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หลักการและเหตุผล

 ด้วยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำาหนดหลักเกณฑ์ว่าบัณฑิตท่ีศึกษาระดับปริญญาโท

และปริญญาเอก จะต้องมีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ในวารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการภายนอกมา

รว่มกลัน่กรอง (Peer  Review) กอ่นการตพีมิพท์ัง้นีเ้พื่อประกนัคณุภาพของผลงานกอ่นการเผยแพร่ในระดบัชาติ

และนานาชาต ิประกอบกบันโยบายดงักลา่วไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ีมุ่ง่เนน้   

การเปน็มหาวทิยาลยัวจิยั ตลอดจนเพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคข์องการประเมินคณุภาพดา้นการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

โดยที่มีดัชนีชี้วัดที่ระบุถึงจำานวนวิทยานิพนธ์ ผลงาน งานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

รวมทั้งการชี้นำาสังคมในแนวทางที่ถูกต้องผ่านการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

 คณะบริหารธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการจัดทำาวารสารของ     

คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อว่า “วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal :

KAB Journal)” เพื่อสนองนโยบายของรฐับาลและมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และเปน็สว่นหนึง่ของการเผยแพร่

บทความ ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ สู่สาธารณชน เพื่อให้คณาจารย์ บัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 

และบุคคลทีส่นใจในสาขาบรหิารธรุกิจทัว่ประเทศไดม้แีหลง่นำาเสนอบทความและผลงานวชิาการ วทิยานพินธ ์

ให้เผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อสนองนโยบายของคณะบริหารธรุกจิ  ในการนำาเสนอผลงานทางวชิาการของคณาจารย ์นสิติ

ปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก และบุคคลที่สนใจได้เผยแพร่ผลงานอันจะนำาไปสู่งานบริการทาง

วิชาการระดับนานาชาติ

 ๒. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์

 ๓. เพื่อเปน็แหลง่คน้ควา้ใหก้บันสิติ นกัศกึษา และผูท้ีส่นใจไดศ้กึษาหาความรูจ้ากบทความ ผลงานวจิยั

  และบทวิจารณ์หนังสือ 

กำาหนดออก - ช่วงเวลาพิมพ์ 

 “วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal : KAB Journal)” 

เป็นวารสารราย 6 เดือน (1 ปีมี 2 ฉบับ) กำาหนดออกฉบับที่หนึ่ง เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และ

ฉบับที่สอง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี
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เรียนท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่าน 

 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 เนื้อหาของบทความ

คงเน้นเนื้อหาสาระที่เก่ียวกับสาขาบริหารธุรกิจและยังเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งในฉบับนี้

ประกอบไปด้วยบทความวิจัย และ บทความวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นบทความ เรื่อง

การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้านเคมีคลินิก เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำาเนินงานและการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคลของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 Index เรื่อง ผลกระทบของกลยุทธ์

การบริหารแฟรนไชส์ที่มีต่อความสำาเร็จขององค์กรของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย เรื่อง อิทธิพลของ

ทุนทางสังคมภายในและภายนอกที่มีต่อผลการดำาเนินงานของธุรกิจครอบครัวที่ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม 

เป็นต้น  

 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความต่างๆ ที่ปรากฎในวารสารจะส่งประโยชน์ทางวิชาการ

แก่ท่านตามสมควร และหากท่านมีความประสงค์จะติชมหรือให้คำาแนะนำา กองบรรณาธิการยินดีรับฟังท่าน

ด้วยความเต็มใจ โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะมาที่ kabjournal@ku.ac.th เพื่อกองบรรณาธิการจะได้

รับและนำาไปปรับปรุงต่อไป แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า 

   กองบรรณาธิการ
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บทคัดย่อ

	 ความสูญเปล่าจากการรอคอยส่งผลให้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก

มีความล่าช้า	 ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเปล่าและสาเหตุของความสูญเปล่า

ที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิกภายใต้

ระบบ	 IDEF	 และ	MOPH	 4.0	 เพื่อเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นโดยศึกษาจากกรณีของ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	 โรงพยาบาลน้ำาพอง	 จังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งมีผู้ ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในงานเทคนิคการแพทย์	จำานวน	15	คน	ผลการศึกษาพบว่าจากการใช้เครื่องมือ	IDEF	

และ	MOPH	4.0	มาวเิคราะหพ์บความสญูเปลา่ทีเ่กดิจากการรอคอย	2	กจิกรรม	คอื	รอพมิพผ์ลการตรวจและ

รอมารับผลการตรวจ	และนำาแนวคิด	How-How	decision	วิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเปล่าพบสาเหตุ

ทั้งหมด	 7	 สาเหตุ	 นำาเอาหลักการ	 ECRS	 และ	MOPH	 4.0	 มาช่วยเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่า

จากการอคอย	 โดยการตัดกิจกรรมที่ ไม่มีคุณค่าออกและนำาเอาโปรแกรมซอฟต์แวร์มาช่วยทำาให้ระบบ

การรายงานผลการตรวจง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น	 ส่งผลให้สามารถลดขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ

ในกระบวนการจาก	10	กิจกรรมเหลือเพียง	8	กิจกรรม	เวลาที่ใช้ทั้งหมด	เดิมคือ	70	นาที	เหลือ	41	นาที	

และคาดว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง	20,290	บาทต่อปี

คำ�สำ�คัญ :	 ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย	โซ่อุปทาน	กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้านเคมีคลินิกระบบ	IDEF	สาธารณสุข	4.0

ABSTRACT

	 Wastage	from	the	waiting	period	resulted	in	delaying	Clinical	chemistry	Laboratory.	

The	purposes	of	this	study	were	to	investigate	the	wastage	and	the	causes	of	supply-side	

wastage	in	the	supply	chain	of	clinical	chemistry	laboratory	analyzing	process	under	IDEF	

and	MOPH	4.0,	and	to	find	guideline	for	waste	reduction	:	a	case	studies	of	department	of	
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medical	technology	at	Namphong	Hospital,	Khonkaen.	The	main	 informants	were	15	staff	

from	related	work	task.	The	results	of	the	study	showed	the	wastes	caused	by	two	waiting	

activities;	waiting	for	the	result	printing,	and	waiting	to	get	the	results.	By	applying	How-

How	decision	tool	to	analyze	cause	of	wasting,	seven	causes	were	found.	In	order	to	cut	

down	ineffective	activities	ECRS	and	MOPH	4.0	were	applied,		and	used	software	programs	

to	make	the	reporting	system	easier	and	faster.	As	a	result,	the	process	was	reduced	from

10	activities	 to	 8	 activities.	The	 total	 time	 reduced	 from	70	minutes	 to	 41	minutes,	 and

the	cost	was	expected	to	be	reduced	to	20,290	Baht	per	year.

Keywords : 

	 Waste,	Waiting,	Supply	Chain,	Clinical	chemistry	Laboratory,	IDEF,	MOPH	4.0

บทนำ�

	 ในปัจจุบันกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิกนับว่ามีความสำาคัญ

ต่อการช่วยวินิจฉัยโรค	 รวมถึงการควบคุมและ

ติดตามการทำางานที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆ	 หรือ

ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ	ที่เข้าสู่ร่างกาย	ตลอดจน

อัตราเสี่ยงของการเกิดโรค	 (สภาเทคนิคการแพทย์,	

2560)	กระบวนการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร

ด้านเคมีคลินิกจึงต้องคำานึงถึงผลการตรวจวิเคราะห์

ที่มีความถูกต้องแม่นยำาและรวดเร็วเพื่อสามารถ

ตอบสนองต่อผู้มาใช้บริการของทางโรงพยาบาล

ได้ทันตามที่กำาหนด	โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน

ของโรงพยาบาลน้ำาพอง	จังหวัดขอนแก่นที่มีจำานวน

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ดังจะเห็นได้จากปี	 2559

ถึงปี	 2560	 มีจำานวนผู้ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเพิ่มขึ้น

จาก	 3,603	 ราย	 เป็น	 4,320	 รายหรือเพิ่มขึ้นถึง

รอ้ยละ	19.90	(กลุม่งานเทคนิคการแพทย์	โรงพยาบาล

น้ำาพอง,	2560)	ดงันัน้	ทีผ่่านมาผู้บริหารจงึต้องพฒันา

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้าน

เคมคีลนิกิให้ไดผ้ลการตรวจวเิคราะหท์ีม่คีวามถกูตอ้ง

แม่นยำา	 เชื่อถือได้และรวดเร็ว	 โดยผ่านการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

(Laboratory	 Accreditation,	 LA)	 เพื่อยืนยัน

ความถูกต้องแม่นยำาและเชื่อถือได้ของวิธีการตรวจ

วิเคราะห์	 (Validated	 method)	 และการเลือกใช้

เครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบ	 (Calibrated

equipment)	 นอกจากนี้	 ยังต้องพัฒนาการใช้

เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในกระบวนการตรวจวเิคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิกให้มีความรวดเร็ว

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไทย	 4.0

(MOPH	4.0)	ทีจ่ะผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลาง

สขุภาพระดบันานาชาต	ิ(Medical	Hub)	ของอาเซียน

ได้ต่อไป	 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	 สำานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,	2560)

	 อย่างไรก็ตาม	 จากรายงานของกลุ่มงาน

เทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลน้ำาพอง	(2561)	ระหวา่ง

ปี	 2558	 ถึง	 ปี	 2560	 พบว่า	 ระยะเวลารอคอย

(Waiting	 time)	 ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิกโดยเฉลี่ยได้ ใช้

ระยะเวลามากกว่า	54	นาทีต่อรายซึ่งไม่เป็นไปตาม

ที่กำาหนดไว้	 (ไม่เกิน	 30	 นาทีต่อราย)	 ส่งผลทำาให้

เกิดความล่าช้าในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก	(ดังภาพที่	1)
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ภ�พที่ 1	ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในกระบวนการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก

ที่มา	:	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	โรงพยาบาลน้ำาพอง	

จังหวัดขอนแก่น,	2560

	 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า	 ส่วนใหญ่ได้

ศึกษาถึงความล่าช้าในกระบวนการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการ	 ตั้งแต่ประเด็นความสูญเปล่า

ท่ีเกิดจากการรอคอยและการนำาแนวคิดลีนมา

ประยกุตเ์พื่อชว่ยในการปรบัปรงุระบบการปฏบัิตงิาน

(อุไรวรรณ	 วรรณศิริ,	 2559)	 นอกจากนี้ยังมีการ

ศึกษาของ	 Richard	 J.Holden	 (	 2011)	 โดยการ

นำาแนวคิดลีนมาปรับปรุงระบบการบริการในแผนก

ฉุกเฉินของโรงพยาบาล	 15	 แห่งในสหรัฐอเมริกา	

ออสเตรเลียและแคนนาดา	 พบว่าสามารถช่วยลด

ระยะเวลาการรอคอยการรับบริการในแผนกฉุกเฉิน

ได้และยังช่วยจัดระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นและยังมีมีการศึกษาวิจัยของ	 (Benjamin

A	White	et.al,	2015)	นำาแนวคดิแบบลีน	มาประยกุต์ใช้

เพื่อลดระยะเวลารอคอย	(Turnaround	time)	ในการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	สำาหรับกรณีผู้มารับบริการ

ประเภทฉกุเฉนิ	โดยการตรวจวเิคราะหท์ีล่ดระยะเวลา

ได้มากที่สุดคือ	จาก	86	นาที	 เหลือเพียง	53	นาที	

อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนได้ถึง	 62,400	 ดอลล่าร์		

รวมทั้งส่งผลให้การรักษาสามารถดำาเนินไปได้อย่าง

รวดเร็วมากข้ึน	 แต่ส่วนน้อยยังไม่ได้ศึกษาถึงการ

ลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในโซ่อุปทาน

ของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้านเคมีคลินิกภายใต้ระบบ	Integration	Definition	

for	Function	Modeling	(IDEF)	และ	MOPH	4.0

			 ด้วยเหตุนี้	 ผู้ศึกษาจึงมุ่งศึกษาถึงประเด็น

ดังกล่าว	 โดยใช้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลน้ำาพอง	 จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็น

โรงพยาบาลระดับชุมชนเป็นกรณีศึกษาบทความน้ี

จึงได้กำาหนดองค์ประกอบของบทความตั้งแต่

วัตถุประสงค์	ทบทวนวรรณกรรม	วิธีดำาเนินการวิจัย

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล	 โดยตอนท้าย

บทความ	 ผู้วิจัยจะให้ข้อเสนอแนะต่อจากการ

อภิปรายผล

 วัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�

	 1.	 เพื่อศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากการ

รอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก

		 2.	 เพื่อศึกษาสาเหตุของความสูญเปล่า

ที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก	

		 3.	 เพื่อเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่า

ที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก

ทบทวนวรรณกรรม

 1. คว�มสูญเปล่�ที่เกิดจ�กก�รรอคอย

	 	 Heizer&	Render	(2014)	ความสูญเปลา่

แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า	

(Value	 Add-Activitiesหรือ	 VA)	 และกิจกรรมที่

ไม่เพิ่มคุณค่า	 (Non-Value	 Add	 Activities	 หรือ	

NVA)	 ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการรอคอย

ในกระบวนการส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ

ดำาเนินการมากเกินความจำาเป็น	 ซึ่งการรอคอยนั้น

เป็นกิจกรรมที่ ไม่เกิดคุณค่าและไม่มีความจำาเป็น

โดยผูศ้กึษาไดน้ำาเอามาวเิคราะห์ในสว่นของกจิกรรม

ย่อยทั้ง	10	กิจกรรมของกระบวนการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิกเพื่อหาความ

สูญเปล่าจากการรอคอยว่ามีกิจกรรมใดบ้าง
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ระยะเวลามากกวา 54 นาทีตอรายซึ่งไมเปนไปตามที่กําหนดไว (ไมเกิน 30 นาทีตอราย) สงผลทําใหเกิดความลาชาใน
กระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิก(ดังภาพที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิก 
ที่มา: กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลน้ําพอง จังหวัดขอนแกน, 2560 

 
จากการศึกษาที่ผานมาพบวา สวนใหญไดศึกษาถึงความลาชาในกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ต้ังแต
ประเด็นความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยและการนําแนวคิดลีนมาประยุกตเพื่อชวยในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
(อุไรวรรณวรรณศิริ,2559)นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Richard J.Holden ( 2011)โดยการนําแนวคิดลีนมาปรับปรุง
ระบบการบริการในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 15 แหงในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและแคนนาดา พบวาสามารถชวย
ลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการในแผนกฉุกเฉินไดและยังชวยจัดระบบการใหบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยัง
มีมีการศึกษาวิจัยของ(Benjamin A White et.al, 2015)นําแนวคิดแบบลีน มาประยุกตใชเพื่อลดระยะเวลารอคอย 
(Turnaround time) ในการตรวจทางหองปฏิบัติการ สําหรับกรณีผูมารับบริการประเภทฉุกเฉิน โดยการตรวจวิเคราะห
ที่ลดระยะเวลาไดมากที่สุดคือ จาก 86 นาที เหลือเพียง 53 นาที อีกทั้งยังสามารถลดตนทุนไดถึง 62,400 ดอลลาร  รวมทั้ง
สงผลใหการรักษาสามารถดําเนินไปไดอยางรวดเร็วมากขึ้นแตสวนนอยยังไมไดศึกษาถึงการลดความสูญเปลาที่เกิดจาก
ความลาชาในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกภายใตระบบIntegration 
Definition for Function Modeling (IDEF) และMOPH 4.0 

  ดวยเหตุน้ี ผูศึกษาจึงมุงศึกษาถึงประเด็นดังกลาว โดยใชกลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกนซึ่งเปนโรงพยาบาลระดับชุมชนเปนกรณีศึกษาบทความนี้จึงไดกําหนดองคประกอบของบทความตั้งแต 
วัตถุประสงค ทบทวนวรรณกรรม วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล โดยตอนทายบทความ ผูวิจัยจะให
ขอเสนอแนะตอจากการอภิปรายผล 
 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ดานเคมีคลินิก 
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 2. โซ่อุปท�น (Supply Chain)

	 	 Heizer&	Render	(2014)	กล่าวว่าโซ่อุปทาน

(Supply	 Chain)	 หรือเครือข่ายโลจิสติกส์	 คือการ

ใช้ระบบของหน่วยงาน	 เทคโนโลยี	 คน	 กิจกรรม

ข้อมูลข่าวสารและทรัพยากร	มาประยุกต์เข้าด้วยกัน	

เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ	 จากผู้จัดหา

ยังลูกค้า	 กิจกรรมของโซ่อุปทาน	 (Supply	 Chain)

จะดำาเนนิการแปรสภาพทรพัยากรธรรมชาติ	วัตถุดิบ

และวัสดุอื่นๆ	ให้กลายเป็นสินค้าสำาเร็จรูป	แล้วส่งไป

จนถึงลูกค้ารายสุดท้าย	(ผู้บริโภค	หรือ	End	customer)

กล่าวโดยสรุปโซ่อุปทานเป็นการแสดงความสัมพันธ์

ของการเคลื่อนย้ายข้อมูลหรือวัตถุดิบ	 โดยเริ่มจาก

ต้นน้ำา	 กลางน้ำาไปจนถึงปลายน้ำา	 ผู้ศึกษาได้นำา

โซ่อุปทานมาประยุกต์ ใช้เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวม

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้านเคมีคลินิกเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบของ

กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดที่ปลายน้ำาคือ

ผู้รับบริการภาวะฉุกเฉินนั่นเอง

 3. แผนผังกระบวนก�รภ�ยใตร้ะบบ Integra-

tion Definition for function Modeling (IDEF)

	 	 ระบบ	 IDEF	 เป็นเครื่องมือที่ ใช้ ใน

การแสดงกระบวนการทางธุรกิจ	 (Business

Process	Mapping)	ทั้งการไหลของวัสดุ	(Material	

Flow)	 และการไหลของสารสนเทศ	 (Information	

Flow)	 เพื่อจำาลองกระบวนการในสถานการณ์การ

ดำาเนินงานจริง	 (Real	 Word)	 เพื่อวิเคราะห์การ

สื่อสารและประสานงานภายในโซ่อุปทานระบบ

IDEF	 นั้นจะใช้สัญลักษณ์แทนกระบวนการและ

ตัวขับเคลื่อนต่างๆ	 โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมแทนกิจกรรม

และลูกศรแทนตัวขับเคลื่อนและผลลัพธ์ที่ ได้รับ

(ดังภาพที่	2)	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย–ญี่ปุ่น,	

2556)	โดยการศึกษาภายใต้ระบบ	IDEF	จะช่วยให้

สามารถวิเคราะห์การไหลในแต่ละกิจกรรมของ

กระบวนการได้อย่างละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยวิเคราะห์หาความสูญเปล่า

ที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

ภ�พที่ 2	ส่วนประกอบของแผนผัง	IDEF

 4. แผนภูมิก�รไหลของกระบวนก�ร

(Process Flow Chart)

	 	 Heizer	&	Render	(2014)	กล่าววา่แผนภูมิ

กระบวนการไหล	(Process	Flow	Chart)	เป็นเครื่องมือ

ที่ใช้สำาหรับบันทึกข้อมูล	 ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์

ต่างๆ	คำาอธิบาย	(ดังตารางที่	1)	เพื่อใช้ ในการบอก

ข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมการผลิตเพื่อช่วยให้

ผู้ศึกษามองเห็นภาพของกิจกรรมต่างๆ	 รวมถึง

การไหลของขอ้มลูไดอ้ยา่งชดัเจนสามารถนำาไปพฒันา

และปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ	ดังตารางที่	1

ต�ร�งที่ 1	 สัญลักษณ์ในการเขียนแผนภูมิการไหลของกระบวนการ

ก�รควบคุม

กลไก

กิจกรรม ปัจจัยนำ�ออกปัจจัยนำ�เข้�
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ภาพที่ 2สวนประกอบของแผนผัง IDEF 
2.4แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart) 
Heizer& Render (2014) กลาววาแผนภูมิกระบวนการไหล (Process Flow Chart) เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับ
บันทึกขอมูล ประกอบไปดวยสัญลักษณตาง ๆ คําอธิบาย (ดังตารางที่ 1) เพื่อใชในการบอกขอมูลรายละเอียดของกิจกรรม
การผลิตเพื่อชวยใหผูศึกษามองเห็นภาพของกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการไหลของขอมูลไดอยางชัดเจนสามารถนําไปพัฒนา
และปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆดังตารางที่1 
ตารางที่ 1สัญลักษณในการเขียนแผนภูมิการไหลของกระบวนการ 

 
ช่ือกิจกรรม 

ความหมาย สัญลักษณ 

การดําเนินงาน (Operation) กิจกรรมที่สรางคุณคาแกกระบวนการ  
การเคลื่อนยาย (Transportations) การยายตําแหนงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  
การตรวจสอบ (Inspection) การตรวจสอบคุณภาพ  
การรอคอย (Waiting) การรอของกิจกรรมนั้นๆ  

 
2.5 เคร่ืองมือ Why-Why analysisและ How-How decision  
   - The limitations of root cause analysis (2012)กลาววา Why-Why analysisสามารถประยุกตนํามาใช
ในการวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงา (Root cause) เพ่ือทําความเขาใจสาเหตุ โอกาส มุมมองที่หลากหลายของปญหา
ไดมากขึ้น โดยการตั้งคําถามวา “ทําไม” ไปเรื่อยๆ ผลของคําตอบแตกแขนงเปนสาเหตุแตละสาเหตุ เมื่อแตละแขนงไม
สามารถหาคําตอบใหมไดอีกก็ใหเอาคําตอบนั้นเปนสาเหตุรากเหงาของปญหานั้นๆ (ดังภาพที่ 3) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่3 ลักษณะเครื่องมือWhy-Why analysis 
                                                                   ที่มา: ดัดแปลงจากThe limitations of root cause analysis, 2012 
 
-Pranger (2009)กลาววา How-How decisionเปนเครื่องมือที่ใชในการหาวิธีแกปญหา โดยกําหนดคําวา “อยางไร” 
ในประโยคคําถามแตละขอ นําผลที่ไดจากคําตอบไปแตกแขนงเปนวิธีแกปญหา เมื่อไมสามารถหาคําตอบใหมไดอีกก็ให
เอาคําตอบนั้นเปนวิธีแกปญหาของสาเหตุน้ันๆ 
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ภาพที่ 2สวนประกอบของแผนผัง IDEF 
2.4แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart) 
Heizer& Render (2014) กลาววาแผนภูมิกระบวนการไหล (Process Flow Chart) เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับ
บันทึกขอมูล ประกอบไปดวยสัญลักษณตาง ๆ คําอธิบาย (ดังตารางที่ 1) เพื่อใชในการบอกขอมูลรายละเอียดของกิจกรรม
การผลิตเพื่อชวยใหผูศึกษามองเห็นภาพของกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการไหลของขอมูลไดอยางชัดเจนสามารถนําไปพัฒนา
และปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆดังตารางที่1 
ตารางที่ 1สัญลักษณในการเขียนแผนภูมิการไหลของกระบวนการ 

 
ช่ือกิจกรรม 

ความหมาย สัญลักษณ 

การดําเนินงาน (Operation) กิจกรรมที่สรางคุณคาแกกระบวนการ  
การเคลื่อนยาย (Transportations) การยายตําแหนงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  
การตรวจสอบ (Inspection) การตรวจสอบคุณภาพ  
การรอคอย (Waiting) การรอของกิจกรรมนั้นๆ  

