 สรุปผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการกบัตน้ทุนเงินทุนของผูถื้อหุน้ 
                                                                                                                                                                                  ( n = 913) 

ตวัแปร ต้นทุนเงนิทุนของส่วนผู้ถือหุ้น 

  2553 2554 2555 2553 - 2555 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)  
    ระดบัคะแนนการก ากบัดูแลกิจการ (CG) - 0.0003   + 0.0035   - 0.0090*  - 0.006*  

ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZ) - 0.0032   - 0.006   - 0.018   - 0.015*  
สดัส่วนของกรรมการอิสระ (INDEPEN) - 0.0031   + 0.001  + 0.011   - 0.005    
ตวัแปรควบคุม (Control Variable)     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ (DA)   + 0.0088*     + 0.0336*   +  0.0637*  + 0.04*  
ขนาดของกิจการ (MK)   + 0.0013*    + 0.0042*   +  0.0048*   + 0.006* 
อตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตลาด  (BTM) - 0.0001      +  0.0077*  + 0.0067  - 0.001  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  (ROA) - 0.0064   - 0.0305    + 0.0047  - 0.033  
*p-value ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
หมายเหตุ :     ( + )               =  มีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ในทิศทางเดียวกนั 
                             ( - )                =   มีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (Conclusion) 
 จากผลการวจิยั พบวา่ บริษทัจดทะเบียนมีจ านวนคณะกรรมการโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 8-10 คน และพบมากท่ีสุดท่ีจ านวน 
9 คน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ ท่ีก าหนดว่า บริษทัตอ้งมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงขนาด
คณะกรรมการจ านวนมากจะมีส่วนช่วยในการช่วยในการตรวจสอบการท าธุรกรรมต่างๆของผูบ้ริหารและปรับปรุงการ
ก ากบัดูแลกิจการ  
 สัดส่วนของกรรมการอิสระ  พบว่า มีกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนของกรรมการอิสระต ่ ากว่าร้อยละ 33 
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค พบโดยเฉล่ียร้อยละ 13 และในส่วนของภาพรวมนั้น สัดส่วนของ
กรรมการอิสระต ่ากวา่ร้อยละ 33 มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในปี 2555 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีระบุวา่ บริษทั
จดทะเบียนควรมีสดัส่วนกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 

ในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการและตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น พบวา่ บริษทัท่ีไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบัท่ีสูงนั้น จะมีตน้ทุน
เงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ต ่ากวา่ ดงันั้น บริษทัจดทะเบียนจึงควรตระหนกัถึงความส าคญัในการพิจารณาการก ากบัดูแลกิจการ 
ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนลดลงโดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศหลายฉบบั (Chen et 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Conclusion)

   จากผลการวิจัยพบว่าบริษัทจดทะเบียนมีจำานวน

คณะกรรมการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8-10 คน และพบมากที่สุด

ที่จำานวน 9 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนฯที่กำาหนดว่าบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 

5 คน ซึ่งขนาดคณะกรรมการจำานวนมากจะมีส่วนช่วย

ในการช่วยในการตรวจสอบการทำาธุรกรรมต่างๆของผู้

บริหารและปรับปรุงการกำากับดูแลกิจการ 

         สัดส่วนของกรรมการอิสระพบว่ามีกลุ่มอุตสาหกรรม

ที่มีสัดส่วนของกรรมการอิสระต่ำากว่าร้อยละ 33 โดย

เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคพบโดย

เฉลี่ยร้อยละ 13 และในส่วนของภาพรวมนั้น สัดส่วน

ของกรรมการอิสระต่ำากว่าร้อยละ 33 มีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นในปี2555 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีที่ระบุว่าบริษัทจดทะเบียนควรมีสัดส่วนกรรมการ

อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

     ในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการกำากับดูแลกิจการ

และต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้ันพบ

ว่า บริษัทที่ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการอยู่

ในระดับที่สูงนั้นจะมีต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นตำ่า

กว่าดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรตระหนักถึงความ

สำาคัญในการพิจารณาการกำากับดูแลกิจการ ซึ่งจะช่วย

ให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนลดลงโดย

สอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศหลายฉบับ(Chen et 

al.,2003; Ashbaugh et al., 2004; Pham et 

al.,2007) เนื่องจากระดับการประเมินการกำากับดูแล

กิจการที่สูงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่า การ

บริหารงานของคณะกรรมการบริษัทมีการดำาเนินงาน

ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตและมุ่งเน้นผลประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนได้เสีย