 
2.5 เคร่ืองมือ Why-Why analysisและ How-How decision  
   - The limitations of root cause analysis (2012)กลาววา Why-Why analysisสามารถประยุกตนํามาใช
ในการวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงา (Root cause) เพ่ือทําความเขาใจสาเหตุ โอกาส มุมมองที่หลากหลายของปญหา
ไดมากขึ้น โดยการตั้งคําถามวา “ทําไม” ไปเรื่อยๆ ผลของคําตอบแตกแขนงเปนสาเหตุแตละสาเหตุ เมื่อแตละแขนงไม
สามารถหาคําตอบใหมไดอีกก็ใหเอาคําตอบนั้นเปนสาเหตุรากเหงาของปญหานั้นๆ (ดังภาพที่ 3) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่3 ลักษณะเครื่องมือWhy-Why analysis 
                                                                   ที่มา: ดัดแปลงจากThe limitations of root cause analysis, 2012 
 
-Pranger (2009)กลาววา How-How decisionเปนเครื่องมือที่ใชในการหาวิธีแกปญหา โดยกําหนดคําวา “อยางไร” 
ในประโยคคําถามแตละขอ นําผลที่ไดจากคําตอบไปแตกแขนงเปนวิธีแกปญหา เมื่อไมสามารถหาคําตอบใหมไดอีกก็ให
เอาคําตอบนั้นเปนวิธีแกปญหาของสาเหตุน้ันๆ 
 
 

ชื่อกิจกรรม คว�มหม�ย สัญลักษณ์
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 5. เครื่องมือ Why-Why analysis และ 

How-How decision

	 	 -	The	 limitations	 of	 root	 cause	

analysis	 (2012)	 กล่าวว่า	 Why-Why	 analysis	

สามารถประยุกต์นำามาใช้ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ

รากเหง้า	 (Root	 cause)	 เพื่อทำาความเข้าใจสาเหตุ	

โอกาส	 มุมมองที่หลากหลายของปัญหาได้มากขึ้น

โดยการตัง้คำาถามว่า	“ทำาไม”	ไปเรื่อยๆ	ผลของคำาตอบ

แตกแขนงเป็นสาเหตุแต่ละสาเหตุ	 เมื่อแต่ละแขนง

ไม่สามารถหาคำาตอบใหม่ได้อีกก็ให้เอาคำาตอบน้ัน

เป็นสาเหตุรากเหง้าของปัญหานั้นๆ	(ดังภาพที่	3)

	 	 E	 =	 Eliminate	หมายถงึ	การตดัขัน้ตอน

การทำางานที่ไมจ่ำาเปน็ในกระบวนการ

ออกไป

	 	 C		=		Combine	หมายถงึ	การรวมขัน้ตอน

การทำางานเขา้ดว้ยกนั	เพื่อประหยดั

เวลาหรือแรงงานในการทำางาน

	 	 R	=	 Rearrange	หมายถึง	การจัดลำาดับ

งานใหม่ให้เหมาะสม

	 	 S		=		Simplify	 หมายถึง	 ปรับปรุงวิธี

	 	 	 	 การทำางาน	 หรือสร้างอุปกรณ์ช่วย

ให้การทำางานได้ง่ายขึ้น

 7. แนวคิด MOPH 4.0

	 	 กลุ่มสาธารณสุข	สุขภาพ	และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์นั้น	 มี	 Roadmap	 ในการสร้างและ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์	เพื่อผลักดัน

ใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางสขุภาพระดบันานาชาต	ิ

(Medical	Hub)	ของอาเซียนภายในปี	พ.ศ.	 2568

การกำาหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสขุไทย	4.0	

จะตอ้งสอดคล้องกบัโมเดลขบัเคลื่อน	ประเทศไทย	4.0	

โดยอาศัยระบบนิเวศน์ในการขับเคลื่อน	เพื่อนำาไปสู่

ความม่ันคง	ม่ังค่ัง	และย่ังยืนของประเทศ	(ดังภาพท่ี	4)

ทั้งนี้ โครงการนำาร่อง	(Flagship	Projects)	ที่จะนำา

ไปสู่การเกิดเทคโนโลยี	 อุตสาหกรรมสาธารณสุข	

สุขภาพ	 และเทคโนโลยีทางการแพทย์น้ัน	 จะต้อง

เกิด	 High	 Impact	 มีผลสืบเนื่องต่อโครงการอื่น

มีความพร้อมในระดับหนึ่ง	และสามารถทำาให้เกิดผล

ในระยะเวลา	1-3	ปี	 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	

กระทรวงสาธารณสุข,	 2560)	 โดยนำาเอาแนวคิด

MOPH	4.0	จะนำามาใชเ้ปน็แนวทางในการชว่ยพฒันา

ระบบการให้บริการให้มีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

ภ�พที่ 3	ลักษณะเครื่องมือWhy-Why	analysis

ที่มา	:	ดัดแปลงจาก	The	limitations	of	root

cause	analysis,	2012

	 	 -	Pranger	(2009)	กล่าวว่า	How-How	

decision	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ ในการหาวิธีแก้ปัญหา

โดยกำาหนดคำาวา่	“อยา่งไร”	ในประโยคคำาถามแตล่ะขอ้

นำาผลที่ได้จากคำาตอบไปแตกแขนงเป็นวิธีแก้ปัญหา	

เมื่อไมส่ามารถหาคำาตอบใหม่ไดอ้กีก็ให้เอาคำาตอบน้ัน

เป็นวิธีแก้ปัญหาของสาเหตุนั้นๆ

 6. หลักก�ร ECRS

	 	 Kato	&	Smalley	(2014)	กล่าวว่าหลัก

การ	ECRS	 เป็นหลักการที่ประกอบด้วย	การกำาจัด	

(Eliminate)	 การรวมกัน	 (Combine)	 การจัดใหม่	

(Rearrange)	และการทำาใหง้า่ย	(Simplify)	ซึง่สามารถ

อธิบายได้ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2สวนประกอบของแผนผัง IDEF 
2.4แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart) 
Heizer& Render (2014) กลาววาแผนภูมิกระบวนการไหล (Process Flow Chart) เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับ
บันทึกขอมูล ประกอบไปดวยสัญลักษณตาง ๆ คําอธิบาย (ดังตารางที่ 1) เพื่อใชในการบอกขอมูลรายละเอียดของกิจกรรม
การผลิตเพื่อชวยใหผูศึกษามองเห็นภาพของกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการไหลของขอมูลไดอยางชัดเจนสามารถนําไปพัฒนา
และปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆดังตารางที่1 
ตารางที่ 1สัญลักษณในการเขียนแผนภูมิการไหลของกระบวนการ 

 
ช่ือกิจกรรม 

ความหมาย สัญลักษณ 

การดําเนินงาน (Operation) กิจกรรมที่สรางคุณคาแกกระบวนการ  
การเคลื่อนยาย (Transportations) การยายตําแหนงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  
การตรวจสอบ (Inspection) การตรวจสอบคุณภาพ  
การรอคอย (Waiting) การรอของกิจกรรมนั้นๆ  

 
2.5 เคร่ืองมือ Why-Why analysisและ How-How decision  
   - The limitations of root cause analysis (2012)กลาววา Why-Why analysisสามารถประยุกตนํามาใช
ในการวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงา (Root cause) เพื่อทําความเขาใจสาเหตุ โอกาส มุมมองที่หลากหลายของปญหา
ไดมากขึ้น โดยการตั้งคําถามวา “ทําไม” ไปเรื่อยๆ ผลของคําตอบแตกแขนงเปนสาเหตุแตละสาเหตุ เมื่อแตละแขนงไม
สามารถหาคําตอบใหมไดอีกก็ใหเอาคําตอบน้ันเปนสาเหตุรากเหงาของปญหานั้นๆ (ดังภาพที ่3) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่3 ลักษณะเครื่องมือWhy-Why analysis 
                                                                   ที่มา: ดัดแปลงจากThe limitations of root cause analysis, 2012 
 
-Pranger (2009)กลาววา How-How decisionเปนเครื่องมือที่ใชในการหาวิธีแกปญหา โดยกําหนดคําวา “อยางไร” 
ในประโยคคําถามแตละขอ นําผลที่ไดจากคําตอบไปแตกแขนงเปนวิธีแกปญหา เมื่อไมสามารถหาคําตอบใหมไดอีกก็ให
เอาคําตอบนั้นเปนวิธีแกปญหาของสาเหตุน้ันๆ 
 
 

ปัญหา

สาเหตุ

สาเหตุ

สาเหตุ

สาเหตุ

สาเหตุ

สาเหตุ
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ภ�พที่ 4	แนวคิดสาธารณสุขไทย	4.0	(MOPH	4.0	)

ที่มา	:	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กระทรวงสาธารณสุข,	2560.

	 	 ข้ันตอนที่	 2	 เก็บข้อมูลจากการระดม

ความคิด	โดยบันทึกเสียงเป็นเวลาทั้งหมด	1	ชั่วโมง	

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของความสูญเปล่าที่

เกิดจากการรอคอยของกระบวนการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก	 โดยก่อนระดม

ความคิด	 ผู้วิจัยได้อธิบายความหมายของความ

สูญเปล่าก่อนทำาการเก็บข้อมูล

	 	 ขั้นตอนที่	 3	 ผู้ศึกษาทำาการระดม

ความคิดอีกครั้งโดยวิธีการเช่นเดียวกับขั้นตอนท่ี	 2

เพื่อหาแนวทางในการลดความสูญเปล่า

 3. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 	 นำาขอมูลที่ ได้จากการระดมความคิด

มาจัดทำาเป็นแผนผังการไหลในกระบวนการ	 (Flow	

Process	Chart)	นอกจากนีย้งัไดน้ำาขอ้มลูระยะเวลาที่

ใช้ ในแต่ละกจิกรรมมาเขยีนแผนภาพแสดงโซอุ่ปทาน

และใช้ผังกระบวนการภายใต้แผนผัง	 IDEF	 อีกทั้ง

ใช้เครื่องมือ	Why-Why	analysis	และ	How-How	

decision	 เพื่อช่วยในวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้า	

(Root	 cause)	 รวมทั้งหาแนวทางในหารลดความ

สูญเปล่าของกระบวนการตรวจวิเคราะห์	นอกจากนี้

ยังนำาหลักการ	 ECRS	 และ	 แนวคิด	MOPH	 4.0

มาร่วมกำาหนดแนวทางการลดความสูญเปล่าจาก

การรอคอยที่เกิดขึ้น

วิธีก�รศึกษ� 

 1. ผู้ ให้ข้อมูลหลัก

	 	 เลือกผู้ ให้ข้อมูลหลัก	 (key	 informants)	

แบบเฉพาะเจาะจงโดยกำาหนดเกณฑ์ ในการเลือก

ตั้งแต่เป็นผู้มีประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิกมากกว่า	 2	 ปี

รวมทัง้สิน้	15	คน	ไดแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานภายใน

กลุม่งานเทคนคิการแพทยแ์ละเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน

ภายในงานอบุติัเหตุฉกุเฉนิ	โรงพยาบาลน้ำาพอง	จงัหวดั

ขอนแกน่ซึง่ประกอบดว้ย	นกัเทคนคิการแพทย	์จำานวน	

6	 คน	 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	 จำานวน

2	 คน	 แพทย์ประจำางานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 จำานวน

2	คน	พยาบาล	จำานวน	2	คน	ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ

จำานวน	2คน	และผู้ช่วยเหลือคนไข้	จำานวน	1	คน	

 2. ก�รเก็บและรวบรวมข้อมูล

	 	 การเก็บและรวมรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น	

3	ขั้นตอนดังนี้

	 	 ขั้นตอนที่	 1	 เก็บข้อมูลจากระยะเวลาที่

ใช้ ในแต่ละกิจกรรมในกระบวนการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิกโดยสังเกตและ

จับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลา	(Stopwatch	time	studies)

และบันทึกเวลาตามแต่ละกิจกรรมทั้งหมด	 20	 ครั้ง

เพื่อนำามาหาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ ในแต่ละกิจกรรม
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2.6 หลักการECRS 
 Kato& Smalley(2014) กลาววาหลักการ ECRS เปนหลักการที่ประกอบดวย การกําจัด (Eliminate) การ
รวมกัน (Combine) การจัดใหม (Rearrange) และการทําใหงาย (Simplify) ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้  

E = Eliminateหมายถึง การตัดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปนในกระบวนการออกไป 
C = Combineหมายถึง การรวมขั้นตอนการทํางานเขาดวยกัน เพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานในการทํางาน  
R = Rearrangeหมายถึง การจัดลําดับงานใหมใหเหมาะสม  
S = Simplifyหมายถึงปรับปรุงวิธีการทํางาน หรือสรางอุปกรณชวยใหการทํางานไดงายขึ้น 
 

2.7แนวคิด MOPH 4.0 
กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทยน้ัน มี Roadmapในการสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
การแพทย เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพระดับนานาชาติ(Medical Hub)ของอาเซียนภายในป พ.ศ. 
2568การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุขไทย 4.0 จะตองสอดคลองกับโมเดลขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 โดย
อาศัยระบบนิเวศนในการขับเคล่ือน เพื่อนําไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ (ดังภาพที่4) ทั้งน้ีโครงการนํารอง 
(Flagship Projects)ที่จะนําไปสูการเกิดเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และ เทคโนโลยีทางการแพทย
น้ัน จะตองเกิด High Impactมีผลสืบเนื่องตอโครงการอื่น มีความพรอมในระดับหน่ึง และสามารถทําใหเกิดผลใน
ระยะเวลา 1-3 ป(กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2560)โดยนําเอาแนวคิดMOPH 4.0จะนํามาใชเปน
แนวทางในการชวยพัฒนาระบบการใหบริการใหมีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4 แนวคิดสาธารณสุขไทย 4.0(MOPH 4.0 ) 

ท่ีมา:กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2560. 
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 4. ก�รทดสอบคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล

	 	 ผู้ศึกษาได้ทำาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูลด้วยทฤษฎีสามเส้า	 ซ่ึงเป็นการทดสอบ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้การทดสอบที่ ได้

จากการเก็บข้อมูล	3	วิธีที่แตกต่างกัน	ได้แก่	วิธีการ

สัมภาษณ์	 การสังเกตจากการทำางาน	 และเอกสาร

ที่ทำาการบันทึกเก็บไว้

ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล

 1. ผลก�รศึกษ�คว�มสูญเปล่�ที่เกิดจ�ก

ก�รรอคอยในโซ่อุปท�นของกระบวนก�รตรวจ

วเิคร�ะหท์�งหอ้งปฏบิตักิ�รด�้นเคมคีลนิกิภ�ยใต้

ระบบ IDEF และ MOPH 4.0

	 	 ผลการศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจาก

การรอคอยของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก	 พบว่ามีกิจกรรมย่อย

ทั้งสิ้น	 10	 กิจกรรม	 โดยใช้เวลารวม	 70	 นาที	 แต่

มีงานที่ปฏิบัติจริงเพียง	8	กิจกรรมได้แก่	ตรวจสอบ

ความถกูตอ้ง	ลงทะเบยีนรบัสิง่สง่ตรวจ	ตดิสติก๊เกอร	์

เตรยีมสิง่สง่ตรวจ	ตรวจวเิคราะห์สิง่สง่ตรวจ	รายงาน

ผลการตรวจ	 ยืนยันผลการตรวจ	 และโทรแจ้งรับ

ผลการตรวจ	ที่ก่อให้เกิดคุณค่า	(Value)	ซึ่งใช้เวลา	

50	 นาทีขณะที่อีก	 2	 กิจกรรม	 คือกิจกรรมรอพิมพ์

ผลการตรวจและกิจกรรมรอมารับผลการตรวจ

เป็นกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่า	(Waste)	จากการ

รอคอยถึง	20	นาที	(ดังตารางที่	2)

ต�ร�งท่ี 2	 แผนภูมิการไหลของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิกกลุ่มงาน

	 	 เทคนิคการแพทย์	โรงพยาบาลน้ำาพอง
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ผลการศึกษาความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยของกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิก พบวามี
กิจกรรมยอยทั้งสิ้น 10 กิจกรรม โดยใชเวลารวม 70 นาที แตมีงานที่ปฏิบัติจริงเพียง 8 กิจกรรมไดแก ตรวจสอบความถูก
ตอง ลงทะเบียนรับสิ่งสงตรวจ ติดสต๊ิกเกอร เตรียมสิ่งสงตรวจ ตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจ รายงานผลการตรวจ ยืนยันผล
การตรวจ และโทรแจงรับผลการตรวจ ที่กอใหเกิดคุณคา (Value) ซึ่งใชเวลา 50 นาทีขณะที่อีก2 กิจกรรม คือกิจกรรมรอ
พิมพผลการตรวจและและกิจกรรมรอมารับผลการตรวจเปนกิจกรรมที่เกิดความสูญเปลา(Waste) จากการรอคอยถึง 20 
นาที(ดังตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2แผนภูมิการไหลของกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกกลุมงานเทคนิค
การแพทย โรงพยาบาลน้ําพอง 

 
 
จากขอมูลเมื่อนํามาวิเคราะหความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกภายใตระบบIDEFและ MOPH 4.0(ดังภาพที่ 5) พบวาเมื่อวิเคราะหโซอุปทานของ
กระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกัน ต้ังแตตนน้ําคือขั้นตอนกอนการ
ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (Pre-analysis) ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบความถูกตองของใบนําสงตรวจและสิ่ง
สงตรวจ ลงทะเบียนรับสิ่งสงตรวจพรอมทั้งติดสติ๊กเกอรบารโคดและกิจกรรมการเตรียมสิ่งสงตรวจ กลางน้ํา คือขั้นตอน
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ผลการศึกษาความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยของกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิก พบวามี
กิจกรรมยอยทั้งสิ้น 10 กิจกรรม โดยใชเวลารวม 70 นาที แตมีงานที่ปฏิบัติจริงเพียง 8 กิจกรรมไดแก ตรวจสอบความถูก
ตอง ลงทะเบียนรับสิ่งสงตรวจ ติดสต๊ิกเกอร เตรียมสิ่งสงตรวจ ตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจ รายงานผลการตรวจ ยืนยันผล
การตรวจ และโทรแจงรับผลการตรวจ ที่กอใหเกิดคุณคา (Value) ซึ่งใชเวลา 50 นาทีขณะที่อีก2 กิจกรรม คือกิจกรรมรอ
พิมพผลการตรวจและและกิจกรรมรอมารับผลการตรวจเปนกิจกรรมที่เกิดความสูญเปลา(Waste) จากการรอคอยถึง 20 
นาที(ดังตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2แผนภูมิการไหลของกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกกลุมงานเทคนิค
การแพทย โรงพยาบาลน้ําพอง 

 
 
จากขอมูลเมื่อนํามาวิเคราะหความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกภายใตระบบIDEFและ MOPH 4.0(ดังภาพที่ 5) พบวาเมื่อวิเคราะหโซอุปทานของ
กระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกัน ต้ังแตตนน้ําคือขั้นตอนกอนการ
ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (Pre-analysis) ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบความถูกตองของใบนําสงตรวจและสิ่ง
สงตรวจ ลงทะเบียนรับสิ่งสงตรวจพรอมทั้งติดสติ๊กเกอรบารโคดและกิจกรรมการเตรียมสิ่งสงตรวจ กลางน้ํา คือขั้นตอน

กิจกรรม

สัญลักษณ์ เวล�

(น�ที)

5

5

5

5

15

5

8

8

2

12

7002206รวมกิจกรรม

หม�ยเหตุ กิจกรรมที่สร้�งคุณค่�แก่กระบวนก�ร

ก�รตรวจสอบคุณภ�พ

ก�รย้�ยตำ�แหน่งจ�กจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ก�รรอของกิจกรรมนั้นๆ

 1. ตรวจสอบคว�มถูกต้อง

 2. ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจ

 3. ติดสติ๊กเกอร์

 4. เตรียมสิ่งส่งตรวจ

 5. ตรวจวิเคร�ะห์สิ่งส่งตรวจ

 6. ร�ยง�นผลก�รตรวจ

 7. ยืนยันผลก�รตรวจ

 8. รอพิมพ์ผลก�รตรวจ

 9. โทรแจ้งรับผลก�รตรวจ

 10. รอม�รับผลก�รตรวจ
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	 จากข้อมูลเมื่อนำามาวิเคราะห์ความสูญเปล่า

ที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก

ภายใต้ระบบ	IDEF	และ	MOPH	4.0	(ดังภาพที่	5)	

พบว่าเมื่อวิเคราะห์โซ่อุปทานของกระบวนการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิกมีความ

สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน	 ตั้งแต่ต้นน้ำาคือขั้นตอนก่อน

การตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏิบติัการ	(Pre-analysis)	

ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบความถูกต้องของ

ใบนำาส่งตรวจและสิ่งส่งตรวจ	 ลงทะเบียนรับ

สิ่งส่งตรวจ	 พร้อมท้ังติดสติ๊กเกอร์บาร์ โค้ดและ

กิจกรรมการเตรียมสิ่งส่งตรวจ	กลางน้ำา	คือขั้นตอน

การตรวจวิเคราะห์เก่ียวเนื่องกับขั้นตอนการตรวจ

วิเคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ	(Analysis)	โดยใชเ้ครื่อง

ตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติและปลายน้ำาคือขั้นตอน

หลังการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	 (Post-

analysis)	เกีย่วเนื่องกบัการรายงานผลตรวจ	ยนืยนัผล

การตรวจ	รอพมิพผ์ลการตรวจ	โทรแจง้รบัผลการตรวจ

และรอมารับผลการตรวจ	 โดยพบว่ามีกิจกรรมที่ไม่

ก่อให้เกิดคุณค่า	2	กิจกรรม	คือ	1.)	กิจกรรมรอพิมพ์

ผลการตรวจ	 โดยพบว่าในขั้นตอนนี้ ใช้ระยะเวลา

ในการรอนานถงึ	8	นาท	ีถงึจะมกีารพมิพผ์ลการตรวจ

ออกมา	 2.)	 กิจกรรมรอมารับผลการตรวจ	 ซึ่งใช้

เวลาทั้งสิ้น	 12	 นาที	 เนื่องจากต้องรอให้เจ้าหน้าที่

เดินมาจากแผนกฉุกเฉินเพื่อมารับผลการตรวจ

ที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ภ�พท่ี 5	แผนภาพ	IDEF	แสดงโซ่อุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิกของผู้รับบริการภาวะฉุกเฉิน
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การตรวจวิเคราะหเกี่ยวเนื่องกับขั้นตอนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (Analysis)โดยใชเครื่องตรวจวิเคราะห
อัตโนมัติและปลายน้ําคือขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ(Post-analysis)เก่ียวเน่ืองกับการรายงานผล
ตรวจ  ยืนยันผลการตรวจ รอพิมพผลการตรวจ โทรแจงรับผลการตรวจและรอมารับผลการตรวจ โดยพบวามีกิจกรรมที่ไม
กอใหเกิดคุณคา 2 กิจกรรม คือ 1.)กิจกรรมรอพิมพผลการตรวจ โดยพบวาในขั้นตอนนี้ใชระยะเวลาในการรอนานถึง 8 
นาที ถึงจะมีการพิมพผลการตรวจออกมา  2.) กิจกรรมรอมารับผลการตรวจ ซึ่งใชเวลาทั้งสิ้น 12 นาที เน่ืองจากตองรอให
เจาหนาที่เดินมาจากแผนกฉุกเฉินเพื่อมารับผลการตรวจที่กลุมงานเทคนิคการแพทย 
 

 

ภาพที่ 5แผนภาพ  IDEFแสดงโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะหดานเคมีคลินิกของผูรับบริการภาวะฉุกเฉิน 

4.2 ผลการศึกษาสาเหตุของความสูญเปลาที่ เกิดจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกภายใตระบบIDEFและMOPH 4.0 
      ผลจากการศึกษาสาเหตุของความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกภายใตระบบIDEFและMOPH 4.0พบวาสาเหตุของความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอย
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 2. ผลก�รศกึษ�ส�เหตุของคว�มสูญเปล่�

ทีเ่กิดจ�กก�รรอคอยในโซอ่ปุท�นของกระบวนก�ร

ตรวจวิเคร�ะห์ท�งห้องปฏิบัติก�รด้�นเคมีคลินิก

ภ�ยใต้ระบบ IDEF และ MOPH 4.0

	 	 ผลจากการศกึษาสาเหตขุองความสญูเปลา่

ที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก

ภายใต้ระบบ	IDEF	และ	MOPH	4.0	พบว่าสาเหตุ

ของความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยดังกล่าว

เกดิขึน้จากสาเหตทุัง้	7	สาเหต	ุ(ดงัตารางที	่3)	ตัง้แต่

ไม่ทราบว่ารายการตรวจใดเปน็รายการตรวจฉุกเฉิน

เครื่องตรวจวิเคราะห์ไม่พร้อมใช้งานสิ่งส่งตรวจ

ไม่ได้คุณภาพอัตรากำาลังไม่เพียงพอปริมาณงาน

ที่ตรวจวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นรอพิมพ์ผลการตรวจ

รอให้เจ้าหน้าที่เดินมารับผลการตรวจ

ต�ร�งท่ี 3		สาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห์

	 	 ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก

Why Why Why Why Why
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ดังกลาวเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้ง 7 สาเหตุ (ดังตารางที่ 3)ต้ังแตไมทราบวารายการตรวจใดเปนรายการตรวจฉุกเฉินเครื่องตรวจ
วิเคราะหไมพรอมใชงานสิ่งสงตรวจไมไดคุณภาพอัตรากําลังไมเพียงพอปริมาณงานที่ตรวจวิเคราะหเพิ่มมากขึ้นรอพิมพผล
การตรวจรอใหเจาหนาที่เดินมารับผลการตรวจ 
ตารางที่3สาเหตุของความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ดานเคมีคลินิก 

เมื่อนํามาแบงหมวดหมูสาเหตุของความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกภายใตระบบIDEFและMOPH 4.0 

กระบวนก�รตรวจวิเคร�ะห์

ท�งห้องปฏิบัติก�ร

ด้�นเคมีคลินิกล่�ช้�

ไม่มีสัญลักษณ์

แจ้งเตือน

น้ำ�ย�ที่ใช้ตรวจหมด

(ระหว่�งรอบก�รตรวจ)

เครื่องชำ�รุด

เจ�ะเลือดย�ก

เจ้�หน้�ท่ีล�, ไปร�ชก�ร

จำ�นวนผู้ป่วยเพ่ิมสูงข้ึน

ข้ันตอนซับซ้อน

นำ�ผลตรวจไปใส่ในช่องรับ รอเจ้�หน้�ท่ีม�รับผลก�รตรวจ

มีก�รพิมพ์ผลตรวจติดกับ

ใบนำ�ส่งตรวจ

อัตร�กำ�ลังไม่เพียงพอ (ในช่วงน้ันๆ)

ส่งตรวจเพิ่มขึ้น

เจ�ะเลือดได้น้อย

เครื่องตรวจวิเคร�ะห์

ไม่พร้อมใช้ง�น

ต้องรอเปลี่ยนน้ำ�ย�

ไม่ทร�บว่�ร�ยก�รตรวจใด

คือร�ยก�รตรวจที่ฉุกเฉิน

เครื่องตรวจวิเคร�ะห์

ไม่พร้อมใช้ง�น

สิ่งส่งตรวจมีก�รปนเปื้อน

ของเม็ดเลือดแดง (Hemolysis)

ปริม�ณง�นที่ตรวจวิเคร�ะห์

เพิ่มม�กขึ้น

รอพิมพ์ผลก�รตรวจ

สิ่งส่งตรวจไม่ได้คุณภ�พ
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					 	 เมื่อนำามาแบ่งหมวดหมู่สาเหตุของความ

สูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของ

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้านเคมีคลินิกภายใต้ระบบ	IDEF	และ	MOPH	4.0

พบว่าสาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกลุ่มของ

วิธีการ	(Method)	มีจำานวนมากที่สุด	(ดังตารางที่	4)

เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับแผนภาพระบบ	 IDEF	 ทำาให้

ทราบถึงสาเหตุหลัก	 ซึ่งมักจะเกิดอยู่ที่ต้นน้ำาของ

โซ่อุปทานโดยจุดนี้จะส่งผลให้ขั้นตอนกิจกรรมที่

เกิดตามมาภายในโซ่อุปทานมีความล่าช้า

ต�ร�งที่ 4	 การแบ่งหมวดหมู่สาเหตุของความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก

 3. ผลก�รเสนอแนวท�งก�รลดคว�ม

สูญเปล่�ที่เกิดจ�กก�รรอคอยในโซ่อุปท�นของ

กระบวนก�รตรวจวิเคร�ะห์ท�งห้องปฏิบัติก�ร

ด้�นเคมีคลินิกภ�ยใต้ระบบ IDEF และ

MOPH 4.0

 ส�เหตุของคว�มสูญเปล่�ที่เกิดขึ้นในกระบวนก�รตรวจวิเคร�ะห์   กลุ่มส�เหตุ

 -	ไม่ทราบว่ารายการตรวจใดเป็นรายการตรวจฉุกเฉิน

	 -	มีการรอพิมพ์ผลการตรวจ			 วิธีการ	(Method)

	 -	รอให้เจ้าหน้าที่เดินมารับผลการตรวจ

	 -	เครื่องตรวจวิเคราะห์ไม่พร้อมใช้งาน			 เครื่องจักร	(Machine)

	 -	อัตรากำาลังไม่เพียงพอ			 คน	(Man)

	 -	สิ่งส่งตรวจไม่ได้คุณภาพ				
วัตถุดิบ	(Material)

	 -	ปริมาณงานที่ตรวจวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น

	 -			 สภาวะแวดล้อม	(Environment)

	 	 เมื่อนำาข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์หา

แนวทางจากการใช้เครื่องมือลดความสูญเปล่า

ที่เกิดจากการรอคอยด้วย	 How-How	 decision

พบว่าจากการแบ่งหมาดหมู่ของสาเหตุออกเป็น

4	 กลุ่ม	 สามารถนำาไปเสนอเป็นแนวทางการลด

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น	(ดังภาพที่	6)

ภ�พที่ 6	แนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิกภายใต้ระบบ	IDEF	และ	MOPH	4.0
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พบวาสาเหตุของความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในเกลุมของวิธีการ (Method) มีจํานวนมากที่สุด(ดังตารางที่ 4)เมื่อวิเคราะหรวมกับ
แผนภาพระบบIDEFทําใหทราบถึงสาเหตุหลักซึ่งมักจะเกิดอยูที่ตนน้ําของโซอุปทานโดยจุดนี้จะสงผลใหขั้นตอน
กิจกรรมที่เกิดตามมาภายในโซอุปทานมีความลาชา 
 
ตารางที่ 4 การแบงหมวดหมูสาเหตุของความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิก 

 

สาเหตุของความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจวิเคราะห กลุมสาเหตุ 

-ไมทราบวารายการตรวจใดเปนรายการตรวจฉุกเฉิน  
 

วิธีการ (Method) -มีการรอพิมพผลการตรวจ 

-รอใหเจาหนาที่เดินมารับผลการตรวจ 

-เครื่องตรวจวิเคราะหไมพรอมใชงาน เครื่องจักร (Machine) 

-อัตรากําลังไมเพียงพอ คน (Man) 

-สิ่งสงตรวจไมไดคุณภาพ วัตถุดิบ (Material) 
-ปริมาณงานที่ตรวจวิเคราะหเพิ่มมากขึ้น 

- สภาวะแวดลอม (Environment) 

4.3 ผลการเสนอแนวทางการลดความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกภายใตระบบIDEFและMOPH 4.0 

เมื่อนําขอมูลขางตนมาวิเคราะหหาแนวทางจากการใชเครื่องมือลดความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยดวย 
How - How decisionพบวา จากการแบงหมาดหมูของสาเหตุออกเปน 4กลุม สามารถนําไปเสนอเปน
แนวทางการลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้น ( ดังภาพที่ 6) 

กระบวนการตรวจวิเคราะห์

ด้านเคมีคลินิกล่าช้า

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วัตถุดิบ

คน

เครื่องจักร

วิธีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการ

ในบางกิจกรรม

ระบบการ	Maintenance

เครื่องตรวจ

สิ่งส่งตรวจ จัดทำาระบบ	Emergency	first

ปรับเปลี่ยนหน้าที่ความ

รับผิดชอบตามหน้างาน

เพ่ิมเครื่องตรวจไว้สำาหรับ

เป็นเครื่องสำารอง	(Back	up)

ตรวจเช็คปริมาณน้ำายาทุกวัน

ใช้เครื่องมือ	Visual	control

เข้ามาช่วย

ใช้ โปรแกรมซอฟแวร์

ในการรายงานผลตรวจ
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	 เมื่อนำาหลักการ	ECRS	และแนวคิด	MOPH	

4.0	 ที่เน้นในเรื่องของการนำาเอาเทคโนโลยีมาเสนอ

แนวทางการลดความสูญเปล่ามีรายละเอียดดังนี้

	 แนวทางที่	1	

		 -	 ปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูล

สารสนเทศของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	(Labora-

tory	Information	System;	LIS)	ซึ่งเป็นโปรแกรม

ซอฟต์แวร์ที่	 ได้ ใช้สำาหรับการการปฏิบัติงานภายใน

ห้องปฏิบัติการให้สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบข้อมูล

สารสนเทศของโรงพยาบาล	(Hospital	Information

System;	 HIS)	 (ดังภาพที่	 7)	 โดยแพทย์ผู้ส่งตรวจ

วิเคราะห์จะสามารถเข้าดูผลการตรวจออนไลน์

ของผู้รับบริการภาวะฉุกเฉินได้ทันที่ที่ผลการตรวจ

เสร็จเรียบร้อย	แนวทางนี้สามารถช่วยลดระยะเวลา

ของการรอคอยผลการตรวจลงไปได้จากเดิมจาก

70	 นาที	 เหลือ	 41	 นาทีคาดว่าจะสามารถลด

ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ผลการตรวจของผลการตรวจ

ได้ถึง	20.290	บาท/ปี

ภ�พที่ 7	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Laboratory	Information	System;	LIS)

และ	(Hospital	Information	System;	HIS)

	 แนวทางที่	2

  -	 ประยุกต์ ใช้เครื่องมือ	 Visual	 Control

โดยการกำาหนดสญัลกัษณร์ะฆงัสเีหลอืง	(ดงัภาพที	่8)
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ภาพที่ 6แนวทางการลดความสูญเปลาที่เกิดจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ดานเคมีคลินิกภายใตระบบIDEFและMOPH 4.0 
เมื่อนําหลักการ ECRS  และแนวคิด MOPH 4.0ที่เนนในเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีมาเสนอแนวทางการลดความสูญ
เปลามีรายละเอียดดังนี้ 
แนวทางที่ 1  

- ปรับปรุงการเชื่อมตอระหวางขอมูลสารสนเทศของกลุมงานเทคนิคการแพทย (Laboratory Information 
System; LIS) ซึ่งเปนโปรแกรมซอฟตแวรที่ ไดใชสําหรับการการปฏิบัติงานภายในหองปฏิบัติการใหสามารถ
เชื่อมตอไปยังระบบขอมูลสารสนเทศของโรงพยาบาล(Hospital Information System; HIS) ( ดังภาพที่ 
7)โดยแพทยผูสงตรวจวิเคราะหจะสามารถเขาดูผลการตรวจออนไลนของผูรับบริการภาวะฉุกเฉินไดทันที่ที่ผล
การตรวจเสร็จเรียบรอย แนวทางนี้สามารถชวยลดระยะเวลาของการรอคอยผลการตรวจลงไปไดจากเดิม จาก 70 
นาที เหลือ 41นาทีคาดวาจะสามารถลดคาใชจายในการพิมพผลการตรวจของผลการตรวจไดถึง 20.290 บาท/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Laboratory Information System; LIS)และ  
 (Hospital Information System; HIS) 

 
แนวทางที่ 2 
 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีเป็นการตรวจวิเคราะห์ท่ีเร่งด่วน	 จะต้อง

ทำาการตรวจวิเคราะห์ก่อนผู้รับบริการอื่น	 มาเป็น

แนวทางเพื่อให้ทราบการตรวจที่ฉุกเฉิน

ภ�พท่ี 8	การใช้เครื่องมือ	Visual	Control	เพื่อกำาหนดสัญลักษณ์ในกรณีท่ีเป็นการตรวจวิเคราะห์ท่ีเร่งด่วน
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       -ประยุกตใชเครื่องมือ Visual Controlโดยการกําหนดสัญลักษณระฆังสีเหลือง (ดังภาพที่8) ในกรณีที่เปนการ
ตรวจวิเคราะหที่เรงดวน จะตองทําการตรวจวิเคราะหกอนผูรับบริการอื่น มาเปนแนวทางเพื่อใหทราบการตรวจที่ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่8 การใชเครื่องมือ Visual Controlเพื่อกําหนดสัญลักษณในกรณีที่เปนการตรวจวิเคราะหที่เรงดวน 
แนวทางที่ 3 

- ควรมีการเพิ่มเครื่องตรวจวิเคราะหสํารอง (Back up) เพื่อที่จะสามารถตรวจแทนในกรณีที่เครื่องตรวจวิเคราะห
หลักไมพรอมใชงาน 

 
อภิปรายผล 

จากที่ผูศึกษาไดศึกษาในประเด็นของการลดความสูญเปลาทีเกิดจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกของผูรับบริการภาวะฉุกเฉินพบวาเมื่อนําเอา แผนผัง IDEFมาใชในการ
วิเคราะหหาความสูญเปลาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เมื่อประยุกตแนวคิด MOPH 4.0 และหลักการ ECRS มาใชในการเสนอ
แนวทางในการลดความสูญเปลาที่ เกิดขึ้นนั้น สงผลใหสามารถลดกิจกรรมของกระบวนการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกจาก 10 กิจกรรม เหลือ 8 กิจกรรม นอกจากนี้ยังสามารถลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจจาก
เดิมคือ 70 นาที เหลือ 41 นาที และคาดวาจะสามารถลดคาใชจาย ไดถึง 20,290 บาท/ปมีความสอดคลองกับการศึกษาของ 
(รัตนพร แจงเรื่อง และวัชรพจน ทรัพยแสวงบุญ, 2556) โดยใชเครื่องมือ(IDEF) มาชวยวิเคราะหเก่ียวกับการทํางานในแต
ละกระบวนการไดชัดเจนยิ่งขึ้นและยังชวยวิเคราะห สภาพปญหาของความสูญเปลาไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความ
สอดคลองกับการศึกษา(Benjamin A White et.al, 2015)โดยนําแนวคิดแบบลีน มาประยุกตใชเพื่อลดระยะเวลารอ
คอย (Turnaround time) ในการตรวจทางหองปฏิบัติการ สําหรับกรณีผูมารับบริการประเภทฉุกเฉิน โดยการตรวจ
วิเคราะหที่ลดระยะเวลาไดมากที่สุดคือ จาก 86 นาที เหลือเพียง 53 นาที อีกทั้งยังสามารถลดตนทุนไดถึง 62,400 ดอลลาร  
รวมทั้งสงผลใหการรักษาสามารถดําเนินไปไดอยางรวดเร็วมากขึ้น และยังมีความสอดคลองกับของการศึกษา(พันธิภา 



วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์12

	 แนวทางที่	3

		 -	 ควรมกีารเพิม่เครื่องตรวจวเิคราะหส์ำารอง	

(Back	 up)	 เพื่อที่จะสามารถตรวจแทนในกรณีที่

เครื่องตรวจวิเคราะห์หลักไม่พร้อมใช้งาน

 อภิปร�ยผล

	 จากที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาในประเด็นของการลด

ความสูญเปล่าทีเกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทาน

ของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้านเคมีคลินิกของผู้รับบริการภาวะฉุกเฉินพบว่า

เมื่อนำาเอาแผนผัง	 IDEF	 มาใช้ ในการวิเคราะห์

หาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น	 นอกจากนี้เมื่อประยุกต์

แนวคิด	 MOPH	 4.0	 และหลักการ	 ECRS	 มาใช้

ในการเสนอแนวทางในการลดความสูญเปล่า

ที่เกิดข้ึนนั้น	 ส่งผลให้สามารถลดกิจกรรมของ

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้านเคมีคลินิกจาก	10	กิจกรรม	เหลือ	8	กิจกรรม	

นอกจากนี้ยังสามารถลดระยะเวลารอคอยผล

การตรวจจากเดิมคือ	70	นาที	เหลือ	41	นาที	และ

คาดวา่จะสามารถลดคา่ใชจ้า่ย	ไดถ้งึ	20,290	บาท/ปี

มคีวามสอดคลอ้งกับการศกึษาของ	(รตันพร	แจง้เรื่อง	

และวชัรพจน	์ทรพัย์แสวงบญุ,	2556)	โดยใชเ้ครื่องมือ

(IDEF)	มาช่วยวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำางานในแต่ละ

กระบวนการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและยังช่วยวิเคราะห์

สภาพปญัหาของความสูญเปล่าไดด้ยีิง่ขึน้	นอกจากนี้

ยังมีความสอดคล้องกับการศึกษา	 (Benjamin

A	White	 et.al,	 2015)	 โดยนำาแนวคิดแบบลีน

มาประยุกต์ ใช้เพื่อลดระยะเวลารอคอย	 (Turna-

roundtime)	ในการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ	สำาหรบั

กรณีผู้มารับบริการประเภทฉุกเฉิน	 โดยการตรวจ

วเิคราะหท์ีล่ดระยะเวลาไดม้ากทีส่ดุคอื	จาก	86	นาที

เหลือเพียง	 53	 นาที	 อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุน

ได้ถึง	 62,400	 ดอลล่าร์	 รวมทั้งส่งผลให้การรักษา

สามารถดำาเนินไปได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน	 และยังมี

ความสอดคลอ้งกบัของการศกึษา	(พนัธภิา	พญิญะคณุ,

2561)	 โดยใช้แนวคินแบบลีน	 มาช่วยในการพัฒนา

รปูแบบการใหบ้รกิารของคลนิกิเบาหวานโรงพยาบาล

ศูนย์เจ้าพระยายมราช	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 พบว่า

สามารถลดขั้นตอนการรับบริการจากทั้งหมด	 16	

ขั้นตอนเหลือเพียง	 6	 ขั้นตอน	 ใช้ระยะเวลาใน

การบริการที่ลดลงซึ่งจากเดิมทีสั้นที่สุดลดลงจาก	

106	นาที	เป็น	47	นาที	อีกทั้งยังมีการเพิ่มขึ้นของ

คุณค่าสายธารการให้บริการตามการรับรู้ของผู้ป่วย

สูงกว่ารูปแบบเดิมเพิ่มเป็นร้อยละ	 89.36	 และ

มีคุณภาพของการบริการทีมีการลดความสูญเปล่า

จากการใช้บริการในการใช้บริการครั้งแรกสูงกว่า

การใช้รูปแบบเดิมจากร้อยละ	 29.07	 เพ่ิมเป็น

ร้อยละ	85.02

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 การศึกษาน้ี ได้นำาเอาระบบ	IDEF	มาวิเคราะห์

ความสูญเปล่าจากการรอคอยในโซ่อุปทานของ

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้านเคมีคลินิกเพื่อให้ทราบความสูญเปล่าและ

สาเหตุที่แท้จริงของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น	 อีกทั้ง

ได้นำาแนวคิด	MOPH	4.0	ซึ่งจะเน้นการบริการให้มี

ความรวดเร็ว	และส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรม

หรือนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการคาดว่าถ้าปฏิบัติตามแนวทางที่

กำาหนดไว้	สามารถลดกิจกรรมลงจาก	10	กิจกกรม

(ดังภาพท่ี	 9)	 เหลือ	 8	 กิจกรรม	 (ดังภาพท่ี	 10)

จะสามารถลดระยะเวลาการรอคอยจากเดิมคือ

70	 นาที	 เหลือ	 41	 นาที	 และคาดว่าจะสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายลงได้	ถึง	20,290	บาท/ปี	
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ภ�พที่ 9	แผนภูมิการไหล	(Flow	Chart)	ของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้านเคมีคลินิกก่อนการปรับปรุง

ภ�พที่ 10	แผนภูมิการไหล	(Flow	Chart)	ของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ด้านเคมีคลินิกหลังการปรับปรุง
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พิญญะคุณ, 2561)โดยใชแนวคินแบบลีน มาชวยในการพัฒนารูปแบบการใหบริการของคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลศูนย
เจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาสามารถลดขั้นตอนการรับบริการจากทั้งหมด 16 ขั้นตอนเหลือเพียง 6 ขั้นตอน 
ใชระยะเวลาในการบริการที่ลดลงซึ่งจากเดิมทีสั้นที่สุดลดลงจาก 106 นาที เปน 47 นาที อีกทั้งยังมีการเพิ่มขึ้นของคุณคา
สายธารการใหบริการตามการรับรูของผูปวยสูงกวารูปแบบเดิมเพิ่มเปนรอยละ 89.36 และมีคุณภาพของการบริการทีมีการ
ลดความสูญเปลาจากการใชบริการในการใชบริการครั้งแรกสูงกวาการใชรูปแบบเดิมจากรอยละ 29.07 เพิ่มเปนรอยละ 
85.02 

 

5.บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 การศึกษานี้ไดนําเอาระบบIDEF มาวิเคราะหความสูญเปลาจากการรอคอยในโซอุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิกเพื่อใหทราบความสูญเปลาและสาเหตุที่แทจริงของความสูญเปลาที่เกิดขึ้น อีกทั้งไดนํา
แนวคิด MOPH 4.0ซึ่งจะเนนการบริการใหมีความรวดเร็ว และสงเสริมใหมีการพัฒนานวัตกรรมหรือนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการคาดวาถาปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนดไว สามารถลดกิจกรรมลงจาก 10 กิจกกรม (ดังภาพที9่) เหลือ 8 กิจกรรม (ดังภาพที่ 10)จะสามารถลดระยะเวลาการ
รอคอยจากเดิมคือ 70 นาที เหลือ 41 นาที และคาดวาจะสามารถลดคาใชจายลงได ถึง 20,290 บาท/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูก
ตองของสิ่งสงตรวจ 

ลงทะเบียนรับสิ่งสง
ตรวจ 

รอมารับผลการตรวจ 

เตรียมสิ่งสงตรวจ 

โทรแจงรับผล
การตรวจ 

รอพิมพผลการ
ตรวจ 

ยืนยันผลการตรวจ 

ตรวจวิเคราะหสิ่งสง
ตรวจ 

รายงานผล
การตรวจ 

ติดสติ๊กเกอร 
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 ภาพที่ 9แผนภูมิการไหล (Flow Chart)  ของกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิก

กอนการปรับปรุง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10แผนภูมิการไหล (Flow Chart)  ของกระบวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมีคลินิก
หลัง การปรับปรุง 

 
ขอเสนอแนะ 
ผูบริหารควรนําแนวทางที่ไดไปประยุกตในงานบริการทางการแพทยในสวนอื่นๆ เชน การใชโปรแกรมซอฟตแวรมาเปน
ตัวชวยใหแพทยสามารถเขาถึงระบบการดูผลตรวจแบบออนไลนของผูรับบริการในคลินิกการตรวจโรคทั่วไปหรือพัฒนา
ระบบออกไปสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่มีการสงตอมารักษาที่โรงพยาบาล ทําใหแพทยสามารถทราบถึงขอมูล
สุขภาพของผูปวยไดในทันที หรืออาจจะใชเทคโนโลยีเปนตัวเชื่อมในการบริการเพื่อชวยใหสามารถลดระยะเวลาการการ
รอคอยไดเชนกัน ในการวิจัยครั้งตอไปควรปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องตรวจวิเคราะหใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเพื่อ
สามารถลดระยะเวลารอคอยไดตอไป 

 

 
 