 งานวิจัยยังพบว่า ขนาดคณะกรรมการขนาด

ใหญ่มีส่วนช่วยในการติดตามการดำาเนินงานของฝ่าย

จัดการเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

สอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทนอาจส่งผลให้ต้นทุนเงินทุน

ของส่วนผู้ถือหุ้นลดลงอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของนวรัตน์  วิทยนันท์ (2555) แต่

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ashbaugh et al., 2004; 

Pham et al., 2007) ที่พบว่าขนาดของคณะกรรมการ

มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจเป็นเพราะขนาดคณะกรรมการที่

มีจำานวนมากของบริษัทจะทะเบียนในประเทศไทยมี
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จำานวนที่น้อยกว่าของบริษัทในต่างประเทศอยู่มาก

     แม้ว่าสัดส่วนกรรมการอิสระจะเป็นตัวแปรที่

สำาคัญที่เป็นตัวแทนการกำากับดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงมีความ

สัมพันธ์กับเรื่องต่างๆเช่นต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการ

ดำาเนินงาน (Ashbaugh et al., 2004; Pham et al., 

2007) อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยงานวิจัยมากมาย

กลับไม่พบนัยสำาคัญที่ใช้ตัวแปรน้ีทดสอบความสัมพันธ์ 

จากการสอบทานข้อมูลพบว่าบริษัทจดทะเบียนใน

ประเทศไทยมักจะมีสัดส่วนกรรมการอิสระตามกฎ

เกณฑ์ที่กลต.กำาหนดให้สัดส่วนกรรมการอิสระต้องมี

อย่างน้อย 1 ใน 3 เท่านั้น จึงทำาให้ข้อมูลไม่มีความหลาก

หลายและข้อมูลไม่มีการกระจาย

      นอกจากนี้ตัวแปรควบคุมในภาพรวมปี 2553 - 

2555 ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ และขนาด

ของกิจการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับต้นทุน

เงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นอย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณา

ตัวแปรควบคุมรายปีจะพบว่าในปี2553ประเภทของ

อุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุนของส่วน

ผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำาคัญซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

Lee and Jang (2006กล่าวคือ ในปี 2553 บริษัทใน

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างน้ันมีความสัมพันธ์

ในทิศทางเดียวกันกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือ

หุ้น (p-value=0016) สำาหรับปี 2555 บริษัทในกลุ่ม

ธนาคารและการเงินบริษัทในกลุ่มมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางตรงกันข้ามกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น 

(p-value=0.043) และในปี 2554 อัตราส่วนมูลค่าทาง

บัญชีต่อมูลค่าตลาด (Book to Market value) พบ

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับต้นทุนเงินทุนของ

ส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของต่างประเทศหลายฉบับ 

(Ashbaugh et al., 2004; Reverte, 2007)

         จากท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

ซึ่งทำาหน้าที่ประเมินการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เผยแพร่ผล

สำารวจความคิดเห็นของนักลงทุนในประเทศไทยต่อ

บทบาทที่นักลงทุนสามารถทำาได้ในการส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีในภาคเอกชนซึ่ง

ผลสำารวจพบว่า นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญ

กับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทในการพิจารณา

ลงทุน ในระดับมากถึงมากที่สุด และนักลงทุนที่ตอบ

แบบสำารวจก็ระบุเหมือนกันว่าได้นำาเรื่องการกำากับดูแล

กิจการที่ดีมาเป็นประเด็นหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจ

ลงทุน(กรุงเทพธุรกิจ, 2556)

     ผลการศึกษาในครั้งนี้จึงอาจเป็นเครื่องช่วยยืนยัน

ว่าระดับการประเมินการกำากับดูแลกิจการถือเป็น

ปัจจัยสำาคัญในการตัดสินใจของนักลงทุนดังนั้นบริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์จึงควรตระหนักถึงความสำาคัญของ

ระดับการประเมินการกำากับดูแลกิจการเพราะมีส่วน

ทำาให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเงินที่

เหมาะสมเพราะนักลงทุนเกิดความเช่ือมั่นและเชื่อถือใน

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).
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 I. Introduction
Households frequently face financial decisions 

on a day-to-day basis.  For instance, a house-

hold 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 well-

being, 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, 

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 them-

selves, 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 

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 house-

holds’ 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. 