ตรวจสอบความถูก
ตองของสิ่งสงตรวจ 

ลงทะเบียนรับสิ่งสง
ตรวจ 

เตรียมสิ่งสงตรวจ 

โทรแจงรับผล
การตรวจ ยืนยันผลการตรวจ 

ตรวจวิเคราะหสิ่งสง
ตรวจ 

รายงานผล
การตรวจ 

ติดสติ๊กเกอร 
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 ข้อเสนอแนะ

	 ผู้บริหารควรนำาแนวทางที่ ได้ไปประยุกต์ ใน

งานบริการทางการแพทย์ในส่วนอื่นๆ	 เช่น	 การใช้

โปรแกรมซอฟต์แวร์มาเป็นตัวช่วยให้แพทย์สามารถ

เข้าถึงระบบการดูผลตรวจแบบออนไลน์ของผู้รับ

บริการในคลินิกการตรวจโรคทั่วไปหรือพัฒนาระบบ

ออกไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลที่มีการ

ส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาล	 ทำาให้แพทย์สามารถ

ทราบถงึข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยได้ ในทันที	หรืออาจ

จะใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัเชื่อมในการบรกิารเพื่อชว่ยให้

สามารถลดระยะเวลาการการรอคอยได้เช่นกัน	 ใน

การวิจัยครั้งต่อไปควรปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง

ตรวจวเิคราะห์ใหม้ปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้เพื่อสามารถ

ลดระยะเวลารอคอยได้ต่อไป
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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำาเนินงานและการหลบหลีก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	โดยทำาการเก็บรวมรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกลุ่ม	SET	100	Index	มีจำานวนบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	50	บริษัท	วิธีการศึกษา

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลงบการเงินของบริษัทจากฐานข้อมูล	 SETSMART	 แบบ	 56-1	 และ

รายงานประจำาปี	 ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2554	 จนถึง	 พ.ศ.	 2558	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายลักษณะ

ของกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำาสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่ามัธยฐานและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ใช้เทคนิค

การทดสอบสมมตฐิาน	คอื	การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห	ุ(Multiple	Regression	Analysis)	ผลการศกึษา

พบว่าอัตราภาษีที่แท้จริง	 (Effective	 tax	 rates)	 มีค่าเฉลี่ยต่ำากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีที่บริษัท

ควรจะจ่ายให้กับภาครัฐซึ่งชี้ ให้เห็นว่าบริษัทมีการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เสียภาษีให้น้อยที่สุด	

นอกจากนัน้ยงัพบความสมัพนัธเ์ชงิลบระหวา่งอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมกบัการหลบหลกีภาษีเงินได้

นติบิคุคล	อตัราผลตอบแทนตอ่ยอดขาย	และอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อย่างมนัียสำาคัญทางสถติิ	

อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ในมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์	มูลค่าเพิ่มทางการตลาด	และ	Tobin’s	Q

	 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้บริษัทจดทะเบียนควรให้ความสำาคัญกับการเสียภาษีให้เป็นไป

อย่างถูกตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลรษัฎากรเพื่อประโยชน์ในการพฒันาระบบเศรษฐกิจให้มคีวามมัน่คง	

อีกทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีควรให้ความสนใจและตระหนักถึงเจตนารมณ์ในการจัดเก็บภาษี	

เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของภาษีอากร

ABSTRACT

	 This	study	had	objectives	to	examine	the	relationship	between	firm	performance	and	

corporate	tax	avoidance	by	collecting	data	from	listed	companies	 in	The	Stock	Exchange

of	 Thailand	 in	 SET	 100	 Index.	 There	were	 50	 qualified	 companies	 as	 sampling.	 This	 is

a	documentary	 research	using	 secondary	data	 of	 financial	 statements	 of	 companies	 from	
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SETSMART	 form	 56-1	 and	 annual	 report	 data	 from	 year	 2011	 to	 2015.	 The	 data	 were

analyzed	 by	 narrative	 statistic	 in	 population	 characteristic	 such	 as	maximum,	minimum,	

mean	and	standard	deviation	and	the	hypothesis	were	tested	by	multiple	regression	analysis.

The	 findings	were	 Effective	 tax	 rate	 had	 lower	mean	 comparing	 to	 the	 correct	 tax	 rate

paying	to	the	Revenue	Department,	indicating	that	companies	had	Corporate	Tax	avoidance

to	pay	 least	possible	 tax.	Moreover,	 there	was	a	negative	correlation	between	Return	on

Assets	 and	Corporate	 Tax	 avoidance,	 Return	 on	 Sales	 as	well	 as	 Return	 of	 Equity	with

statistical	significance.	However,	there	was	no	correlation	in	Economic	value	added,	Market	

value	added	and	Tobin’s	Q

	 Recommendation	 from	 the	 study	 were	 Listed	 companies	 should	 pay	 attention	 to

tax	 payment	 to	 comply	with	 Revenue	 Code	 for	 the	 benefits	 in	 stable	 economic	 system

development.	Furthermore,	Tax	collecting	organization	should	pay	attention	and	realize	the	

concept	of	tax	collection	to	yield	equality	to	all	and	conform	to	regulation	in	tax	effectiveness.

บทนำ�

	 ภาษีอากรถือเป็นแหล่งรายได้ของภาครัฐที่

จะนำาเงินมาพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง

และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่

ที่ดีให้แก่ประชาชนโดยท่ีงบประมาณแผ่นดินจะถูก

นำามาจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ของประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน

การป้องกันภัยคุกคามจากนอกประเทศการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงหน่วยงานที่มีหน้า

จัดเก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพสามิตที่เก็บภาษี

จากสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยและขัดต่อศีลธรรม

จรรยาบรรณ	กรมศุลกากรทีจ่ะตอ้งประเมนิภาษอีากร

หากมีการนำาเข้าหรือส่งออกสินค้าภายในประเทศ

กรมสรรพากรท่ีมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้

จากทัง้บคุคลธรรมดาและจากนติบิคุคล	จากบทความ

ของ	 (กระทรวงการคลัง,	 2553	 อ้างใน	 ศศิกานต์

จัตุปา,	 2557)	 กล่าวว่า	 กรมสรรพากรถือเป็น

หนว่ยงานหลักในการจดัเกบ็ภาษอีากรอกีท้ังยงักำากบั

ดแูลและตรวจสอบการปฏบิตัดิา้นภาษตีามมาตรฐาน

กฎหมายภาษีเป็นตัวแทนภาครัฐในการรักษาความ

เป็นธรรมและรักษาสภาพ	 บังคับใช้กฎหมายภาษี	

พจิารณาปรบัปรงุตวับทกฎหมายและระบบการบรหิาร

จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออมการลงทุนและการ

แข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ

ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้

และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี

	 อย่างไรกต็ามในการนำาส่งภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล

กิจการไม่สามารถนำากำาไรทางบัญชีมาคำานวณ

ภาษีเงินได้เพื่อนำาส่งให้แก่กรมสรรพากรได้ทันที

อันเนื่องมาจากมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย

ยังมีความแตกต่างจากบทบัญญัติแห่งประมวล

รัษฎากร	 โดยการจัดทำาบัญชีจะจัดทำาตามหลัก

การบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปและใช้เกณฑ์คงค้างใน

การรับรู้รายการที่เกิดขึ้นตามงวดบัญชีที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการบัญชีเรื่องดังกล่าวกำาหนดไว้ โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อแสดงฐานะการเงนิผลการดำาเนนิงาน

และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเพื่อ

ประโยชน์ในการนำาไปใชว้างแผนตัดสนิใจเชงิเศรษฐกจิ

ในขณะท่ีกรมสรรพากรใช้หลักเกณฑ์สิทธิโดยการ

นำารายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ	 มาคำานวณกำาไรสุทธิ
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เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

ซึ่งกำาหนดว่ามีรายการใดบ้างที่อยู่ ในบังคับต้อง

เสียภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บ

ภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม	 (ประภัสสร	

แสงสีทอง,	2551)

	 อดิศักดิ์	สืบประดิษฐ์	(2547)	กล่าวว่า	แต่เดิม

การคำานวณกำาไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรไม่ได้

กำาหนดเกณฑ์ในการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคล	 (Corporate	 Income	 Tax)	 ดังนั้นใน

ผู้เสียภาษีจึงสามารถใช้เกณฑ์ใดๆ	 ในทางบัญชีเพื่อ

รับรู้รายได้ก็ได้ซึ่งต่อมามีการกำาหนดไว้ ในประมวล

รัษฎากรให้ ใช้เฉพาะเกณฑ์สิทธิในการคำานวณ

รายได้และรายจ่ายเท่านั้นแต่ก็ ไม่ได้มีการให้

ความหมายหรือคำาจำากัดความของการเกิดสิทธิ

ของรายได้ซึ่งข้อกำาหนดดังกล่าวได้แตกต่างไปจาก

วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปจึงก่อให้เกิด

การบันทึกบัญชีการเกิดข้ึนของรายได้และการเสีย

ภาษีอากรให้ถูกต้องตามบทกฎหมาย	 เช่น	 ปัญหา

ในความหมายของเงินได้	 ปัญหาในการรับรู้รายได้

ล่วงหน้า	 ปัญหาหลักเกณฑ์ ในการรับรู้รายได้และ

ปญัหาการหลกีเลีย่งภาษอีากรของธรุกจิบางประเภท

	 จากความแตกต่างของมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไปความซับซ้อนของโครงสร้างภาษีเงินได้

นิติบุคคลปัญหาในการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายและ

ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีจึงนำาไปสู่แนวคิดในการ

หลบหลีกภาษี	 (Tax	 Avoidance)	 ซึ่งจะส่งผล

ให้ภาครัฐต้องสูญเสียรายได้ที่จะต้องจัดสรรให้แก่

หน่วยงานต่างๆ	เพื่อนำาไปใช้บริหารให้เกิดประโยชน์

ซ่ึงแนวคดิเรื่องการหลบหลกีภาษอีากรไดม้กีารตคีวาม

ว่าเป็นวิธีที่ผิดกฎหมายหรือไม่	 เป็นการบริหารและ

การจัดการภาษีอากรอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถทำาได้

และสร้างประโยชน์ส่วนเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

เพราะถ้าบริษัทมีภาระทางภาษีที่ต่ำาลงภาษีส่วนที่

ประหยดัไดก้จ็ะสามารถนำาไปสรา้งกำาไรใหแ้กก่จิการ

อย่างงานวิจัยของ	 Oyeyemi	 and	 Babatunde.	

(2016)	ที่ทำาการศึกษาอิทธิพลของการวางแผนภาษี	

(Corporate	Tax	Planning)	กับผลการดำาเนินงาน

ทางการเงิน	(Financial	Performance)	ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศไนจีเรีย

ผลการศกึษาพบวา่อตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ	(ETR)	มคีวาม

สัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

(ROA)	 ในขณะเดียวกันขนาดกิจการ	 (SIZE)	 และ

อัตราความสามารถในการชำาระหนี้	 (LEV)	 มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	

(ROA)	แต่ไม่พบความสมัพนัธ์ในอายขุองกจิการ	(AGE)

งานวิจัยดังกล่าวยังสนับสนุนให้มีการวางแผนภาษี

เชิงรุก	 (Aggressive	 Corporate	 Tax	 Planning)	

เช่น	 โครงสร้างเงินทุน	 ประโยชน์ของช่องโหว่ทาง

กฎหมายในประเทศไนจีเรียที่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์

อย่างเต็มที่ผลการศึกษายังแนะนำาอีกว่ากลุ่มบริษัท

ที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตควรมีการวางแผนภาษี

ให้เป็นสว่นหน่ึงในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ของบรษัิท

โดยทำาการใช้ความซับซ้อนของโครงสร้างภาษี

ช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้บริการบริษัทที่ ให้

คำาปรึกษาด้านภาษีที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษี

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลการดำาเนินงานทาง

การเงินของบริษัท

	 การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

การหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกลุ่ม	 SET	 100	 Index	 รวมไปถึงศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างผลการดำาเนินงานและการหลบหลีก

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม	SET	100	Index	

เพื่อให้บริษัทและผู้บริหารสามารถนำาข้อมูลจาก

งานวจิยัไปใช้ ในการบรหิารภาษีในระดบักลยทุธแ์ละ

ผูท้ีม่หีนา้ทีจ่ดัเกบ็ภาษ	ีนำาขอ้มลูไปใช้ ในการตดัสนิใจ

ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายภาษีต่อไป
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	 นิย�มศัพท์

	 การหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล	(Corporate

Tax	 Avoidance)	 หมายถึง	 การนำาช่องโหว่ของ

กฎหมายมาใช้ประโยชน์ในการเสียภาษีอากร	 เพื่อ

ลดทอนจำานวนภาษีอากรที่ต้องเสียโดยไม่จำาเป็น

ลงไปกว่าเดิมตามการดำาเนินงานปกติทั่วไปหรือ

วิธีการใดๆ	 ตามกฎหมายที่มุ่งสร้างให้เกิดผลต่อ

ภาระภาษีของผู้เสียภาษีเพื่อที่จะได้มีภาระภาษี

ที่จะต้องเสียต่ำากว่าเดิม

	 ผลการดำาเนินงาน	 (Firm	 Performance)	

หมายถึง	 การบริหารงานของบริษัทโดยเน้นให้เห็น

ผลตอบแทนในรูปแบบของกำาไรและความสามารถ

ในการทำากำาไรของบริษัทท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัท

จะดำาเนินงานในระยะยาวได้	 โดยทำาการวัดจาก

อัตราส่วนความสามรถในการทำากำาไร	(Profitability

Ratio)	 ซึ่งประกอบไปด้วยอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรพัย	์(Return	on	Assets)	อตัราผลตอบแทนต่อ

สว่นผูถ้อืหุน้	(Return	on	Equity)	อตัราผลตอบแทน

ต่อยอดขาย	 (Return	 on	 Sales)	 มูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐศาสตร์	 (Economic	 Value	 Added)

มูลค่าเพิ่มทางการตลาด	 (Market	Value	Added)

และการวดัผลการปฏบิตังิานทางการตลาด	Tobin’s	Q

ทบทวนวรรณกรรม

	 แนวคิดและทฤษฎีภ�ษีอ�กร

	 ในการบริหารประเทศนั้นภาครัฐจะต้อง

ใช้งบประมาณแผ่นดินในการใช้จ่ายซึ่งรายรับ

ส่วนใหญ่ของรัฐบาลจะมาจากการจัดเก็บภาษี

เงินได้จากประชาชน	 เพื่อนำาไปพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ	 ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบ

โครงสร้างในการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันออกไป

ภายใต้รากฐานของการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร

ที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งในมุมมองของผู้เสียภาษีเอง

ก็อาจรู้สึกว่าตนไม่ได้รับประโยชน์ โดยตรงจากการ

เสียภาษี	จนทำาให้บางครั้งผู้เสียภาษีมองว่าไม่จำาเป็น

ต้องเสียภาษี	เพราะการจัดเก็บภาษีอาจไม่เป็นธรรม

และไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาจากการ

เสียภาษีเท่าที่ควร	 อีกทั้งการปฏิบัติของข้าราชการ

ยังเป็นระบบอุปถัมภ์	 ที่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มคนที่มี

ความเกี่ยวข้องหรือการเลือกปฏิบัติ	 หรือแม้กระทั่ง

ความไม่ชัดเชนในระเบียบข้อบังคับ	ความไม่โปร่งใส	

การใช้อำานาจในการลิดรอนสิทธิ	 และเสรีภาพของ

ผู้เสียภาษี	

	 ซึ่งปัญหาต่างๆ	 ที่กล่าวมาข้างต้น	 ได้นำา

ไปสู่แนวคิดในการบริหารจัดการภาษีอากรให้มี

ประสทิธภิาพโดย	อดมั	สมทิ	(1776)	นกัเศรษฐศาสตร์

ชาวสก๊อตแลนด์	 ได้มีการให้แนวความคิดเกี่ยวกับ

ลักษณะภาษีอากรที่ดี	 ซึ่งภาษีอากรที่ดีจะต้องมี

ลักษณะสำาคัญที่ตอบสนองการบริหารภาษีอากร

ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	 1.	 หลักความเป็นธรรม	 (Equity)	 บุคคล

สมควรเสียภาษีตามความต้องการของรัฐบาล	 ตาม

ระดับความสามารถในการะเสียภาษี	 ซึ่งการจัดเก็บ

ภาษีอากรท่ีดีน้ันจะต้องมาจากการเสียภาษีอย่าง

เป็นธรรม	 เพราะถ้าหากการจัดเก็บภาษีอากรท่ี

ไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็จะทำาให้ก่อเกิดปัญหา

การหลบหลีกภาษี	(Tax	Avoidance)	การหลีกเลี่ยง

ภาษีหรือการหนีภาษี	 (Tax	 Evasion)	 ตามมา

โดยความเป็นธรรมในการเสียภาษีนั้นสามารถแยก

พิจารณาได้	2	ประเภท

	 	 1.1	 หลักความเป็นธรรมในแนวนอน

หมายถงึ	การเสยีภาษเีทา่กนัสำาหรบับคุคลทีอ่ยูแ่วดลอ้ม

เดียวกัน	 ภาวะแวดล้อมนี้จะเป็นภาวะประเภทใดก็

แล้วแต่ที่จะกำาหนด	เช่น	หากใช้	“เงินได้”	ในการวัด

แล้วบุคคลที่มีเงินได้ที่เท่ากันก็ย่อมต้องเสียภาษีเท่า

กนัโดยไม่คำานึงถึงฐานะทางครอบครัวของผู้เสียภาษี

แต่ละคนเป็นต้น
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	 	 1.2	 หลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง

หมายถึง	 การเสียภาษีในระดับที่ต่างกันสำาหรับ

บุคคลธรรมดาที่อยู่ฐานภาวะไม่เหมือนกัน	 ซึ่ง

ตรงกันข้ามกับหลักความเป็นธรรมในแนวนอน	 เช่น	

บุคคลที่มีเงินได้ประเภทเดียวกันและจำานวนเท่ากัน

แต่มีลักษณะสภาพต่างกัน	 ยกตัวอย่าง	 คนโสดกับ

คนมีครอบครัว	 ควรจะต้องเสียภาษีต่างกันด้วย

เป็นต้น

	 2.	 หลักความแน่นอน	 (Certainly)	 โดย

การจัดเก็บภาษีอากรที่ดีควรเป็นภาษีอากรที่มี

ความแน่นอน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาครฐัควรตระหนกั

ถึงความแน่นอนในการจัดเก็บและความชัดเจน

ในบทกฎหมายรวมไปถึงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร

ซึ่งตามหลักนี้เป็นการวางเกณฑ์การจัดเก็บภาษี

ให้ผู้เสียภาษีได้ทราบอย่างชัดแจ้ง	 เพื่อให้ผู้เสียภาษี

มีโอกาสปรับปรุงวิธีการดำาเนินธุรกิจของตนและ

จัดเตรียมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	 และสามารถชำาระภาษี

ได้ถูกต้องตามกำาหนดเวลาและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ

ภาษีที่ตนจะต้องเสีย	 และช่วยให้การบริหารจัดการ

ในการจัดเก็บภาษีมีความง่ายข้ึน	 หากการจัดเก็บ

ภาษีบางประเภทขาดความชัดเจนไม่แน่นอนหรือ

มีความกำากวมจะทำาให้การจัดเก็บภาษีประเภท

ดังกล่าวทำาได้ลำาบากและเป็นช่องโหว่ให้เกิดการ

ทุจริตและการหลบหลีกภาษี

	 3.	 หลักความสะดวกในการเสียภาษี	 (Con-

venience	of	payment)	โดยการจัดเก็บภาษีอากร

ต้องอำานวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีไม่ว่าจะเป็น

วธิกีารในการจา่ยชำาระภาษแีละเขา้ถงึขอ้มลู	กฎหมาย

และวิธีการเสียภาษีได้ง่าย	 ช่องทางในการยื่นแบบ

แสดงรายการท่ีสะดวกรวมไปถึงการขอคืนภาษี

ที่สะดวกรวดเร็วและตรวจสอบได้

	 4.	 หลักความประหยัดในการจัดเก็บภาษี	

(Economy	 in	 collection)	 การบริหารการจัดเก็บ

ภาษอีากรควรจะตอ้งเป็นภาระของผู้เสยีภาษีใหน้อ้ย

ทีส่ดุและคา่ใชจ้า่ยในการจดัเกบ็ทีต่่ำาทีส่ดุดว้ย	ในทาง

กลับกันก็ควรชี้ ให้เห็นว่าเกิดประโยชน์มากที่สุดด้วย

เช่นกัน

	 และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดของ	

สมธิ	ตามความเหมาะสมและเพิม่เตมิขอ้คดิเห็นตา่งๆ

ไว้ ในตำาราอย่างมากมาย	เช่น	(เกริกเกียรติ		พิพัฒน์

เสรธีรรม,	2533	อ้างใน	เสาวลกัษณ์		กาญจนะ,	2550)	

ไดม้กีารใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษทีีด่ไีวว้า่

 1.	 ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลหรือภาระทางภาษี

ต้องกระจายแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแก่คนทุกกลุ่ม

อย่างกว้างขวางและยุติธรรม

	 2.	 ในการจัดเก็บภาษีแต่ละชนิด	ต้องคำานึงถึง

ผลกระทบหรือต้องพยายามให้มีผลกระทบหรือ

ผลเสียหายในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจหรือกลไกล

ในการทำางานต่างๆ	ของตลาดให้ต่ำาที่สุด

	 3.	 ในการกำาหนดโครงสรา้งของภาษคีวรเอือ้

อำานวยตอ่การใชน้โยบายของรฐัเพื่อรกัษาเสถยีรภาพ

ทางเศรษฐกิจ

	 4.	 ระบบภาษทีี่ใชต้้องมคีวามชดัเจนต่อผูเ้สีย

ภาษแีละมีการบริหารการจัดเกบ็อย่างมีประสทิธภิาพ

	 5.	 คา่ใชจ้า่ยในการจดัเกบ็ภาษแีละภาระของ

ผู้เสียภาษีสมควรอยู่ในอัตราที่ต่ำา

	 จากหลกัภาษอีากรทีด่แีละขอ้คดิเหน็เก่ียวกับ

การจดัเกบ็ภาษอีากรทีด่จีะเหน็ไดว้า่จะใหค้วามสำาคญั

ในการจัดเก็บภาษีที่คำานึงถึงความเป็นธรรมที่เกิดขึ้น

และประโยชน์ที่ผู้เสียภาษีควรจะได้รับกลับมาและ

การประหยัดค่าใชจ้า่ยในการจดัเก็บ	เพื่อบรรเทาภาระ

ให้แก่ผู้เสียภาษี

 ก�รหลบหลีกภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

	 แนวคิดเรื่องการหลบหลีกภาษีอากรได้มีการ

ตีความวา่เป็นวธิท่ีีผิดกฎหมายหรอืไมเ่ป็นการบรหิาร

และการจัดการภาษีอากรอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถ

ทำาได้มีการให้ความหมายและทำาการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างการหลบหลีกภาษี	 (Tax

Avoidance)	และการหนีภาษี	(Tax	Evasion)

	 สเุทพ	พงษพ์ทิกัษ	์(2541)	ได้มกีารใหค้ำานยิาม

เกี่ยวกับการวางแผนภาษี	การหนีภาษี	การหลบหลีก

ภาษีไว้ว่า	การวางแผนภาษีอากร	 (Tax	Planning)	
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หมายถึง	 การตัดสินใจเตรียมการเพื่อการปฏิบัติ

ในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว	 โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้เสียภาษีอากร

และการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรขององค์กร

เป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

วธิกีาร	และเงื่อนไขทีก่ำาหนดไว้ ในกฎหมายภาษอีากร

และต้องเสียภาษีอากรเป็นจำานวนน้อยที่สุดหรือ

ประหยัดที่สุด

	 การหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือการหนีภาษี

(Tax	 Evasion)	 หมายถึง	 การเจตนาหรือจงใจ

หลีกเลี่ยงภาษีอากร	 โดยทุจริตหรือโดยผิดกฎหมาย	

อาทิ	 เจตนาแจ้งข้อความเท็จ	 เจตนาละเลยไม่ยื่น

รายการท่ีต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีก

เลี่ยงภาษีอากร	เป็นต้น

	 การหลบหลีกภาษีอากร	 (Tax	 Avoidance)

หมายถึง	 การนำาช่องโหว่ของกฎหมายมาใช้

ประโยชน์ ในการเสียภาษีอากรเพื่อลดทอนจำานวน

ภาษีอากรท่ีต้องเสียโดยไม่จำาเป็นลงไปกว่าเดิม

ตามการดำาเนินงานปกติทั่วไป

	 นอกจากนี้	 กำาหนด	 โสภณวสุ	 (2551)	 ก็ได้

มีการให้คำานิยามเกี่ยวกับการหนีภาษี	 การหลบหลีก

ภาษีไว้ว่า	 การหนีภาษี	 (Tax	 Evasion)	 หมายถึง

การกระทำาที่มีเจตนาจงใจละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

เพื่อไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีให้น้อยลงโดย

วธิกีารตา่งๆ	ที่ไมช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เปน็การกระทำา

ที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากรว่าจะต้องเป็นการ

จงใจแจง้ความเทจ็หรอืใหถ้อ้ยคำาเทจ็หรอืตอบคำาถาม

ด้วยถ้อยคำาอันเป็นเท็จหรือนำาพยานหลักฐานเท็จ

มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือโดย

ความเท็จโดยฉ้อโกงหรืออุบายหรือโดยวิธีการอื่นใด

ทำานองเดียวกันหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง

การเสียภาษีอากร

	 การหลบหลีกภาษี	(Tax	Avoidance)	หมายถึง

วิธีการใดๆ	 ตามกฎหมายที่มุ่งสร้างให้เกิดผลต่อ

ภาระภาษีของผู้เสียภาษี	 เพื่อที่จะได้มีภาระภาษี

ที่จะต้องเสียต่ำากว่าเดิม

	 จากการให้คำานิยามของการวางแผนภาษี

การหนีภาษี	 การหลบหลีกภาษีซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี

การบัญญัตินิยามหรือคำาจำากัดความความหมาย

ของถ้อยคำาดังกล่าวไว้ ในประมวลรัษฎากรจึง

สามารถสรุปได้ว่า	การหลบหลีกภาษี	การเลี่ยงภาษี

การหลบเลี่ยงภาษี	 หรือการหลีกเลี่ยงภาษี	 (Tax

Avoidance)	มีความคล้ายคลึงกับการวางแผนภาษี

(Tax	 Planning)โดยที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ

การลดทอนจำานวนภาษท่ีีจะตอ้งจา่ยใหน้อ้ยท่ีสดุหรอื

ประหยัดที่สุดแต่มีความแตกต่างกันที่	การหลบหลีก

ภาษีจะเป็นการแสวงหาช่องโหว่ของกฎหมายภาษี

อากรและใช้ช่องโหว่ดังกล่าวในการประหยัดภาษี

ในขณะเดยีวกนั	การหนภีาษ	ี(Tax	Evasion)	เปน็การ

กระทำาที่เจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี	โดยไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขและข้อปฏิบัติด้านภาษีอากรในทัศนคติของ

นักกฎหมายด้านภาษีอากรในเรื่องการเล่ียงภาษี

บ้างก็มองว่าเป็นเรื่องที่ทำาได้เพราะเป็นการวางแผน

ภาษอีากร	(Tax	Planning)	ไมเ่ปน็การฝา่ฝนืกฎหมาย

บ้างก็มองว่าเป็นการกระทำาที่ยอมรับไม่ได้เพราะ

เป็นการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายทำาให้รัฐขาดรายได้

	 คณะกรรมการกำากบัการดำาเนนิโครงการศกึษา

และพฒันาประมวลรษัฎากร	(2559)	ไดม้กีารกลา่วถงึ

การหลบหลีกภาษีอากรว่าเป็นการบริหารและการ

จัดการภาษี	 (Tax	Management)	 อีกรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งโปร่งใสไม่บิดเบือนและเป็นที่ยอมรับได้อันเนื่อง

มาจากบทบัญญัติต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากร

ไว้ ในประมวลรัษฎากรเป็นบทบัญญัติที่เป็นไปตาม

มาตรการ	Anti-Tax	Avoidance	สืบเนื่องมากจาก

การวางแผนภาษ	ีTax	Planning	คอื	การเตรยีมการ

เพื่อเสยีภาษีใหถ้กูตอ้ง	ครบถว้น	และประหยดัโดยใช้

วิธีการที่ไม่ผิดกฎหมาย
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	 จากการศึกษาการหลบหลีกภาษีเงินได้

นิติบุคคลพบว่ามีวิธีการหลากหลายที่ ใช้ ในการ

หลบหลีกภาษีทั้งจากช่องโหว่ของกฎหมาย	 ความ

ซบัซอ้นของโครงสรา้งภาษเีงนิได	้(สเุทพ	พงษพ์ทิกัษ,์	

2541)	ได้มีการจำาแนกวิธีการของการหลบหลีกภาษี	

(Tax	Avoidance)	อาทิ	

 กรณีภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

		 1.	 การใช้สิทธิทางภาษียกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลสำาหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทในเครือ

เดียวกันตามมาตรา	65	ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

		 2.	 การใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตาม

กฎหมายกำาหนด

		 3.	 การตรีาคาทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ตามมาตรา	65	

ทวิ	(3)	แห่งประมวลรัษฎากร

		 4.	 การเลอืกรบัรูร้ายไดข้องกจิการสนามกอลฟ์	

ตามคำาสั่งกรมสรรพากรที่	ป.39/3537

		 5.	 การเลือกตดัหนีส้ญูตามหลกัเกณฑ	์วธิกีาร

และเงื่อนไขท่ีกำาหนดโดยกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 186	

(พ.ศ.	2534)

 กรณีภ�ษีมูลค่�เพิ่ม

		 1.	 การบริจาคสิ่งของให้แก่	สถานศึกษาหรือ

สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการหรือของบริษัท

หรอืหา้งหุ้นสว่นนิตบิคุคล	โรงพยาบาลของทางราชการ	

สภากาชาดไทย	 วัดวาอาราม	 มูลนิธิสมาคม	 หรือ

กองทุนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ

ให้เป็นองค์กรสาธารณะกุศลและโรงเรียนเอกชนที่

ประกอบกจิการโดยบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นฝา่ยบคุคล

หรือนิติบุคคลอื่นและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	นอกจะ

ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วยังสามารถนำาภาษีซื้อ

สำาหรับสิ่งของดังกล่าวมาใช้เป็นเครดิตหักออกจาก

ภาษีขายในการคำานวณภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

		 2.	 การใหร้างวัลเพื่อสง่เสรมิการขาย	โดยการ

ใหเ้ปน็เงินแทนการแจกสิง่ของหรอืสนิค้าหรอืบรกิาร

เพราะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

		 3.	 การแยกประกอบกิจการของสามีภรรยา

เพื่อกระจายฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม

		 4.	 การเลือกใช้สิทธิไม่ต้องเฉล่ียภาษีซื้อ

ในกรณีที่มูลค่าของฐานภาษีของกิจการที่ต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่าร้อยละ	 90	 ของมูลค่าฐาน

ภาษีทั้งสิ้น

		 5.	 การส่งของไปให้ลูกค้าทดลองใช้หรือ

เลือกซื้อภายใน	14	วัน	ซึ่งไม่ถือเป็นการขายสินค้า

		 6.	 การขายพร้อมให้บริการในบางกรณี	เช่น	

การขายเสาเขม็พรอ้มตอก	การขายเครื่องจกัรพรอ้ม

ติดตั้ง	เป็นต้น	ทำาให้ไม่ต้องถูกหักภาษี	ณ	ที่จ่าย

		 7.	 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยถูกต้องครบถ้วน	ทำาให้ไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับ

สำาหรบัจำานวนภาษมีลูคา่เพิม่ตามแบบแสดงรายการ

ภาษีที่ยื่นไว้ครบถ้วนแล้วแม้จะชำาระภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไม่ครบถ้วนตามจำานวนในแบบแสดงรายการก็ตาม

		 8.	 การชะลอการสง่มอบสนิคา้เพิม่เพื่อชะลอ

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

	 ทัง้นีก้ารหลบหลกีภาษีโดยอาศยัชอ่งโหวข่อง

กฎหมายไมถ่อืเป็นการฝา่ฝนืหรอืกระทำาผดิกฎหมาย

จงึไม่ตอ้งรบัโทษทางภาษอีากรแตอ่ย่างใดและถอืเปน็

ส่วนหนึ่งของการวางแผนภาษีอากรที่ดี	 เว้นแต่จะ

ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข

ของกฎหมายภาษีอากร

ภ�พที่	1	แสดงความสัมพันธ์ของการวางแผน

ภาษีอากรกับการหลีกเลี่ยงและการหลบหลีกภาษีอากร

ที่มา	:	สุเทพ		พงษ์พิทักษ์	(2541)
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ฝายบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นอกจะไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มแลวยังสามารถนําภาษีซื้อสําหรับ
สิ่งของดังกลาวมาใชเปนเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มอีกดวย 

2. การใหรางวัลเพื่อสงเสริมการขาย โดยการใหเปนเงินแทนการแจกสิ่งของหรือสินคาหรือบริการเพราะไมตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

3. การแยกประกอบกิจการของสามีภรรยาเพ่ือกระจายฐานภาษีมูลคาเพิ่ม 
4. การเลือกใชสิทธิไมตองเฉลี่ยภาษีซื้อ ในกรณีที่มูลคาของฐานภาษีของกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกินกวา

รอยละ 90 ของมูลคาฐานภาษีทั้งสิ้น 
5. การสงของไปใหลูกคาทดลองใชหรือเลือกซื้อภายใน 14 วัน ซึ่งไมถือเปนการขายสินคา 
6. การขายพรอมใหบริการในบางกรณี เชน การขายเสาเข็มพรอมตอก การขายเครื่องจักรพรอมติดต้ัง เปนตน ทํา

ใหไมตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย 
7. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มโดยถูกตองครบถวน ทําใหไมตองรับผิดเสียเบี้ยปรับสําหรับจํานวน

ภาษีมูลคาเพิ่มตามแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นไวครบถวนแลวแมจะชําระภาษีมูลคาเพิ่มไมครบถวนตามจํานวนในแบบ
แสดงรายการก็ตาม 

8. การชะลอการสงมอบสินคาเพิ่มเพื่อชะลอความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
 ทั้งนี้การหลบหลีกภาษีโดยอาศัยชองโหวของกฎหมายไมถือเปนการฝาฝนหรือกระทําผิดกฎหมายจึงไมตองรับ
โทษทางภาษีอากรแตอยางใดและถือเปนสวนหน่ึงของการวางแผนภาษีอากรที่ดีเวนแตจะปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากร 

 
ภาพที่ 1  แสดงความสัมพันธของการวางแผนภาษีอากรกับการหลีกเลี่ยงและการหลบหลีกภาษีอากร 
ที่มา: สุเทพ พงษพิทักษ (2541) 
 ผลการดําเนินงาน  

การบริหารงานของบริษัทโดยเนนใหเห็นผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรและความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจะดําเนินงานในระยะยาวไดโดยทําการวัดจากอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
(Profitability Ratio)เปนอัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทโดยเนนใหเห็นผลตอบแทนในรูปแบบ
ของกําไรความสามารถของบริษัทมีความสําคัญอยางยิ่งตอเจาหนี้และเจาของบริษัทเพราะบริษัทจะอยูรอดหรือดําเนินงาน
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 ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 การบริหารงานของบริษัทโดยเน้นให้เห็น

ผลตอบแทนในรูปแบบของกำาไรและความสามารถ

ในการทำากำาไรของบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะ

ดำาเนนิงานในระยะยาวได้ โดยทำาการวัดจาก	อัตราสว่น

ความสามารถในการทำากำาไร	 (Profitability	 Ratio)

เปน็อตัราสว่นท่ีใชว้ดัประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน

ของบริษทัโดยเน้นให้เห็นผลตอบแทนในรูปแบบของ

กำาไรความสามารถของบริษัทมีความสำาคัญอย่างยิ่ง

ต่อเจ้าหนี้และเจ้าของบริษัทเพราะบริษัทจะอยู่รอด

หรือดำาเนินงานต่อไปได้ ในระยะยาวต้องมีรายได้

ที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานแล้วยังต้อง

มีกำาไรเพียงพอที่จะจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย

ให้แก่เจ้าหนี้และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย	

(นพวรรณ	สิมมา,	2557)	

	 1.	 อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วม	(Return	

on	Asset	 :	ROA)	เป็นอัตราสำาคัญพื้นฐานที่จะนำา

ไปสู่การหาอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ธุรกิจที่มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมไม่ดี

เป็นไปไม่ได้ที่จะมีอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นดี	 ซึ่งกำาไร

ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้เป็นผลกำาไรจาก

การนำาต้นทุนดำาเนินงานรวมหักออกจากรายได้รวม

ก่อนที่จะนำาไปหักด้วยดอกเบี้ย	 ต้นทุนดำาเนินงาน

หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรงในการผลิต	ค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหาร	 และค่าใช้จ่ายในการผลิต

อื่นๆ	 ด้วย	 อัตราผลตอบแทนที่ได้จากสินทรัพย์รวม

เปน็การเปรยีบเทยีบระหวา่งกำาไรจากการดำาเนนิงาน

กบัสนิทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะทางการเงนิ	ผลลพัธ์

ที่ออกมาในรูปของเปอร์เซ็นต์หมายถึงประสิทธิภาพ

ในการใชส้นิทรพัยข์องบรษิทั	(เฉลมิขวญั	ครธุบญุยงค,์

2551)

	 2.	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	

(Return	 on	 Equity	 :	 ROE)	 จะสะท้อนให้เห็นถึง

สถานภาพทางการเงินภายในของบริษัทว่าอยู่ใน

ระดบัดีและในระดบัของเศรษฐกจิโดยรวมจะสะทอ้น

ให้เห็นการลงทุนในอุตสาหกรรมมีการกระตุ้นให้เกิด

การลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างการเจริญเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมการจ้างงาน	

ซึ่งอัตราส่วนน้ีมีความสำาคัญอย่างมากต่อการเงิน

ของธุรกิจเป็นตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	

บริษัทที่ประสบความสำาเร็จสูง	 ทำาให้การหาเงินทุน

เพิ่มในอนาคตจะทำาให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น	 นั่นแสดง

ให้เห็นว่าบริษัทมีการเจริญเติบโตสามารถทำากำาไร

เพิม่ขึน้และสรา้งความมัง่คัง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้	(เฉลมิขวญั	

ครุธบุญยงค์,	2551)

	 3.	 อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย	 (Return	

on	 Sale	 :	 ROS)	 เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของบริษัทในการ

ทำากำาไรหลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษี

เงินได้หมดแล้ว

 แนวคิดก�รวัดผลก�รปฏิบัติง�นท�ง

ก�รตล�ด	Tobin’s	Q

	 แนวคิด	 Tobin’s	 Q	 เป็นการวัดผลการ

ปฏิบัติงานทางการตลาดที่ ได้มีการนำาข้อมูลจาก

งบการเงินและมูลค่าทางการตลาดซึ่งได้รับการ

ยอมรับจากงานวิจัย	 ทั้งทางด้านบัญชีและการเงิน

ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกจิการ	อยา่งไร

ก็ตาม	 Tobin’s	 Q	 ก็ยังไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย

อันเนื่องมากจากการคำานวณที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับ

การวัดผลการปฏิบัติงานด้วยวิธีการอื่นๆ	 ในขณะ

เดียวกันนักวิจัยนิยมใช้	Tobin’s	Q	ในการประเมิน

มูลค่าของกิจการโดยที่ตัวเลขที่ ได้จากการคำานวณ

จะอยู่ในรูปแบบของ	 Ratio	 ซึ่งสามารถคำานวณ

ได้จากการหาราคาตลาดของสินทรัพย์หารด้วย

ราคาเปลี่ยนแทนของสินทรัพย์นั้น	 (Replacement	

Cost)	(มนวิกา	ผดุงสิทธิ์,	2548)

	 (Lewellen	 and	Badrinath,	 1997	 อ้างใน

มนวิกา	 ผดุงสิทธิ์,	 2548)	 ได้ ให้ความเห็นว่าการใช้

ราคาเปลีย่นแทนสนิทรพัย์ในการวดัมลูคา่ของกจิการ

เปน็เรื่องทีส่มเหตสุมผล	เนื่องจากราคาของสนิทรพัย์
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ที่เปลี่ยนแทนนั้น	แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของสินทรัพย์

นัน้ๆ	จะถกูนำาไปใชเ้พื่อกอ่ใหป้ระโยชน์ในเชิงเศรษฐกจิ

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	กลา่วคอื	ถา้กจิการสามารถ

ไม่สามารถใช้สินทรัพย์ ในการก่อให้เกิดมูลค่าทาง

การตลาดได้มากกว่าราคาเปลี่ยนแทนสินทรัพย์นั้นๆ

กิจการควรนำาสินทรัพย์นั้นไปใช้ ในวัตถุประสงค์อื่น

ดังนั้น	กิจการที่มีค่า	Tobin’s	Q	มากกว่า	1	จะแสดง

ให้เห็นถึงการใช้สินทรัพย์ของกิจการมีประสิทธิภาพ	

เพราะกิจการสามารถบริหารงานที่ทำาให้ได้รับผล

ตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่สูงกว่าต้นทุน

ของเงินทุน	 ซึ่งก็จะส่งผลให้มูลค่าทางการตลาด

ของกิจการมีค่าสูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่ใช้ ไป

เพื่อก่อให้เกิดมูลค่านั้น	 ในทางตรงกันข้าม	 หาก

กจิการมคีา่	Tobin’s	Q	นอ้ยกวา่	1	จะแสดงใหเ้หน็ถงึ

กิจการไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น

ได้อย่างเต็มที่	 ดังนั้นมูลค่าของทางการตลาดของ

กิจการจึงมีค่าน้อยกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ ไปใน

การลงทุน	

	 แนวคิดเรื่องมูลค่�เพิ่มท�งเศรษฐศ�สตร์	

(Economic	Value	Added	:	EVA)

	 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์	 (Economic

Value	 Added	 :	 EVA)	 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

“National	 Profit”	 หรือ	 “Shareholder	 Value	

Added”	 เป็นตัววัดความสามารถของกิจการ

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ	 EVA

ถูกพัฒนาขึ้นโดย	 Stern	 Stewart	 ซึ่งเป็นบริษัท

ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ	 EVA	 ตั้งอยู่บนรากฐาน

ของแนวคิดของกำาไรเชิงเศรษฐศาสตร์	(Economic	

Profit)	 หรือกำาไรส่วนที่เหลือ	 (Residual	 Income)

ที่ว่าความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการสามารถชดเชย

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	 (Operating	 Costs)

และต้นทุนเงินทุน	 (Cost	 of	 Capital)	 ทั้งหมด

ที่เกิดขึ้น	(วรศักดิ์	ทุมมานนท์,	2548)

	 (Grant,	1996	อา้งใน	มนภทัร	์อาษากจิ,	2550)

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ

สื่อสารเพื่อการลงทนุโดยใชเ้ปน็ตวัชีว้ดัวา่บรษิทัสรา้ง

ความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมากน้อยเพียงใด	ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าบริษัทที่มี	 EVA	 เป็นบวก	 ราคาหุ้นของบริษัท

ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย	 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ

เพิ่มขึ้นของกำาไรจากเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท

สง่ผลใหม้ลูคา่ทางการตลาดของกจิการเพิม่	(Market

value	 of	 firm)	 ในทางตรงกันข้ามราคาของหุ้น

จะตกลงเนื่องมาจาก	EVA	นั้นมีค่าติดลบ	แสดงให้

เห็นว่า	 EVA	 นั้นต่ำากว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัท

ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการทำาลายความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น	

นอกจากนี้มนภัทร์	 อาษากิจ	 ยังได้ ให้ข้อคิดเห็นว่า

แนวคิดในการประเมินกำาไรทางเศรษฐศาสตร์จะมี

ความแตกตา่งไปอยา่งมากกบักำาไรทางบญัชเีนื่องจาก

กำาไรทางบัญชีจะมองว่ารายได้ที่ได้จากการประกอบ

กิจการหักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานหักด้วย

ตน้ทนุของเงนิลงทนุที่ไดม้าจากการกอ่หนี้ ในรปูแบบ

ของดอกเบี้ยโดยจะรับรู้เฉพาะดอกเบี้ยจ่ายเท่านั้น

เป็นต้นทุนเงินลงทุนซึ่งไม่รวมถึงต้นทุนในส่วนของ

ผู้ถือหุ้นและเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและ

ดอกเบี้ยจ่ายแล้วกำาไรที่เกิดขึ้นก็จะตกเป็นของ

ผู้ถือหุ้นในขณะเดียวกันแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

กลับมองว่ากิจการคงยังไม่มีกำาไรจนกว่าจะสามารถ

ชดเชยเงินลงทุนทั้งที่ ได้มาจากการก่อหนี้และ

ผู้ถือหุ้นจนหมด	 กล่าวคือกำาไรที่แท้จริง	 (True

Profits)	จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการหักต้นทุนทั้งหมด

ออกจากรายได้จนหมดสิ้น

	 ในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วง	1980s	เป็นยุค

ที่บริษัทต่างๆ	ตระหนักถึงผู้ถือหุ้นมากอย่างที่ไม่เคย

เป็นมาก่อนและการเปลี่ยนแปลงได้กระจายไปสู่

ยุโรป	 ละตินอเมริกา	 และเอเชียในท่ีสุดซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ทำาให้ผู้บริหารของบริษัทจำาเป็นต้องทบทวนบทบาท

และหน้าท่ีท่ีมีต่อตนเองและต่อองค์กรในรูปของ
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การสร้างมูลค่า	 (Value	 Creation)	 ให้แก่องค์กร

ทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ	 (ผู้ถือหุ้น	 เจ้าหนี้

ลูกค้า	 และพนักงาน)	 ตระหนักถึงเกณฑ์วัดผลการ

ดำาเนินงานท่ีสามารถวัดและสะท้อนความเป็นจริง

ของสภาวะทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ของบริษัทอีกทั้ง

ทำาให้ผู้ถือหุ้นสามารถประเมินได้ถึงมูลค่าหุ้นตาม

แนวคิดการประเมินมูลคา่หุน้จากมลูคา่เชงิเศรษฐกจิ

ท่ีแท้จริงที่ตนเองถืออยู่จึงเกิดมาตรวัดผลกำาไรที่

สามารถสะท้อนถึงสภาวะทางเศรษฐกิจที่แท้จริง

ของธุรกิจได้มากขึ้นเรียกว่า	Economic	Profit	หรือ

กำาไรทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึงเป็นการให้ความสำาคัญกับ

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์	 (Economic	

value	added	:	EVA)

	 EVA	 ใช้วัดความแตกต่างระหว่างมูลค่า

องค์กรธุรกิจก่อนและหลังการปฏิบัติตามกลยุทธ์

ที่องค์กรกำาหนดขึ้นโดยที่	 EVA	 เป็นกำาไรจากการ

ดำาเนินงานสุทธิหลังหักภาษี	(Net	Operating	Profit	

after	Taxes	:	NOPAT)	หักด้วยต้นทุนของเงินทุน

(Capital	 Charged)	 ดังสมการดังต่อไปนี้	 (ภคินี

เจษฏจรัสพงศ์,	2552)

 แนวคิดเรื่องมูลค่�เพิ่มท�งก�รตล�ด

(Market	Value	Added	:	MVA)

	 วรศกัดิ	์ทมุมานนท	์(2548)	กลา่วไวว้า่ตวัวดัผล

ที่มุ่งเน้นมูลค่าตัวหนึ่งที่กิจการอาจนำามาใช้ได้คือ

มูลค่าเพิ่มทางการตลาด	(Market	Value	Added	:

MVA)	 ซ่ึง	 MVA	 คือผลต่างระหว่างมูลค่าตลาด	

(Market	Value)	ของกจิการใดกจิการหนึง่	(ซึง่รวมถงึ

เงินทุนท่ีมาจากเจ้าของและที่ ได้มาจากการก่อหนี้)	

กับทุนที่ลงไป	(Invested	Capital)

	 (Stewart,	1991	อา้งใน	อรอมุา	พรกจิการณุย,์	

2552)	กล่าวไว้ว่า	MVA	เป็นผลของความแตกต่าง

ระหว่างมูลค่าทางการตลาดของหนี้สินและส่วนของ

ผู้ถือหุ้นของกิจการกับเงินลงทุน	 โดยให้ข้อสมมติว่า

มูลค่าของหนี้สินที่แสดงอยู่เท่ากับมูลค่าตามบัญชี

ของหนีสิ้น	ดงันัน้	MVA	จงึขึน้อยูก่บัมลูคา่ตลาดของ

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น	MVA	 ยังชี้ ให้เห็นว่ามูลค่า

ของสว่นของผูถ้อืหุน้มมีลูคา่มากขึน้หรอืลดลง	โดยที่

บริษัทที่ประสบความสำาเร็จมักจะสร้าง	 MVA	 ที่มี

ค่าเป็นบวกซึ่งแสดงว่าบริษัทนั้นได้สร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในทางตรงกันข้ามบริษัทที่

ไม่ประสบความสำาเรจ็สว่นมากจะมีคา่	MVA	เป็นลบ

นอกจากจะหมายความว่าบริษัทดังกล่าวไม่สามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นที่นำาเงินมาลงทุนได้

แต่กลับทำาให้เงินลงทุนเหล่านั้นมีมูลค่าลดลงใน

ระยะยาว	

	 อย่างไรก็ตามนอกจากเป้าหมายหลัก

ขององค์กรในการสร้างความมั่งค่ังสูงสุดให้แก่

ผู้ถือหุ้นแล้ว	 บริษัทยังเน้นการจัดสรรทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

โดยรวมเนื่องจากความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นจะสูงสุด

ได้ โดยการทำาให้มูลค่าทางการตลาดสูงกว่ามูลค่า

ตามบัญชีเรียกว่า	มูลค่าเพิ่มทางการตลาด	(Market	

Value	Added)	(อรอุมา	พรกิจการุณย์,	2552)

 ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 สัตยา	 ตันจันทร์พงศ์	 (2558)	 ได้ทำาการ

ศึกษาการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่อผล

การดำาเนินงานผ่านการวางแผนภาษีของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการศึกษาพบว่า	 การกำากับดูแลกิจการท่ีดีมี

อิทธิพลที่ส่งผลทางตรงและส่งผลทางอ้อมในเชิง

บวกกับผลการดำาเนินงานผ่านการวางแผนภาษี

แสดงให้เห็นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีช่วยลด

การวางแผนภาษีลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการ

ดำาเนินงานในทางเพิ่มขึ้น

	 สมศักดิ์	 ประถมศรีเมฆ	 และคณะ	 (2556)

ได้ทำาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราภาษีที่แท้จริง

ที่กิจการจดทะเบียนต้องจ่าย	ในการวิเคราะห์ข้อมูล

พบ	 2	 ปัจจัยที่ส่งผลในเชิงลบกับอัตราภาษีเงินได้
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นิติบุคคล	คือ	ขนาดของกิจการ	และ	ผลตอบแทน

ต่อคนที่กิจการจ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่ากิจการขนาดใหญ่มีความ

ได้เปรียบในการแข่งขันสูงกว่ากิจการขนาดเล็ก

หรือสามารถบรรลุความประหยัดต่อขนาดได้อย่าง

มปีระสิทธิผล	นอกจากนีผ้ลจากการศกึษายงัสามารถ

สรุปได้ว่า	 การจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมย่อมมี

ส่วนจูงใจให้กรรมการตรวจสอบสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับกิจการด้วยการลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล

ที่กิจการต้องจ่าย

	 Chen,	Cheok,	and	Rasiah	(2015)	ได้ทำา

การศึกษาผลกระทบของการหลบหลีกภาษีเงินได้

นติบุิคคลกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน	 ผลการศึกษา

พบความสมัพนัธเ์ชงิลบทางตรงระหวา่งการหลบหลกี

ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลกบัมลูคา่ทางการตลาด	ซึง่แสดง

ให้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีนสร้างโอกาส

ให้กับผู้บริหารในการหลบหลีกภาษีโดยใช้เครื่องมือ

จากกิจกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ

ของผู้ถือหุ้น	 อย่างไรก็ตามผลการศึกษายังพบ

ความสัมพันธ์เชิงบวกทางอ้อมระหว่างการหลบหลีก

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าทางการตลาดในบริษัท

ท่ีกำาลังเติบโตและการเพิ่มขึ้นของความสามารถ

ในการทำากำาไรเชน่	เงนิสดที่ไดจ้ากการหลบหลกีภาษี

ช่วยขยายมูลค่าทางการตลาดของบริษัทและผล

การศึกษายังชี้ ให้เห็นว่าการหลบหลีกภาษีเงินได้

นิติบุคคลเป็นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้บริษัทอีกด้วย

	 Goh	et al.	(2013)	ไดท้ำาการศกึษาผลกระทบ

ของการหลบหลีกภาษีกับต้นทุนเงินลงทุนโดย

ทำาการศึกษาตัวแปรจาก	 ความแตกต่างระหว่าง

หลักการทางบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษี	 (book-

tax	difference)	ความแตกตา่งถาวรระหวา่งหลกัการ

ทางบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษี	 (Permanent

book-tax	difference)	อัตราภาษีท่ีแท้จริงในระยะยาว

(Long-run	cash	effective	tax	rates)	ผลการศกึษา

พบวา่การหลบหลกีภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลชว่ยใหบ้รษิทั

ลดต้นทุนเงินลงทุนของกิจการและยังชี้ ให้เห็นว่า

บริษัทมีแนวโน้มที่ ให้ความสำาคัญกับประโยชน์

ส่วนเพิ่มสูงข้ึนจากการประหยัดภาษีและยังกล่าวได้

อีกว่าการวางแผนภาษีเป็นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้

กิจการและผู้ถือหุ้น

	 Baik	et al.	(2013)	ได้ทำาการศึกษาเรื่องการ

คาดการณ์รายได้ก่อนหักภาษีและการหลบหลีกภาษี

พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างรายได้ก่อนหักภาษี

กบัการหลบหลกีภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำาหรบับรษิทัทีม่ี

การใช้นโยบายทางภาษีเชิงรุก	และพบความสัมพันธ์

ระหว่างรายได้กอ่นหกัภาษกีบัการหลบหลีกภาษเีงนิได้

นิติบุคคลสำาหรับบริษัทที่ไม่ได้ ใช้นโยบายภาษีเชิงรุก

อกีทัง้ยงัพบหลกัฐานจากนกัวเิคราะหท์ีส่ามารถทำาให้

เชื่อไดว้า่การคาดการณค์า่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดท้ำาใหก้าร

คาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตถูกต้องมากขึ้น

	 Oyeyemi	and	Babatunde.	(2016)	ไดท้ำาการ

ศึกษาอิทธิพลของการวางแผนภาษี	 (Corporate	

tax	 Planning)	 กับผลการดำาเนินงานทางการเงิน	

(Financial	 Performance)	 ของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไนจีเรีย	 โดยใช้การ

วิเคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ	(Multiple	Regression	

Analysis)	 ผลการศึกษาพบว่าอัตราภาษีที่แท้จริง	

(ETR)	 มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์	 (ROA)	 กับขนาดกิจการ	 (SIZE)	 และ

อัตราความสามารถในการชำาระหนี้	 (LEV)	 มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	

(ROA)	แต่ไม่พบความสมัพนัธ์ในอายขุองกจิการ	(AGE)

อีกทั้งผลการศึกษายังกล่าวถึงการวางแผนภาษี	

(Corporate	tax	Planning)	เช่น	โครงสร้างเงินทุน

ประโยชน์ของช่องโหว่ทางกฎหมายในประเทศ

ไนจีเรียที่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ผลการ

ศึกษายังแนะนำาอีกว่ากลุ่มบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรม
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การผลิตควรมีการวางแผนภาษีให้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทโดยทำาการ

ใช้ความซับซ้อนของโครงสร้างภาษี	 ช่องโหว่

ทางกฎหมาย	และใช้บรกิารบรษิทัที่ใหค้ำาปรกึษาดา้น

ภาษทีีม่คีวามเชีย่วชาญทางภาษเีพื่อใหเ้กดิประโยชน์

ต่อผลการดำาเนินงานทางการเงินของบริษัท

	 Noor,	 Fadzillah,	 and	Mastuki	 (2010)

ได้ทำาการศึกษาการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 :	

กรณีศึกษาอัตราภาษีที่แท้จริง	 (ETR)	 ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศมาเลเซีย

ระหว่างระบบการประเมินภาษีอย่างเป็นทางการ

กับระบบการประเมินภาษีด้วยตนเอง	 ผลการศึกษา

พบว่าอัตราภาษีที่แท้จริง	 (ETR)	 ต่ำากว่าอัตราภาษี

ที่บริษัทจะต้องเสียภาษีทั้งการประเมินภาษีอย่าง

เป็นทางการและระบบการประเมินภาษีด้วยตนเอง	

อย่างไรก็ตาม	อัตราภาษีที่แท้จริง	(ETR)	ที่คำานวณ

ได้จากการประเมินตนเองมีอัตราที่ต่ำากว่าการ

ประเมินภาษีอย่างเป็นทางการ

	 Kawor	and	Kportorgbi	(2013)	ได้ทำาการ

ศึกษาระดับของการวางแผนภาษีในการหาความ

สัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับประสิทธิภาพ

ของตลาด	 ผลการศึกษาพบว่าบริษัทจะมีการ

ประหยัดภาษีลดลงหากมีการปรับลดอัตราภาษี

เงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายและการวางแผน

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำาเนินงานอีกทั้ง

การประหยัดภาษีที่ ได้จากการวางแผนภาษีสะท้อน

ให้เห็นเม็ดเงินของนักลงทุนซึ่งอาจกล่าวได้ว่า

นกัลงทนุตอ้งทำาการตรวจสอบเพื่อใหเ้กดิความแนใ่จ

ว่าการวางแผนภาษีสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่

ได้รับจากเงินลงทุนที่เสียไปอย่างแท้จริง

 กรอบแนวคิดง�นวิจัย

	 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	Chen	et 

al.	(2015)	และ	Oyeyemi	and	Babatunde.	(2016)

พบวา่การหลบหลีกภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลมคีวามสมัพนัธ์

เชงิลบกบัอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย	์ROA	ซึง่ให้

ผลสอดคล้องกัน	Baik	et al.	(2012)	ได้ ใช้ตัวแบบ	

ETR	ในการวัดการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ

การคาดการณ์รายได้ก่อนหักภาษี	รวมไปถึง	Kawor	

and	Kportorgbi	 (2014)	ที่ทำาการศึกษาระดับของ

การวางแผนภาษีในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

การวางแผนภาษีกับประสิทธิภาพของตลาดอีกทั้ง

Goh	 et al.	 (2013)	 ศึกษาความผลกระทบของ

การหลบหลีกภาษีกับต้นทุนเงินลงทุน	 ใช้ตัวแปร

จากความแตกต่างระหว่างหลักการทางบัญชีและ

หลักเกณฑ์ทางภาษี	 (book-tax	difference)	ความ

แตกต่างถาวรระหว่างหลักการทางบัญชีและ

หลักเกณฑ์ทางภาษี	 (Permanent	 book-tax

difference)	อัตราภาษีที่แท้จริงในระยะยาว	(Long-

run	cash	effective	tax	rates)	และ	Noor	et al. 

(2010)	ทำาการศกึษาการวางแผนภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล	

กรณีศึกษาอัตราภาษีที่แท้จริง	 (ETR)	 ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศมาเลเซีย

ระหว่างระบบการประเมินภาษีอย่างเป็นทางการ

กับระบบการประเมินภาษีด้วยตนเองจะเห็นได้ว่า

มีการใช้ตัวแบบ	 ETR	 ในการวัดการหลบหลีกภาษี

เงินได้นิติบุคคลและการหาอัตราที่แท้จริงของภาษี

ที่จ่ายสำาหรับปี	 และเนื่องจากมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐ-

ศาสตร์และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดที่เป็นแนวคิด

ในการวัดผลการดำาเนินงานของกิจการที่มีมุมมอง

ที่แตกต่างไปจากหลักการณ์บัญชี	 แต่ยังไม่ได้ถูกใช้

วัดผลการดำาเนินงานกันอย่างแพร่หลายอันเนื่อง

มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้างยากและ

ซับซ้อน	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาตัวแปร

ดังกล่าวและได้ทำาการจำาแนกตัวแปรในการศึกษา

ออกเป็น	 2	ส่วนคือ	 1)	 	 ตัวแปรอิสระ	ที่ใช้ ในการ

วัดผลการดำาเนินงาน	 2)	 ตัวแปรตามที่ใช้วัดการ

หลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ตามที่แสดงในภาพ

ที่	2	กรอบแนวคิดงานวิจัย
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ภ�พที่	2	กรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีก�รวิจัย

 แหล่งที่ม�ของข้อมูล

	 ขอ้มลูทตุยิภมูิ	(Secondary	Data)	เปน็ขอ้มลู

ท่ีได้จากการศกึษาทฤษฎ	ีแนวคดิ	จากตำาราบทความ

ทางวิชาการ	 ข้อมูลสื่ออิเลกทรอนิกส์	 งานวิจัยที่

เกีย่วขอ้งกบัการหลบหลกีภาษีเงินไดน้ติบุิคคลการวดั

การหลบหลีกภาษีและผลการดำาเนินงานของกิจการ

ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกลุ่ม	 SET	100	 Index	ตั้งแต่ช่วงปี	พ.ศ.	 2554	

จนถึง	พ.ศ.	2558	

 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

	 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล

และผลการดำาเนินงานคือกลุ่มบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยSET	 100

โดยเข้าเงื่อนไขในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

	 1.	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในกลุ่ม	SET	100	Index

	 2.	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในกลุ่ม	SET	100	Index	ที่มีข้อมูล

รายงานประจำาปงีบการเงิน	รวมไปถงึค่าของตวัแปร

ในการศึกษา	ครบถ้วนสมบูรณ์ในช่วงปี	พ.ศ.	2554	

จนถึง	พ.ศ.	2558

	 3.	 ยกเว้น	 กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน	

เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีข้อปฏิบัติและหน่วยงานที่

ควบคุมแตกต่างไปจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น

	 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ดัชนี	SET	100	โดยใช้ข้อมูล

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำานวณดัชนี	 SET	 50	 และ	

SET	100	ระหว่าง	1	ก.ค.	2558	ถึง	31	ธ.ค.	2558	

มีทั้งสิ้น	7	กลุ่มอุตสาหกรรม	มี	14	บริษัทที่เป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมการเงินและมีบริษัทจำานวน	14	บริษัท
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 ก�รวัดค่�ตัวแปรต�ม

	 ก�รหลบหลีกภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

	 1.	 การหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล	 (Cor-

porate	Tax	Avoidance)	โดยทำาการวดัไดจ้ากอตัรา

ภาษีท่ีแท้จริง	(Effective	tax	rate	:	ETR)	เพื่อทำาการ

เปรียบเทียบอัตราภาษีท่ีคำานวณได้กับอัตราภาษี

เงินได้นิติบุคคลที่บริษัทใช้คำานวณภาษีเงินได้ ในการ

นำาส่งต่อกรมสรรพากร
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หลักการทางบัญชีและหลักเกณฑทางภาษี (Permanent book-tax difference) อัตราภาษีที่แทจริงในระยะยาว (Long-run cash 
effective tax rates) และ Nooret al. (2010)ทําการศึกษาการวางแผนภาษีเงินไดนิติบุคคล กรณีศึกษาอัตราภาษีที่แทจริง 
(ETR) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศมาเลเซียระหวางระบบการประเมินภาษีอยางเปนทางการกับ
ระบบการประเมินภาษีดวยตนเองจะเห็นไดวามีการใชตัวแบบ ETR ในการวัดการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลและการหา
อัตราที่แทจริงของภาษีที่จายสําหรับปและเนื่องจากมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรและมูลคาเพิ่มทางการตลาดที่เปนแนวคิดใน
การวัดผลการดําเนินงานของกิจการที่มีมุมมองที่แตกตางไปจากหลักการณบัญชี แตยังไมไดถูกใชวัดผลการดําเนินงานกัน
อยางแพรหลายอันเนื่องมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลคอนขางยากและซับซอน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาตัวแปร
ดังกลาวและไดทําการจําแนกตัวแปรในการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ 1)  ตัวแปรอิสระ ที่ใชในการวัดผลการดําเนินงาน 2) 
ตัวแปรตามที่ใชวัดการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบคุคล ตามที่แสดงในภาพที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

 
ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดงานวิจัย 

วิธีการวิจัย 
 แหลงที่มาของขอมูล 
 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากตําราบทความทางวิชาการ 
ขอมูลสื่ออิเลกทรอนิกส งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลการวัดการหลบหลีกภาษีและผลการ
ดําเนินงานของกิจการตลอดจนรวบรวมขอมูลจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
กลุม SET 100 Index ต้ังแตชวงป พ.ศ. 2554 จนถึงพ.ศ. 2558  

ตัวแปรอิสระ 
Accounting Performance; 
- ROA (Return on Asset) 
    - ROE (Return on Equity) 
    - ROS (Return on Sale) 
Economic Value Added 
(EVA) 
Market Value Added (MVA) 

 
ตัวแปรตาม 

การหลบหลีกภาษี 
(Tax Avoidance) 

 
 

ตัวแปรควบคุม 
1. ขนาดของกิจการ (Size) 
2. กลุมอุตสาหกรรม (Industry) 
3. ความเสี่ยงทางการเงิน 
4. อัตราภาษี (Tax Rate) 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาความสัมพันธระหวางการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลและผลการ
ดําเนินงานคือกลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยSET 100 โดยเขาเงื่อนไขในการคัดเลือก
ดังตอไปนี้ 

1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Index 
2.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Index ที่มีขอมูลรายงานประจําปงบ

การเงิน รวมไปถึงคาของตัวแปรในการศึกษา ครบถวนสมบูรณในชวงป พ.ศ.2554 จนถึงพ.ศ. 2558 
3.  ยกเวน กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีขอปฏิบัติและหนวยงานที่ควบคุมแตกตางไป

จากกลุมอุตสาหกรรมอื่น 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดัชนี SET 100 โดยใชขอมูลรายช่ือหลักทรัพยที่
ใชคํานวณดัชนี SET50 และ SET 100 ระหวาง 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558 มีทั้งสิ้น 7 กลุมอุตสาหกรรม มี 14 บริษัทที่เปน
กลุมอุตสาหกรรมการเงินและมีบริษัทจํานวน 14 บริษัทที่ขอมูลไมครบถวนสมบูรณ เนื่องจากมีขอมูลไมครบ 5 ปและมี
บริษัทจํานวน 22 บริษัทที่มีขอมูลการเสียภาษีไมครบถวน เชน ไมมีภาษีที่ตองชําระ หรือมีการชําระภาษีไวเกิน จึงทําใหไม
สามารถนํามาคํานวณไดดังนั้นบริษัทที่เขาเงื่อนไขในการคัดเลือกประชากรดังกลาวทําใหไดจํานวนประชากรทั้งสิ้น 50 
บริษัท  (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558) 

การวัดคาตัวแปรตาม 
การหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 1.  การหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Tax Avoidance) โดยทําการวัดไดจากอัตราภาษีที่แทจริง 
(Effective tax rate: ETR) เพื่อทําการเปรียบเทียบอัตราภาษีที่คํานวณไดกับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่บริษัทใชคํานวณภาษี
เงินไดในการนําสงตอกรมสรรพากร  

Current ETR =
 Total tax expenses 

 Pre-Tax Income  
 โดยที่ 
 Total tax expense  คือ คาใชจายภาษีเงินได 
 Pre-Tax Income   คือ กําไรดําเนินงานกอนภาษีเงินได 
 

Long run cash ETR =
Cash taxes paid 

Accounting income before tax 

 โดยที่ 
 Cash taxes paid   คือ เงินสดจายคาภาษีเงินได 
 Accounting income before tax คือ กําไรทางบัญชีกอนหักภาษีเงินได 
การวัดคาตัวแปรอิสระ 
 1.  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Asset: ROA) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม = 
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

สินทรัพยรวม  

โดยที่	 Total	tax	expense

	 คือ	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 Pre-Tax	Income

	 คือ	กำาไรดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
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 1.  การหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Tax Avoidance) โดยทําการวัดไดจากอัตราภาษีที่แทจริง 
(Effective tax rate: ETR) เพื่อทําการเปรียบเทียบอัตราภาษีที่คํานวณไดกับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่บริษัทใชคํานวณภาษี
เงินไดในการนําสงตอกรมสรรพากร  

Current ETR =
 Total tax expenses 

 Pre-Tax Income  
 โดยที่ 
 Total tax expense  คือ คาใชจายภาษีเงินได 
 Pre-Tax Income   คือ กําไรดําเนินงานกอนภาษีเงินได 
 

Long run cash ETR =
Cash taxes paid 

Accounting income before tax 

 โดยที่ 
 Cash taxes paid   คือ เงินสดจายคาภาษีเงินได 
 Accounting income before tax คือ กําไรทางบัญชีกอนหักภาษีเงินได 
การวัดคาตัวแปรอิสระ 
 1.  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Asset: ROA) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม = 
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

สินทรัพยรวม  

โดยที่	 Cash	taxes	paid

	 คือ	เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้

	 Accounting	income	before	tax

	 คือ	กำาไรทางบัญชีก่อนหักภาษีเงินได้

 ก�รวัดค่�ตัวแปรอิสระ

	 1.	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(Return	

on	Asset	:	ROA)	
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาความสัมพันธระหวางการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลและผลการ
ดําเนินงานคือกลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยSET 100 โดยเขาเงื่อนไขในการคัดเลือก
ดังตอไปนี้ 

1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Index 
2.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Index ที่มีขอมูลรายงานประจําปงบ

การเงิน รวมไปถึงคาของตัวแปรในการศึกษา ครบถวนสมบูรณในชวงป พ.ศ.2554 จนถึงพ.ศ. 2558 
3.  ยกเวน กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีขอปฏิบัติและหนวยงานที่ควบคุมแตกตางไป

จากกลุมอุตสาหกรรมอื่น 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดัชนี SET 100 โดยใชขอมูลรายช่ือหลักทรัพยที่
ใชคํานวณดัชนี SET50 และ SET 100 ระหวาง 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558 มีทั้งสิ้น 7 กลุมอุตสาหกรรม มี 14 บริษัทที่เปน
กลุมอุตสาหกรรมการเงินและมีบริษัทจํานวน 14 บริษัทที่ขอมูลไมครบถวนสมบูรณ เนื่องจากมีขอมูลไมครบ 5 ปและมี
บริษัทจํานวน 22 บริษัทที่มีขอมูลการเสียภาษีไมครบถวน เชน ไมมีภาษีที่ตองชําระ หรือมีการชําระภาษีไวเกิน จึงทําใหไม
สามารถนํามาคํานวณไดดังนั้นบริษัทที่เขาเงื่อนไขในการคัดเลือกประชากรดังกลาวทําใหไดจํานวนประชากรทั้งสิ้น 50 
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	 2.	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	