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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The objectives of this study are:

        1. To explore financial behaviours of the 

sample group,

        2. To apply financial behaviour and

financial literacy questionnaire designed to 

adapt to Thai culture, 

        3. To explore the level of financial literacy 

of the sample group, and

        4. To explore the relationship between 

financial behaviour and financial literacy.

III. Theoretical Background
Theoretical Model

The theoretical model widely employed in 

economics literature on decision under uncertainty 

is life-cycle model of consumption dated back 

to Modigliani and Brumberg (1954), and Friedman 

(1957).  The model has been adopted to contain 

the effect of financial literacy by Lusardi and 

Mitchell (2009), Lusardi (2011), and Jappelli and 

Padula (2011).

The intertemporal economic choice model is 

briefly discussed as follows.  The model assumes 

that rational and foresighted households maximize 

their life-time expected utility.
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𝔼𝔼 [∑𝒑𝒑𝒋𝒋𝜷𝜷𝒋𝒋−𝒔𝒔𝑼𝑼(𝒄𝒄𝒋𝒋)
𝑫𝑫

𝒋𝒋=𝑺𝑺
] 

Equation 1 
Equation 1implies that life-time expected utility of a household is the sum of per-

period utility of consumption 𝑈𝑈(𝑐𝑐𝑗𝑗) discounted to the present period (current age 𝑆𝑆) at 
the subjective discount factor  𝛽𝛽, attached by survival probability 𝑝𝑝𝑗𝑗 until the end of 
household life-time 𝐷𝐷.   

For the period of current age until one period before retirement 𝑗𝑗 ∈
[𝑆𝑆, … , 𝑅𝑅 − 1], the pattern of household’s income is determined by Equation 2 below: 

𝑦𝑦𝑗𝑗 = 𝑒𝑒𝑗𝑗 + 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑗𝑗, 

Equation 2 

Equation 2 means that income of period 𝑗𝑗, 𝑦𝑦𝑗𝑗, comes from earning 𝑒𝑒𝑗𝑗 pluses 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑗𝑗, 
return of asset 𝑎𝑎𝑗𝑗household invested, from current age until 𝑅𝑅 − 1 , one period before 
household retired.   

For the period of retirement until death 𝑗𝑗 ∈ [𝑅𝑅,… , 𝐷𝐷], household’s income is 
generated from 

𝑦𝑦𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗(𝑅𝑅) + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗(𝑅𝑅) + 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑗𝑗, 

Equation 3 

where 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗(𝑅𝑅) and 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗(𝑅𝑅) represent household’s social security benefit and 
pension, respectively.   

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. 

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. 

                                                 

1 𝛽𝛽 implies how household value future relative to current utility of consumption, and can also be 
written as 𝛽𝛽 = 1

1+𝜌𝜌 < 1, where 𝜌𝜌 means rate of time preference of household. 
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1 𝛽𝛽 implies how household value future relative to current utility of consumption, and can also be 
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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 ex-

pectations, 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 

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) 

has carried out US. National Survey of Financial 

Literacy in 2009 (FINRA, 2009a,b). 

       4) Bond Price Question

If interest rates rise, what will typically happen 

to bond prices? Rise, fall, stay the same, or is 

there no relationship?

       5) Mortgage Question

True or false: A 15-year mortgage typically 

requires higher monthly payments than a 30-

year mortgage but the total interest over the 

life of the loan will be less.

       In sum, a measure of financial literacy 

adopted is a collection of the five questions 

above.

3.1.2 Financial Literacy Measure 2 (FLM2)

This measure is based on the aforementioned 

S&P Global FinLit Survey (S&P, 2014).  

The measures is based on four basic questions 

to gauge financial Table 
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True or false: A 15-year mortgage typically requires higher monthly 
payments than a 30-year mortgage but the total interest over the life of the 
loan will be less. 

In sum, a measure of financial literacy adopted is a collection of the five questions 
above. 

3.1.2 Financial Literacy Measure 2 (FLM2) 
This measure is based on the aforementioned S&P Global FinLit Survey (S&P, 2014).   
The measures is based on four basic questions to gauge financial Table  

 

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?  

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

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? 

[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?  

[more; the same; 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] 

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 than 102 Baht, Exactly 102 
Baht, Less than 102 Baht; 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.   

IV. Data Analysis and Results 

4.1 Data Attribute 
Data were collected through on-line questionnaire during 15th – 27th March 2012, where 
there were 78 Thai respondents in total.  In this section, attributes of the data are 
discussed. 