(Return	on	Equity	:	ROE)	
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 2.  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity: ROE) 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน = 
กําไรสุทธิ

สวนของผูถือหุนถัวเฉลี่ย
 

 
 3.  อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย (Return on Sale) 

อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย = 
กําไรสุทธิ
ยอดขาย  

 
 4.  Tobin’s Q เปนการวัดผลการปฏิบัติงานทางการตลาดในการประเมินมูลคาของกิจการการโดยที่ตัวเลขที่ไดจาก
การคํานวณจะอยูในรูปแบบของ Ratio ซึ่งสามารถคํานวณไดจาก การหาราคาตลาดของสินทรัพยหารดวยราคาเปลี่ยนแทน
ของสินทรัพยน้ัน (Replacement Cost) (มนวิกา ผดุงสิทธิ์,2548) 
 

Tobin's Q =
Market Capitalization+Total debt

Total assets  
 
โดยที่  Market Capitalization คือ มูลคาตลาดของหุนสามัญ ณ สิ้นป 
  Total debt  คือ หน้ีสินทั้งหมดของบริษัท 
  Total asset  คือ สินทรัพยทั้งหมดของบริษัท 

 5.มูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร Economic Value Added (EVA)เปนตัววัดความสามารถของกิจการในการสราง
มูลคาเพิ่มซึ่งแนวคิดของกําไรเชิงเศรษฐศาสตร  
 

EVA = NOPAT+Accadjust(op) - WACC x (Capital+Accadjust(c)) 
 

 โดยที่  
 NOPAT  คือ กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี 
 WACC  คือ ตนทุนถัวเฉลี่ยทางการเงิน 
 Capital  คือ เงินทุนทั้งหมดของกิจการ 
 Accadjust(op) คือ รายการปรับปรุงกําไรจากการดําเนินงาน 
 Accadjust(c) คือ รายการปรับปรุงเงินทุน 
 6.มูลคาเพิ่มทางการตลาด(Market Value Added: MVA)คือผลตางระหวางมูลคาตลาด (Market Value) ของกิจการ
ใดกิจการหนึ่ง (ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่มาจากเจาของและที่ไดมาจากการกอหน้ี) กับทุนที่ลงไป (Invested Capital) (วรศักดิ์ ทุม
มานนท, 2548) 
 

MVA =  Market Value of Stock  - Equity Capital Supplied by Investors 
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	 WACC

	 คือ	ต้นทุนถัวเฉลี่ยทางการเงิน

	 Capital

	 คือ	เงินทุนทั้งหมดของกิจการ

	 Accadjust(op) 

 คอื	รายการปรบัปรงุกำาไรจากการดำาเนนิงาน

	 Accadjust(c)

	 คือ	รายการปรับปรุงเงินทุน



29วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

	 6.	 มูลค่าเพิ่มทางการตลาด	(Market	Value	

Added	 :	 MVA)	 คือ	 ผลต่างระหว่างมูลค่าตลาด	

(Market	Value)	ของกิจการใดกิจการหน่ึง	(ซ่ึงรวมถึง

เงินทุนท่ีมาจากเจ้าของและที่ ได้มาจากการก่อหนี้)

กับทุนท่ีลงไป	(Invested	Capital)	(วรศกัดิ	์ทมุมานนท,์

2548)
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โดยที่	 Market	Value	of	Stock

	 คือ	มูลค่าตลาดของหุ้นสามัญ

	 Equity	Capital	Supplied	by	Investors

	 คือ	มูลค่าตามบัญชีของหุ้นสามัญ

	 ตัวแปรควบคุม

	 ขน�ดของกิจก�ร	(Size)

	 วัดโดย	Natural	logarithm	มูลค่าสินทรัพย์

รวมของบริษัท	 เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า

ขนาดของกิจการมีผลต่อการเสียภาษี	 (สมศักดิ์

ประถมศรีเมฆ,	2556)

 คว�มเสี่ยงท�งก�รเงิน	(Leverage) 

	 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า

ตัวแปรด้านความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท

มีผลกับอัตราภาษีที่แท้จริง	 (Oyeyemi	 and

Babatunde,	2016)

 กลุ่มอุตส�หกรรม	(Industry)

	 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า

กลุ่มอุตสาหกรรมมีผลกับการเสียภาษี	 เนื่องจาก

แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างไปตาม

รูปแบบ	 ลักษณะ	 ของการดำาเนินกิจการผู้วิจัย

จึงใช้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นตัวแปรควบคุมโดย

จำาแนกได้ท้ังหมด	 6	 กลุ่มอุตสาหกรรมประกอบ

ไปด้วยเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	 ทรัพยากร	

เทคโนโลยี	 บริการ	 สินค้าอุตสาหกรรมและอสังหา-

ริมทรัพย์และก่อสร้าง

 อัตร�ภ�ษี	(Tax	Rate)

	 อัตราภาษี	 (Tax	Rate)	 เนื่องจากการศึกษา

ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง

เป็นระยะเวลา	5	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2554	จนถึง	2558	

ซึ่งในแต่ละปีจะมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เท่ากัน

ผู้วิจัยจึงได้นำาตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรควบคุม

ในการศึกษา

 วิธีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

	 สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)

ในการสรุปลักษณะต่างๆ	 ของกลุ่มประชากรที่ใช้

ในการศึกษาได้แก่	 ค่าสูงสุด	 ค่าต่ำาสุด	 ค่ามัธยฐาน

ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ

โดยใชก้ารทดสอบคา่สมัประสทิธส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั

(Pearson	correlation	coefficient)	และใชก้ารวเิคราะห์

ความถดถอยเชงิพห	ุ(Multiple	Regression	Analysis)

เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร	 จากนั้นจะ

ทำาการตัดสินใจโดยทำาการพิจารณาจากสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้เบื้องต้นว่าจะยอมรับหรือปฎิเสธ	H0	ที่ระดับ

นัยสำาคัญทางสถิติ	 0.05	 โดยสามารถเขียนเป็น

สมการได้ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรควบคุม 
ขนาดของกิจการ (Size) 

วัดโดยNatural logarithm มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท เนื่องจากงานวิจัยที่ผานมาพบวาขนาดของกิจการมีผลตอ
การเสียภาษี(สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ, 2556) 
ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage)  
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวาตัวแปรดานความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทมีผลกับอัตราภาษีที่แทจริง 
(Oyeyemi and Babatunde, 2016) 
กลุมอุตสาหกรรม (Industry) 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวากลุมอุตสาหกรรมมีผลกับการเสียภาษี เนื่องจากแตละกลุมอุตสาหกรรมมี
ความแตกตางไปตามรูปแบบ ลักษณะ ของการดําเนินกิจการผูวิจัยจึงใชกลุมอุตสาหกรรมเปนตัวแปรควบคุมโดยจําแนกได
ทั้งหมด 6 กลุมอุตสาหกรรมประกอบไปดวย เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารทรัพยากรเทคโนโลยี บริการ สินคา
อุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพยและกอสราง 
อัตราภาษี (Tax Rate) 

อัตราภาษี (Tax Rate) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลังเปนระยะเวลา 5 ป 
ต้ังแตป พ.ศ.2554 จนถึง 2558 ซึ่งในแตละปจะมีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลไมเทากันผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรดังกลาวเปนตัว
แปรควบคุมในการศึกษา 
 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการสรุปลักษณะตางๆของกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก 
คาสูงสุด คาตํ่าสุด คามัธยฐาน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระโดยใชการทดสอบคาสัมประสิทธสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) และใชการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple RegressionAnalysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธของตัวแปรจากนั้นจะทําการตัดสินใจโดยทําการ
พิจารณาจากสมมติฐานที่ต้ังไวเบื้องตนวาจะยอมรับหรือปฎิเสธ H0 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยสามารถเขียนเปน
สมการไดดังตอไปนี้ 
 
 
แบบจําลองท่ี 1 

TaxAvoidanceit=β0+β1(ROA)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 
+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 2 
TaxAvoidanceit=β0+β1(ROE)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  
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ตัวแปรควบคุม 
ขนาดของกิจการ (Size) 

วัดโดยNatural logarithm มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท เนื่องจากงานวิจัยที่ผานมาพบวาขนาดของกิจการมีผลตอ
การเสียภาษี(สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ, 2556) 
ความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage)  
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวาตัวแปรดานความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทมีผลกับอัตราภาษีที่แทจริง 
(Oyeyemi and Babatunde, 2016) 
กลุมอุตสาหกรรม (Industry) 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวากลุมอุตสาหกรรมมีผลกับการเสียภาษี เนื่องจากแตละกลุมอุตสาหกรรมมี
ความแตกตางไปตามรูปแบบ ลักษณะ ของการดําเนินกิจการผูวิจัยจึงใชกลุมอุตสาหกรรมเปนตัวแปรควบคุมโดยจําแนกได
ทั้งหมด 6 กลุมอุตสาหกรรมประกอบไปดวย เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารทรัพยากรเทคโนโลยี บริการ สินคา
อุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพยและกอสราง 
อัตราภาษี (Tax Rate) 

อัตราภาษี (Tax Rate) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลังเปนระยะเวลา 5 ป 
ต้ังแตป พ.ศ.2554 จนถึง 2558 ซึ่งในแตละปจะมีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลไมเทากันผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรดังกลาวเปนตัว
แปรควบคุมในการศึกษา 
 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการสรุปลักษณะตางๆของกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก 
คาสูงสุด คาตํ่าสุด คามัธยฐาน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระโดยใชการทดสอบคาสัมประสิทธสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) และใชการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple RegressionAnalysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธของตัวแปรจากนั้นจะทําการตัดสินใจโดยทําการ
พิจารณาจากสมมติฐานที่ต้ังไวเบื้องตนวาจะยอมรับหรือปฎิเสธ H0 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยสามารถเขียนเปน
สมการไดดังตอไปนี้ 
 
 
แบบจําลองท่ี 1 

TaxAvoidanceit=β0+β1(ROA)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 
+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 2 
TaxAvoidanceit=β0+β1(ROE)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจำ�ลองที่	3
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แบบจําลองท่ี 3 
TaxAvoidanceit=β0+β1(ROS)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)itit+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 4 
TaxAvoidanceit=β0+β1(EVA)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 5 
TaxAvoidanceit=β0+β1(MVA)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 6 
TaxAvoidanceit=β0+β1(Tobin's Q)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

โดยที่ 
TaxAvoidanceit คือ อัตราภาษีที่แทจริงบริษัทที่ i ปที่ t 
ROAit  คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยบริษัทที่ i ปที่ t 
ROEit  คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนบริษัทที่ i ปที่ t 
ROSit  คือ อัตราผลตอบแทนตอยอดขายบริษัทที่ i ปที่ t 
EVAit  คือ มูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรบริษัทที่ i ปที่ t 
MVAit  คือ มูลคาเพิ่มทางการตลาดบริษัทที่ i ปที่ t 
Tobin’s Q it คือ การวัดผลการปฎิบัติงานทางการตลาดบริษัทที่ i ปที่ t 
SIZEit  คือ ขนาดของกิจการบริษัทที่ i ปที่ t 
LEVit  คือ ความเสี่ยงทางการเงินบริษัทที่ i ปที่ t 
IND1it…, IND6it คือ กลุมอุตสาหกรรม 
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2554  
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2555  
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2556-2558  
β0  คือ คาคงที่ของสมการถดถอย 
β1…, β12  คือ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย เปนคาคงที่ที่แสดงใหเห็นวา ตัวแปรตาม (Y)จะมีการ
เปลี่ยนแปลงถาตัวแปรอิสระ (X) เปลี่ยนไป 1 ตัวโดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นคงที่ 

εi   คือ คาความคาดเคลื่อน 
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แบบจําลองท่ี 3 
TaxAvoidanceit=β0+β1(ROS)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)itit+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 4 
TaxAvoidanceit=β0+β1(EVA)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 5 
TaxAvoidanceit=β0+β1(MVA)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 6 
TaxAvoidanceit=β0+β1(Tobin's Q)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

โดยที่ 
TaxAvoidanceit คือ อัตราภาษีที่แทจริงบริษัทที่ i ปที่ t 
ROAit  คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยบริษัทที่ i ปที่ t 
ROEit  คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนบริษัทที่ i ปที่ t 
ROSit  คือ อัตราผลตอบแทนตอยอดขายบริษัทที่ i ปที่ t 
EVAit  คือ มูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรบริษัทที่ i ปที่ t 
MVAit  คือ มูลคาเพิ่มทางการตลาดบริษัทที่ i ปที่ t 
Tobin’s Q it คือ การวัดผลการปฎิบัติงานทางการตลาดบริษัทที่ i ปที่ t 
SIZEit  คือ ขนาดของกิจการบริษัทที่ i ปที่ t 
LEVit  คือ ความเสี่ยงทางการเงินบริษัทที่ i ปที่ t 
IND1it…, IND6it คือ กลุมอุตสาหกรรม 
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2554  
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2555  
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2556-2558  
β0  คือ คาคงที่ของสมการถดถอย 
β1…, β12  คือ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย เปนคาคงที่ที่แสดงใหเห็นวา ตัวแปรตาม (Y)จะมีการ
เปลี่ยนแปลงถาตัวแปรอิสระ (X) เปลี่ยนไป 1 ตัวโดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นคงที่ 

εi   คือ คาความคาดเคลื่อน 

แบบจำ�ลองที่	5
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แบบจําลองท่ี 3 
TaxAvoidanceit=β0+β1(ROS)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)itit+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 4 
TaxAvoidanceit=β0+β1(EVA)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 5 
TaxAvoidanceit=β0+β1(MVA)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 6 
TaxAvoidanceit=β0+β1(Tobin's Q)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

โดยที่ 
TaxAvoidanceit คือ อัตราภาษีที่แทจริงบริษัทที่ i ปที่ t 
ROAit  คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยบริษัทที่ i ปที่ t 
ROEit  คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนบริษัทที่ i ปที่ t 
ROSit  คือ อัตราผลตอบแทนตอยอดขายบริษัทที่ i ปที่ t 
EVAit  คือ มูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรบริษัทที่ i ปที่ t 
MVAit  คือ มูลคาเพิ่มทางการตลาดบริษัทที่ i ปที่ t 
Tobin’s Q it คือ การวัดผลการปฎิบัติงานทางการตลาดบริษัทที่ i ปที่ t 
SIZEit  คือ ขนาดของกิจการบริษัทที่ i ปที่ t 
LEVit  คือ ความเสี่ยงทางการเงินบริษัทที่ i ปที่ t 
IND1it…, IND6it คือ กลุมอุตสาหกรรม 
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2554  
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2555  
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2556-2558  
β0  คือ คาคงที่ของสมการถดถอย 
β1…, β12  คือ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย เปนคาคงที่ที่แสดงใหเห็นวา ตัวแปรตาม (Y)จะมีการ
เปลี่ยนแปลงถาตัวแปรอิสระ (X) เปลี่ยนไป 1 ตัวโดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นคงที่ 

εi   คือ คาความคาดเคลื่อน 

แบบจำ�ลองที่	6
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แบบจําลองท่ี 3 
TaxAvoidanceit=β0+β1(ROS)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)itit+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 4 
TaxAvoidanceit=β0+β1(EVA)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 5 
TaxAvoidanceit=β0+β1(MVA)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

แบบจําลองท่ี 6 
TaxAvoidanceit=β0+β1(Tobin's Q)it+β2(SIZE)it+β3(LEV)it+β4(IND1)it 

+β5(IND2)it+β6(IND3)it+β7(IND4)it+β8(IND5)it+β9(IND6)it 
+β10(Y-TaxRate1)it+β11(Y-TaxRate2)it+β12(Y-TaxRate3)it+��  

โดยที่ 
TaxAvoidanceit คือ อัตราภาษีที่แทจริงบริษัทที่ i ปที่ t 
ROAit  คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยบริษัทที่ i ปที่ t 
ROEit  คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนบริษัทที่ i ปที่ t 
ROSit  คือ อัตราผลตอบแทนตอยอดขายบริษัทที่ i ปที่ t 
EVAit  คือ มูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรบริษัทที่ i ปที่ t 
MVAit  คือ มูลคาเพิ่มทางการตลาดบริษัทที่ i ปที่ t 
Tobin’s Q it คือ การวัดผลการปฎิบัติงานทางการตลาดบริษัทที่ i ปที่ t 
SIZEit  คือ ขนาดของกิจการบริษัทที่ i ปที่ t 
LEVit  คือ ความเสี่ยงทางการเงินบริษัทที่ i ปที่ t 
IND1it…, IND6it คือ กลุมอุตสาหกรรม 
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2554  
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2555  
Y-TaxRate1it คือ อัตราภาษีในป 2556-2558  
β0  คือ คาคงที่ของสมการถดถอย 
β1…, β12  คือ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย เปนคาคงที่ที่แสดงใหเห็นวา ตัวแปรตาม (Y)จะมีการ
เปลี่ยนแปลงถาตัวแปรอิสระ (X) เปลี่ยนไป 1 ตัวโดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นคงที่ 

εi   คือ คาความคาดเคลื่อน 
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โดยที่	 TaxAvoidanceit

	 คือ	อัตราภาษีที่แท้จริงบริษัทที่	i	ปีที่	t

	 ROAit

 คือ	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์บริษัทท่ี	i	ปีท่ี	t

	 ROEit

	 คือ	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทที่	i	ปีที่	t

	 ROSit

 คือ	อัตราผลตอบแทนต่อยอดขายบริษัทท่ี	i	ปีท่ี	t

	 EVAit

 คือ	มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์บริษัทท่ี	i	ปีท่ี	t

	 MVAit

	 คือ	มูลค่าเพิ่มทางการตลาดบริษัทที่	i	ปีที่	t

	 Tobin’s	Qit

	 คือ	การวัดผลการปฎิบัติงานทางการตลาด

บริษัทที่	i	ปีที่	t

	 SIZEit

	 คือ	ขนาดของกิจการบริษัทที่	i	ปีที่	t

	 LEVit

	 คือ	ความเสี่ยงทางการเงินบริษัทที่	i	ปีที่	t

	 IND1it…,	IND6it

	 คือ	กลุ่มอุตสาหกรรม

	 Y-TaxRate1it

	 คือ	อัตราภาษีในปี	2554	

	 Y-TaxRate1it

	 คือ	อัตราภาษีในปี	2555	

	 Y-TaxRate1it

	 คือ	อัตราภาษีในปี	2556-2558	

	 β0	คือ	ค่าคงที่ของสมการถดถอย

	 β1…,	β12

	 คือ	ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย	 เป็นค่าคงที่

	 	 ที่แสดงให้เห็นว่า	 ตัวแปรตาม	 (Y)	 จะมี

	 	 การเปลี่ยนแปลงถ้าตัวแปรอิสระ	 (X)	

เปลี่ยนไป	1	ตัวโดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่น

คงที่

 εi	 คือ	ค่าความคาดเคลื่อน

ผลก�รศึกษ�

 ก�รหลบหลกีภ�ษเีงนิไดน้ติบิคุคลของบรษิทั

จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกลุ่ม	 SET	 100	 Index	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2554	

จนถึง	พ.ศ.	2558
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ผลการศึกษา 
การหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Indexในชวง
ป พ.ศ. 2554 จนถึงพ.ศ.2558 
ตารางที่ 1การหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแต พ.ศ 2554 จนถึง พ.ศ. 2558 

ป Current ETR Long Run Cash ETR อัตรา
ภาษี N Mean S.D Max Median Min Mean S.D Max Median Min 

2554 50 0.25 0.23 1.31 0.24 0.01 0.28 0.28 1.92 0.26 0.02 0.30 
2555 50 0.19 0.09 0.42 0.22 0.00 0.19 0.09 0.38 0.20 0.02 0.23 
2556 50 0.18 0.09 0.46 0.18 0.01 0.19 0.15 1.03 0.19 0.01 0.20 
2557 50 0.18 0.09 0.45 0.19 0.01 0.20 0.11 0.55 0.18 0.02 0.20 
2558 50 0.18 0.17 1.25 0.18 0.02 0.23 0.26 1.88 0.19 0.03 0.20 
 ตารางที่ 1เปนการแสดงคาสถิติเชิงพรรณนาการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Index   

จากการเก็บรวบรวมขอมูลของจํานวนกลุมตัวอยาง 50 บริษัทในชวงป พ.ศ. 2554 จนถึงพ.ศ.2558 บริษัทมีการใช
ประโยชนจากความซับซอนของโครงสรางภาษีและความแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในการหา
ชองโหวเพื่อหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยจะเห็นไดจากคาเฉล่ียของอัตราภาษีที่แทจริง (Effective tax rates) ทั้งใน 
Current ETR และ Long Run Cash ETR ตํ่ากวาอัตราภาษีในแตละปที่แสดงในตารางที่ 4 ช้ีใหเห็นวาบริษัทมีการหลบหลีก
ภาษี วางแผนภาษี เพื่อใหเสียภาษีนอยที่สุด อยางไรก็ตามตามแนวคิดของการหลบหลีกภาษีสามารถมองไดวาเปนการ
วางแผนภาษีอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการกระทําดังกลาวไมถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะบริษัทจะถือการปฏิบัติ
ตามเกี่ยวกับภาษีอากรใหถูกตองและครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากรและ
ตองเสียภาษีอากรเปนจํานวนนอยที่สุดหรือประหยัดที่สุด(สุเทพ  พงษพิทกัษ, 2541)  
 
ความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานและการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Index 
ตารางที่ 2แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)ของอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตัวแปร Current ETR Long Run Cash ETR 
Coef. p-value VIF Coef. p-value VIF 

(Constant) 0.278 0.026**  0.379 0.023**  
ROA -0.035 0.600 1.210 -0.131 0.050** 1.210 
SIZE -0.081 0.273 1.478 -0.088 0.233 1.478 
LEV 0.212 0.002** 1.254 0.144 0.035** 1.254 
IND  Control   Control  
Y-TaxRate  Control   Control  

ต�ร�งที่	1	 การหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่	พ.ศ	2554	จนถึง	พ.ศ.	2558
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	 ตารางที	่1	เปน็การแสดงคา่สถติเิชงิพรรณนา

การหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม	 SET

100	Index		

	 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของจำานวน

กลุ่มตัวอย่าง	 50	 บริษัทในช่วงปี	 พ.ศ.	 2554

จนถึง	 พ.ศ.	 2558	 บริษัทมีการใช้ประโยชน์จาก

ความซับซ้อนของโครงสร้างภาษีและความแตกต่าง

ระหว่างมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป

ในการหาช่องโหว่เพื่อหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของอัตราภาษีที่แท้จริง

(Effective	 tax	 rates)	 ทั้งใน	 Current	 ETR

และ	 Long	 Run	 Cash	 ETR	 ต่ำากว่าอัตราภาษี

ในแต่ละปี	 ที่แสดงในตารางที่	 4	 ชี้ ให้เห็นว่าบริษัท

มีการหลบหลีกภาษี	 วางแผนภาษี	 เพื่อให้เสียภาษี

น้อยที่สุด	 อย่างไรก็ตามตามแนวคิดของการ

หลบหลกีภาษสีามารถมองไดว้า่เปน็การวางแผนภาษี

อกีรูปแบบหน่ึง	เนื่องจากการกระทำาดังกล่าวไมถื่อวา่

เป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายเพราะบริษัทจะถือการ

ปฏบิตัติามเกีย่วกบัภาษอีากรใหถ้กูตอ้งและครบถว้น

ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ ใน

กฎหมายภาษอีากรและต้องเสยีภาษอีากรเปน็จำานวน

นอ้ยทีส่ดุหรอืประหยดัทีส่ดุ	(สเุทพ		พงษ์พิทกัษ์,	2541)	