Sex 
The majority of the sample are female (64.1%) and the rest (35.9%) are male. 

Age Group 
The age attributes are divided into 2 groups, due to small sample size, i.e. 18 – 39 
accounted for 88.5% and 40 – 59 for 11.5 percent. 

Education 
59 percent of the respondents are college graduate, 33.3 percent were higher than 
bachelor’s degree graduates, and 7.7 percent were diploma graduates.  Therefore, the 
majority of the respondents are well-educated. 

Monthly Income 
Income distribution of the respondents are illustrated as Figure 1: Income Distribution 
below: 

IV. Data Analysis and Results
4.1 Data Attribute

Data were collected through on-line question-

naire during 15th – 27th March 2012, where 

there were 78 Thai respondents in total.  In this 

section, attributes of the data are discussed.

Sex

The majority of the sample are female (64.1%) 

and the rest (35.9%) are male.

Age Group

The age attributes are divided into 2 groups, 

due to small sample size, i.e. 18 – 39 accounted 

for 88.5% and 40 – 59 for 11.5 percent.

Education

59 percent of the respondents are college 

graduate, 33.3 percent were higher than 

bachelor’s degree graduates, and 7.7 percent 

were diploma graduates.  Therefore, the majority 

of the respondents are well-educated.

Monthly Income

Income distribution of the respondents are 

illustrated as Figure 1: Income Distribution 

below:
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Figure 1: Income Distribution 

 
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 
This section reports financial behaviour of the sample group on the five questions of 
financial behaviours (FSA, 2006b; and Lusardi, 2011): 

1. Make Ends Meet 
When asked to rate their satisfaction of their current financial situation on the scale of 
1 to 5, 59 percent of the respondents report medium satisfaction, 17.9 percent and 6.4 
percent reported low and not satisfied at all respectively.  Only 1.3 percent and 12.8 
percent claimed very high and high satisfaction, respectively.   

In response to the question regarding the respondent’s current financial situation, 
61.5 percent reported that “I am able to pay all their monthly expenses, and there is still 
money left to spend on what I want,” 26.9 percent reported “I am just able to pay all my 
monthly expenses, but there are no money left for me to spend or save.” While only 9 
percent reported either they are not at all able to their monthly expenses or able to pay 
for some months. 

This seems that the majority of the respondents are able to make ends meet and 
can manage their expenses well. 

2. Manage Debt 
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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4.2 Financial Behaviour
This section reports financial behaviour of the 

sample group on the five questions of financial 

behaviours (FSA, 2006b; and Lusardi, 2011):

1. Make Ends Meet

When asked to rate their satisfaction of their 

current financial situation on the scale of 1 to 5, 

59 percent of the respondents report medium 

satisfaction, 17.9 percent and 6.4 percent 

reported low and not satisfied at all respective-

ly.  Only 1.3 percent and 12.8 percent claimed 

very high and high satisfaction, respectively.  

       In response to the question regarding the 

respondent’s current financial situation, 61.5 

percent reported that “I am able to pay all 

their monthly expenses, and there is still money 

left to spend on what I want,” 26.9 percent 

reported “I am just able to pay all my monthly 

expenses, but there are no money left for me 

to spend or save.” While only 9 percent 

reported either they are not at all able to their 

monthly expenses or able to pay for some 

months.

This seems that the majority of the respondents 

are able to make ends meet and can manage 

their expenses well.

2. Manage Debt
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. Plan Ahead 
In this section, respondents’ behaviour of financial planning is reported into three 
categories, namely, planning for rainy day, retirement, and children education. 

For Rainy Day 

59 percent of the respondents reported that they have prepared funds enough for at least 
3 months to cover expenses when they are unable to work (in unexpected circumstances 
of sickness, job loss, economic downturn, or other emergencies), and 17.9 percent 
reported that they will survive for one month should such a situation occurs.  While 
21.8 percent reported that they have not prepared for such a situation. 

Insurance Coverage: Personal insurance coverage:  58 percent of the respondents 
reported that they are covered by some type(s) of personal insurance. 
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 

3. Plan Ahead
In this section, respondents’ behaviour of financial 

planning is reported into three categories, 
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children education.
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of sickness, job loss, economic downturn, or 
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that they will survive for one month should 
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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 house/building 

insurance, while 38.4 percent reported that 

they have acquired car insurances that cover 

more than legal requirement.

For Children’s Education

For respondents who have children, 78.9 percent 

reported that they have planned for their 

children’s education, in the form of saving (57.9%), 

saving and education insurance (10.53%), and 

saving and let them help themselves (5.3%).  

For Retirement

When asked at what age does the respondent 

expect to retire, 48.7 percent replied at the age 

of 60, while 35.9 percent expect to retire at 

ages less than 60 year old. The rest 14.1 percent 

reported that they expect to retire after their 

60.  This is asserted by 2007 AIA Life Matters 

Annual Index that most Thais are expected to 

retire at 60.  

       However, when asked whether they have 

planned for their retirement only 33.3 percent 

stated yes.  The rest 66.6 percent are either 

have thought about it or have not thought 

about preparing for retirement at all.  

        As shown in Table 4, when asked the question 

“When do you think you will start setting up 

your retirement plan?  Or if you have already 

planned for your retirement, when did you do 

that (at  what age)? ,” 50 percent of  the 

respondents reported that they will start plan 

for their retirement when they are over 40 

years old.  24.4 percent replied that they do 

not know when they will not plan for retire-

ment.  
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house/building insurance, while 38.4 percent reported that they have acquired car 
insurances that cover more than legal requirement. 

For Children’s Education 

For respondents who have children, 78.9 percent reported that they have planned for 
their children’s education, in the form of saving (57.9%), saving and education 
insurance (10.53%), and saving and let them help themselves (5.3%).   

For Retirement 

When asked at what age does the respondent expect to retire, 48.7 percent replied at 
the age of 60, while 35.9 percent expect to retire at ages less than 60 year old. The rest 
14.1 percent reported that they expect to retire after their 60.  This is asserted by 2007 
AIA Life Matters Annual Index that most Thais are expected to retire at 60.   

However, when asked whether they have planned for their retirement only 33.3 
percent stated yes.  The rest 66.6 percent are either have thought about it or have not 
thought about preparing for retirement at all.   

As shown in Table 4, when asked the question “When do you think you will start 
setting up your retirement plan?  Or if you have already planned for your retirement, 
when did you do that (at what age)?,” 50 percent of the respondents reported that they 
will start plan for their retirement when they are over 40 years old.  24.4 percent replied 
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 
question on inflation rate (in Section 4.3) that only 42 percent of the respondents could 
not answer the inflation question correctly, implying they did not take inflation into 
account of their estimation.   

Then, the question of which source of fund the respondent expects for to use after 
the retirement is asked, 34.6 percent reported from their own saving alone, while 29.5 
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from their own saving alone, while 29.5 percent 

expected to use a combination of funds from 

work pension accompanied with fund from 

their children, from their own saving, and/or 

from retirement insurance.  

4. Choose Financial Products
Bank Account

99.2 percent of all respondents have some 

types of bank saving account, where 40 percent 

of those with bank account reported to save 

regularly (as soon as they receive their monthly 

salary), and about 60 percent reported to save 

once in a while (after there is a left over from 

other expenses).  

Other Financial Assets

56.4 percent of all respondents reported that 

they also have other types of financial products 

rather than just a bank account.  Respondents 

who have invested in other types of financial 

product invested are reported in Table 5: Financial 

Investment below.
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percent expected to use a combination of funds from work pension accompanied with 
fund from their children, from their own saving, and/or from retirement insurance.   

4. Choose Financial Products 

Bank Account 

99.2 percent of all respondents have some types of bank saving account, where 40 
percent of those with bank account reported to save regularly (as soon as they receive 
their monthly salary), and about 60 percent reported to save once in a while (after there 
is a left over from other expenses).   

Other Financial Assets 

56.4 percent of all respondents reported that they also have other types of financial 
products rather than just a bank account.  Respondents who have invested in other types 
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 
Security, 5) Derivative Contract, 6) Insurance Policy, 7) LTF/RMF, and 8) Other 
Mutual Fund, more than 90 percent of the respondents stated that they know bank 
account of any type; more than 80 percent indicated that they know more than just one 
financial product, and only 15 percent claimed that they know financial derivative 
contract. 

5. Stay Informed about Financial Matters 
In this regards, all respondents were asked a question, namely, “On a scale from 1 to 5, 
where 1 means not at all and 5 means very high, how strongly do you agree or disagree 
with the following statements? - I regularly keep up with economic and financial 
news.” 
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The majority of respondents claimed they were 

moderately  keeping up with economic and 

financial news (score 3).  More details are reported 

in Table 6: Stay Financially Informed below
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The majority of respondents claimed they were moderately keeping up with 
economic and financial news (score 3).  More details are reported in Table 6: Stay 
Financially Informed below:  

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 

Interest Rate 84.6 

Inflation 15.4 

Bond Price 20.5 

Mortgage 71.8 

Risk 25.6 

The question on interest rate seems to show that the respondents did really well.  
The worst answers that the respondents did are bond price, risk, and inflation questions.  
This might imply that they are neither familiar with investing in bond, nor the concept 
of risk diversification.  In order to promote investment in financial markets, a 
considerable room for improvement in these areas is needed.  There are only 15.4 
percent who could answer the inflation question correctly.  This reflected earlier on 
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The results are shown in Table 8 below.
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financial planning, that the repondents does not take into account inflation and time-
value of money, because they have littlle knowledge on these issues.  

In terms of total question answered corretly, 64.1 percent of the respondents 
answered correctly three questions or more, but only 7.7 percent could answer all five 
questions correctly.  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 
questions or more.  66.7 percent of the respondents answered three or more questions 
correctly, which is very high comparing to the S&P’s finding that only 33 percent of 
adults worldwide are financial literate.  This result is not a surprise, as aforementioned 
that almost all of the respondents are college 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.   
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The respondents seem to be able to perform interest calculation well, but are unaware 
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the worst areas are knowledge of inflation and risk.  Financial literacy improvement 
should prioritize on these areas.   
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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 

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 𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑏𝑏𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑖𝑖) + 𝜀𝜀𝑖𝑖, 

Equation 5 

where the dependent variable 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖  is proxied by whether an 
individual 𝑓𝑓 has a retirement plan taken the values 0 if there is no retirement plan and 1 
otherwise; 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑏𝑏𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑖𝑖 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.  𝑅𝑅𝑏𝑏𝑙𝑙𝑓𝑓𝑟𝑟𝑏𝑏𝑅𝑅𝑏𝑏𝑓𝑓𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 
takes value 1 if an individual 𝑓𝑓  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 
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Measure 2 is financial literacy measure based on five financial literacy 
questions based on S&P (2014).  p-values are presented in parentheses. 

Dependent Variable Model (1) Model (2) 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 -1.121 

(0.079) 

-1.226 

(0.091) 

𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝐹𝐹𝐿𝐿 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅 1 0.150 

(0.463) 
- 

𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝐹𝐹𝐿𝐿 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃𝐶𝐶𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅 2 - 
0.194 

(0.431) 
Cox & Snell 𝑅𝑅2 0.007 0.008 
Nagelkerke 𝑅𝑅2 0.010 0.011 

 
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 𝑅𝑅2s 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 

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 
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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-to-

day 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 

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 mod-

el 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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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ประสงค์ส่งบทควำมลงตีพิมพ์ในวำรสำรเกษตรศำสตร์ธุรกิจประยุกต์ 
ข้อก ำหนดหลัก 

 1. บทความที่แสดงเจตจ านงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่วงการวิชาการโดยตรงซึ่งแสดงถึงการพัฒนา หรือต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ 

 2. บทความที่ประสงค์จะเผยแพร่จะต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น  ให้ร้าย  หรือยุยง
ให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และการกระท าต่างๆซึ่งรวมถึงการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ทั้งนี้ความคิดเห็นที่ปรากฏใน วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ถือ
เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนเพียงผู้เดียวโดยคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 3. บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้องเป็นบทความที่ ไม่เคยได้รับการ
เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเผยแพร่ของวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน ทั้งการเผยแพร่ในรูปแบบของเล่ม
หรือบางส่วนของข้อมูลหรือทั้งสองอย่าง 

 4. ข้อมูล  ตาราง  รูปภาพ  แผนภาพ  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ได้รับการตี พิมพ์ในวารสาร
เกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดลอกหรือ
เผยแพร่จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร 

กำรพิจำรณำบทควำม 

       บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบ (ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ทางด้านทฤษฎีและทางด้าน ปฏิบัติ) ของหัวข้อและเนื้อหาของบทความ โดยบรรณาธิการจะส่งบทความ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอบทาน คุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่ เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์
หรือไม่โดยกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ      
(Double-Blind Process) หากผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดย
อิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรจะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์หรือ
ควรที่จะส่งให้กับผู้ ส่งบทความน ากลับไปแก้ไขก่อนแล้วพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์ 
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