	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผลก�รดำ�เนินง�น

และก�รหลบหลีกภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกลุ่ม	SET	100	Index

ต�ร�งท่ี	2	 แสดงผลการทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	 (Multiple	 Regression	 Analysis)

	 	 ของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมกับการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ผลการศึกษา 
การหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Indexในชวง
ป พ.ศ. 2554 จนถึงพ.ศ.2558 
ตารางที่ 1การหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแต พ.ศ 2554 จนถึง พ.ศ. 2558 

ป Current ETR Long Run Cash ETR อัตรา
ภาษี N Mean S.D Max Median Min Mean S.D Max Median Min 

2554 50 0.25 0.23 1.31 0.24 0.01 0.28 0.28 1.92 0.26 0.02 0.30 
2555 50 0.19 0.09 0.42 0.22 0.00 0.19 0.09 0.38 0.20 0.02 0.23 
2556 50 0.18 0.09 0.46 0.18 0.01 0.19 0.15 1.03 0.19 0.01 0.20 
2557 50 0.18 0.09 0.45 0.19 0.01 0.20 0.11 0.55 0.18 0.02 0.20 
2558 50 0.18 0.17 1.25 0.18 0.02 0.23 0.26 1.88 0.19 0.03 0.20 
 ตารางที่ 1เปนการแสดงคาสถิติเชิงพรรณนาการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Index   

จากการเก็บรวบรวมขอมูลของจํานวนกลุมตัวอยาง 50 บริษัทในชวงป พ.ศ. 2554 จนถึงพ.ศ.2558 บริษัทมีการใช
ประโยชนจากความซับซอนของโครงสรางภาษีและความแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในการหา
ชองโหวเพื่อหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยจะเห็นไดจากคาเฉล่ียของอัตราภาษีที่แทจริง (Effective tax rates) ทั้งใน 
Current ETR และ Long Run Cash ETR ตํ่ากวาอัตราภาษีในแตละปที่แสดงในตารางที่ 4 ช้ีใหเห็นวาบริษัทมีการหลบหลีก
ภาษี วางแผนภาษี เพื่อใหเสียภาษีนอยที่สุด อยางไรก็ตามตามแนวคิดของการหลบหลีกภาษีสามารถมองไดวาเปนการ
วางแผนภาษีอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการกระทําดังกลาวไมถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะบริษัทจะถือการปฏิบัติ
ตามเกี่ยวกับภาษีอากรใหถูกตองและครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากรและ
ตองเสียภาษีอากรเปนจํานวนนอยที่สุดหรือประหยัดที่สุด(สุเทพ  พงษพิทกัษ, 2541)  
 
ความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานและการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Index 
ตารางที่ 2แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)ของอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตัวแปร Current ETR Long Run Cash ETR 
Coef. p-value VIF Coef. p-value VIF 

(Constant) 0.278 0.026**  0.379 0.023**  
ROA -0.035 0.600 1.210 -0.131 0.050** 1.210 
SIZE -0.081 0.273 1.478 -0.088 0.233 1.478 
LEV 0.212 0.002** 1.254 0.144 0.035** 1.254 
IND  Control   Control  
Y-TaxRate  Control   Control  
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Model Summary Statistic 
Prop>F 3.074***   2.859***   
Adj R2 0.091   0.082   
Durbin-Watson 2.117   2.165   
หมายเหตุ : *,**,***ระดับนัยสําคัญทางสิถิติที่ 0.10,0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
  

พบความสัมพันธเชิงลบระหวางอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
แบบจําลอง Long Run Cash ETR โดยมีคา p-value เทากับ0.050คา Coef. เทากับ-0.131 โดยความสัมพันธดังกลาวสามารถ
อธิบายไดวา ถาบริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น อัตราภาษีที่แทจริง (Effective tax rates) ก็จะลดลง หาก
เมื่อเทียบกับอัตราภาษีในปจจุบันแลวพบวาตํ่ากวานั้น ช้ีใหเห็นวาบริษัทมีการหลบหลีกภาษี ( Tax Avoidance ) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (Chenet al., 2015) และ (Oyeyemi and Babatunde, 2016) ที่ช้ีใหเห็นวาบริษัทจะรับประโยชน
จากภาษีที่บริษัทสามารถประหยัดไดจากการหลบหลีกอีกทั้งบริษัทยังมองการกระทําดังกลาวเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแก
กิจการ 
 
ตารางที่ 3แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)ของอัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุนกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตัวแปร Current ETR Long Run Cash ETR 
Coef. p-value VIF Coef. p-value VIF 

Constant 0.294 0.015**  0.365 0.024**  
ROE -0.192 0.004*** 1.216 -0.234 0.000*** 1.216 
SIZE -0.073 0.317 1.480 -0.079 0.277 1.480 
LEV 0.236 0.000*** 1.221 0.190 0.004*** 1.221 
IND  Control   Control  
Y-TaxRate  Control   Control  

Model Summary Statistic 
Prop>F 3.878***   3.687***   
Adj R2 0.122   0.115   
Durbin-Watson 2.128   2.177   
หมายเหตุ : *,**,***ระดับนัยสําคัญทางสิถิติที่ 0.10,0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
 
 พบความสัมพันธเชิงลบระหวางอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยมี
คา P-value เทากับ0.000 และ Coef. เทากับ -0.234โดยความสัมพันธดังกลาวสามารถอธิบายไดวาถาบริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอัตราภาษีที่แทจริง (Effective tax rates) ก็จะลดลง หากเมื่อเทียบกับอัตราภาษีใน
ปจจุบันแลวพบวาตํ่ากวานั้นช้ีใหเห็นวาบริษัทมีการหลบหลีกภาษี ( Tax Avoidance ) หรือมีการวางแผนทางภาษีและใช
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	 พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมกับการหลบหลีก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ในแบบจำาลอง	 Long	 Run

Cash	 ETR โดยมีค่า	 p-value	 เท่ากับ	 0.050

ค่า	Coef.	เท่ากับ	-0.131	โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว

สามารถอธิบายได้ว่า	 ถ้าบริษัทมีอัตราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น	อัตราภาษีที่แท้จริง	(Effec-

tive	tax	rates)	ก็จะลดลง	หากเมื่อเทียบกับอัตรา

ภาษีในปัจจุบันแล้วพบว่าต่ำากว่านั้น	 ชี้ ให้เห็นว่า

บริษัทมีการหลบหลีกภาษี	 (Tax	 Avoidance)	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (Chen	 et al.,	 2015)

และ	 (Oyeyemi	 and	 Babatunde,	 2016)	 ที่ชี้ ให้

เหน็วา่บรษิทัจะรบัประโยชนจ์ากภาษทีีบ่รษิทัสามารถ

ประหยัดได้จากการหลบหลีก	 อีกทั้งบริษัทยังมอง

การกระทำาดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

กิจการ	
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Model Summary Statistic 
Prop>F 3.074***   2.859***   
Adj R2 0.091   0.082   
Durbin-Watson 2.117   2.165   
หมายเหตุ : *,**,***ระดับนัยสําคัญทางสิถิติที่ 0.10,0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
  

พบความสัมพันธเชิงลบระหวางอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
แบบจําลอง Long Run Cash ETR โดยมีคา p-value เทากับ0.050คา Coef. เทากับ-0.131 โดยความสัมพันธดังกลาวสามารถ
อธิบายไดวา ถาบริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น อัตราภาษีที่แทจริง (Effective tax rates) ก็จะลดลง หาก
เมื่อเทียบกับอัตราภาษีในปจจุบันแลวพบวาตํ่ากวานั้น ช้ีใหเห็นวาบริษัทมีการหลบหลีกภาษี ( Tax Avoidance ) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (Chenet al., 2015) และ (Oyeyemi and Babatunde, 2016) ที่ช้ีใหเห็นวาบริษัทจะรับประโยชน
จากภาษีที่บริษัทสามารถประหยัดไดจากการหลบหลีกอีกทั้งบริษัทยังมองการกระทําดังกลาวเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแก
กิจการ 
 
ตารางที่ 3แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)ของอัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุนกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตัวแปร Current ETR Long Run Cash ETR 
Coef. p-value VIF Coef. p-value VIF 

Constant 0.294 0.015**  0.365 0.024**  
ROE -0.192 0.004*** 1.216 -0.234 0.000*** 1.216 
SIZE -0.073 0.317 1.480 -0.079 0.277 1.480 
LEV 0.236 0.000*** 1.221 0.190 0.004*** 1.221 
IND  Control   Control  
Y-TaxRate  Control   Control  

Model Summary Statistic 
Prop>F 3.878***   3.687***   
Adj R2 0.122   0.115   
Durbin-Watson 2.128   2.177   
หมายเหตุ : *,**,***ระดับนัยสําคัญทางสิถิติที่ 0.10,0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
 
 พบความสัมพันธเชิงลบระหวางอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยมี
คา P-value เทากับ0.000 และ Coef. เทากับ -0.234โดยความสัมพันธดังกลาวสามารถอธิบายไดวาถาบริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอัตราภาษีที่แทจริง (Effective tax rates) ก็จะลดลง หากเมื่อเทียบกับอัตราภาษีใน
ปจจุบันแลวพบวาตํ่ากวานั้นช้ีใหเห็นวาบริษัทมีการหลบหลีกภาษี ( Tax Avoidance ) หรือมีการวางแผนทางภาษีและใช

ต�ร�งท่ี	3			แสดงผลการทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	 (Multiple	 Regression	 Analysis)

	 	 ของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับการหลบหลีก

ภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยมีค่า	 P-value	 เท่ากับ

0.000	และ	Coef.	เท่ากับ	-0.234	โดยความสัมพันธ์

ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่าถ้าบริษัทมีอัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น	 อัตรา

ภาษีที่แท้จริง	 (Effective	 tax	 rates)	 ก็จะลดลง

หากเมื่อเทียบกับอัตราภาษีในปัจจุบันแล้วพบว่า

ต่ำากว่านั้นชี้ ให้เห็นว่าบริษัทมีการหลบหลีกภาษี

(Tax	Avoidance	)	หรือมีการวางแผนทางภาษีและ

ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ที่ภาครัฐประกาศเพื่อที่จะ

จ่ายภาษีให้กับภาครัฐน้อยที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	(สัตยา		ตันจันทร์พงศ์,	2558)	ผลการ

วิจัยดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่าบริษัทที่มีผลการดำาเนินงาน

ที่อยู่ในรูปแบบของกำาไรเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่	 ภาษีที่

จะต้องนำาส่งต่อกรมสรรพากรก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

จึงทำาให้บริษัทต้องเพิ่มลดหย่อน	สิทธิต่างๆ	ช่องโหว่

ของกฎหมายเพื่อลดการจ่ายภาษี	
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ต�ร�งที่	4			แสดงผลการทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)	ของ

อัตราผลตอบแทนต่อยอดขายกับการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล

(Tax	 Avoidance)	 หรือมีการวางแผนทางภาษี

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	(Chen	et al.,	2015)

ถ้ายอดขายของบริษัทเพิ่มมากขึ้นและมีการบริหาร

จัดการต้นทุนขายสินค้าที่ดี	 กำาไรก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้

บรษิทัตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลมากขึน้ตามไปดว้ย	

เนื่องจากเปน็อตัราสว่นทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพ

ในการดำาเนนิงานของบรษิทัในการทำากำาไรหลงัจากหกั

ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้ว

	 พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างอัตราผล

ตอบแทนต่อยอดขายกับการหลบหลีกภาษีเงินได้

นติบิคุคล	โดยมคีา่	p-value	เทา่กับ	0.000	และ	Coef.

เท่ากับ	 -0.334	 โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถ

อธบิายได้ว่าถา้บรษัิทมอีตัราผลตอบแทนตอ่ยอดขาย

เพิ่มขึ้น	อัตราภาษีที่แท้จริง	 (Effective	 tax	 rates)

กจ็ะลดลง	หากเมื่อเทยีบกบัอตัราภาษีในปจัจบุนัแลว้

พบว่าต่ำากวา่นัน้	ชี้ ใหเ้หน็วา่บรษิทัมกีารหลบหลกีภาษี

20 
 

สิทธิประโยชนตางๆที่ภาครัฐประกาศเพื่อที่จะจายภาษีใหกับภาครัฐนอยที่สุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สัตยา  ตัน
จันทรพงศ, 2558) ผลการวิจัยดังกลาวช้ีใหเห็นวาบริษัทที่มีผลการดําเนินงานที่อยูในรูปแบบของกําไรเพิ่มมากขึ้นเทาไหร 
ภาษีที่จะตองนําสงตอกรมสรรพากรก็เพ่ิมขึ้นตามไปดวยจึงทําใหบริษัทตองเพิ่มลดหยอน สิทธิตางๆชองโหวของกฎหมาย
เพื่อลดการจายภาษี  
 
ตารางที่ 4แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ของอัตราผลตอบแทนตอ
ยอดขายกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตัวแปร Current ETR Long Run Cash ETR 
Coef. p-value VIF Coef. p-value VIF 

Constant 0.329 0.005***  0.402 0.011**  
ROS -0.334 0.000*** 1.228 -0.332 0.000*** 1.228 
SIZE -0.065 0.348 1.481 -0.074 0.296 1.481 
LEV 0.125 0.056 1.306 0.076 0.254 1.306 
IND  Control   Control  
Y-TaxRate  Control   Control  

Model Summary Statistic 
Prop>F 5.720***   5.006***   
Adj R2 0.185   0.162   
Durbin-Watson 2.166   2.217   
หมายเหตุ : *,**,***ระดับนัยสําคัญทางสิถิติที่ 0.10,0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
 พบความสัมพันธเชิงลบระหวางอัตราผลตอบแทนตอยอดขายกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยมีคา p-
value เทากับ0.000 และ Coef. เทากับ-0.334 โดยความสัมพันธดังกลาวสามารถอธิบายไดวาถาบริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอ
ยอดขายเพิ่มขึ้น อัตราภาษีที่แทจริง (Effective tax rates) ก็จะลดลง หากเมื่อเทียบกับอัตราภาษีในปจจุบันแลวพบวาตํ่ากวา
น้ันช้ีใหเห็นวาบริษัทมีการหลบหลีกภาษี ( Tax Avoidance ) หรือมีการวางแผนทางภาษี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
(Chen et al., 2015) ถายอดขายของบริษัทเพิ่มมากขึ้นและมีการบริหาจัดการตนทุนขายสินคาที่ดี กําไรก็เพิ่มขึ้นสงผลให
บริษัทตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลมากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากเปนอัตราสวนที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไรหลังจากหักตนทุนคาใชจายรวมทั้งภาษีเงินไดหมดแลว 
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ต�ร�งที่	5   แสดงผลการทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)				

ของ	Tobin’s	Q	กับการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล

ของ	 Tobin’s	 Q	 ในแต่ละแบบจำาลองไม่พบ

ความสัมพันธ์กับการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยมีค่า	 p-value	 เท่ากับ	 0.804	 และ	 0.617

ซึ่งไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	

	 จากตารางที่	 5	 แสดงผลการทดสอบการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	 (Multiple	 Regres-

sion	Analysis)	ของ	Tobin’s	Q	กับการหลบหลีก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ถ้าหากพิจารณาค่า	 p-value

ต�ร�งที่	6   แสดงผลการทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)				

ของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์กับการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ตารางที่ 5แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 ของ Tobin’s Q กับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตัวแปร Current ETR Long Run Cash ETR 
Coef. p-value VIF Coef. p-value VIF 

Constant 0.256 0.046**  0.343 0.047**  
Tobin’s Q 0.018 0.804 1.453 -0.037 0.617 1.453 
SIZE -0.080 0.281 1.487 -0.093 0.216 1.487 
LEV 0.220 0.001*** 1.221 0.165 0.015** 1.221 
IND  Control   Control  
Y-TaxRate  Control   Control  

Model Summary Statistic 
Prop>F 3.053***   2.522***   
Adj R2 0.090   0.068   
Durbin-Watson 2.105   2.148   
หมายเหตุ : *,**,***ระดับนัยสําคัญทางสิถิติที่ 0.10,0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
 จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ของTobin’s 
Qกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลถาหากพิจารณาคา p-value ของTobin’s Q ในแตละแบบจําลองไมพบความสัมพันธ
กับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยมีคา p-value เทากับ0.804 และ 0.617 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ตารางที่ 6แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 ของมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตัวแปร Current ETR Long Run Cash ETR 
Coef. p-value VIF Coef. p-value VIF 

Constant 0.265 0.031**  0.319 0.054  
EVA 0.013 0.839 1.066 -0.029 0.647 1.066 
SIZE -0.081 0.271 1.478 -0.089 0.230 1.478 
LEV 0.218 0.001*** 1.212 0.169 0.013*** 1.212 
IND  Control   Control  
Y-TaxRate  Control   Control  

Model Summary Statistic 
Prop>F 3.051***   2.518***   
Adj R2 0.090   0.068   
Durbin-Watson 2.111   2.139   
หมายเหตุ : *,**,***ระดับนัยสําคัญทางสิถิติที่ 0.10,0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 ของ Tobin’s Q กับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตัวแปร Current ETR Long Run Cash ETR 
Coef. p-value VIF Coef. p-value VIF 

Constant 0.256 0.046**  0.343 0.047**  
Tobin’s Q 0.018 0.804 1.453 -0.037 0.617 1.453 
SIZE -0.080 0.281 1.487 -0.093 0.216 1.487 
LEV 0.220 0.001*** 1.221 0.165 0.015** 1.221 
IND  Control   Control  
Y-TaxRate  Control   Control  

Model Summary Statistic 
Prop>F 3.053***   2.522***   
Adj R2 0.090   0.068   
Durbin-Watson 2.105   2.148   
หมายเหตุ : *,**,***ระดับนัยสําคัญทางสิถิติที่ 0.10,0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
 จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ของTobin’s 
Qกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลถาหากพิจารณาคา p-value ของTobin’s Q ในแตละแบบจําลองไมพบความสัมพันธ
กับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยมีคา p-value เทากับ0.804 และ 0.617 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ตารางที่ 6แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 ของมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตัวแปร Current ETR Long Run Cash ETR 
Coef. p-value VIF Coef. p-value VIF 

Constant 0.265 0.031**  0.319 0.054  
EVA 0.013 0.839 1.066 -0.029 0.647 1.066 
SIZE -0.081 0.271 1.478 -0.089 0.230 1.478 
LEV 0.218 0.001*** 1.212 0.169 0.013*** 1.212 
IND  Control   Control  
Y-TaxRate  Control   Control  

Model Summary Statistic 
Prop>F 3.051***   2.518***   
Adj R2 0.090   0.068   
Durbin-Watson 2.111   2.139   
หมายเหตุ : *,**,***ระดับนัยสําคัญทางสิถิติที่ 0.10,0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 



วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์36

	 จากตารางที่	 6	 แสดงผลการทดสอบการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	 (Multiple	 Regres-

sion	Analysis)	ของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์กับ

การหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ถ้าหากพิจารณา

ค่า	 p-value	 ของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ ใน

แตล่ะแบบจำาลองไมพ่บความสมัพันธก์บัการหลบหลกี

ภาษเีงินได้นติิบคุคล	โดยมคีา่	p-value	เทา่กบั	0.839	

และ	0.647	ซึ่งไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

ต�ร�งที่	7 แสดงผลการทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)				

ของมูลค่าเพิ่มทางการตลาดกับการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 จากตารางที่	 7	 แสดงผลการทดสอบการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	 (Multiple	 Regre-

sion	 Analysis)	 ของมูลค่าเพิ่มทางการตลาดกับ

การหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ถ้าหากพิจารณา

ค่า	 p-value	 ของมูลค่าเพิ่มทางการตลาดในแต่ละ

แบบจำาลองไม่พบความสัมพันธ์กับการหลบหลีก

ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล	โดยมคีา่	p-value	เทา่กบั	0.860	

และ	0.697	ซึ่งไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

สรุปผลก�รศึกษ�และข้อเสนอแนะ

	 การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลการ

ดำาเนินงานและการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในกลุ่ม	SET	100	Index	มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำาเนินงานกับการ

หลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทโดยทำาการ

เก็บข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม	 SET	 100	

Index	 จากฐานข้อมูล	 SETSMART	 แบบ	 56-1

และรายงานประจำาปีของบริษัทจากกลุ่มประชากร

50	 บริษัท	 แบ่งเป็น	 6	 กลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี

พ.ศ.	2554	จนถึง	พ.ศ.	2558	ใช้สถิติเชิงพรรณนา	

(Descriptive	 Statistics)	 ในการสรุปลักษณะ

ต่างๆ	 ของกลุ่มประชากรได้แก่	 ค่าสูงสุด	 ค่าต่ำาสุด

ค่ามัธยฐาน	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่าอัตราภาษีที่แท้จริง	 (Effective	

tax	rates)	ทั้งใน	Current	ETR	และ	Long	Run	
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 จากตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ของ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลถาหากพิจารณาคา p-value ของมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐศาสตรในแตละแบบจําลองไมพบความสัมพันธกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยมีคา p-value เทากับ0.839 
และ 0.647 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ตารางที่ 7แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 ของมูลคาเพิ่มทางการตลาดกับการหลบหลีกภาษีเงนิไดนิติบุคคล 
 

ตัวแปร Current ETR Long Run Cash ETR 
Coef. p-value VIF Coef. p-value VIF 

Constant 0.278 0.051  0.280 0.144  
MVA 0.014 0.860 1.614 -0.030 0.697 1.614 
SIZE -0.089 0.307 2.083 -0.071 0.422 2.083 
LEV 0.218 0.001*** 1.211 0.169 0.013** 1.211 
IND  Control   Control  
Y-TaxRate  Control   Control  

Model Summary Statistic 
Prop>F 3.050***   2.513**   
Adj R2 0.090   0.068   
Durbin-Watson 2.108   2.143   
หมายเหตุ : *,**,***ระดับนัยสําคัญทางสิถิติที่ 0.10,0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
 จากตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ของ
มูลคาเพิ่มทางการตลาดกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลถาหากพิจารณาคา p-value ของมูลคาเพิ่มทางการตลาดในแต
ละแบบจําลองไมพบความสัมพันธกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยมีคา p-value เทากับ0.860 และ 0.697 ซึ่งไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานและการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Index มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติ
บุคคลและความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานกับการหลบหลีกภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทโดยทําการเก็บขอมูลงบ
การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SET 100 Index จากฐานขอมูล SETSMART 
แบบ 56-1 และรายงานประจําปของบริษัทจากกลุมประชากร 50 บริษัท แบงเปน 6 กลุมอุตสาหกรรมตั้งแตป พ.ศ.2554 
จนถึง พ.ศ.2558 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการสรุปลักษณะตางๆของกลุมประชากรไดแก คาสูงสุด 
คาตํ่าสุด คามัธยฐาน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาอัตราภาษีที่แทจริง (Effective tax rates) ทั้งใน 
Current ETR และ Long Run Cash ETR ที่ตํ่ากวาอัตราภาษีในแตละปโดยในป 2554 มีคาเฉลี่ยเทากับ 25% และ 28% 
ตามลําดับป 2555 มีคาเฉลี่ยเทากับ 19% ป 2556 มีคาเฉลี่ยเทากับ 18% และ 19% ตามลําดับป 2557 มีคาเฉลี่ยเทากับ 18% 
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Cash	 ETR	 ที่ต่ำากว่าอัตราภาษีในแต่ละปีโดยในปี	

2554	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	25%	และ	28%	ตามลำาดับ	

ปี	2555	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	19%	ปี	2556	มีค่าเฉลี่ย

เทา่กบั	18%	และ	19%	ตามลำาดบั	ป	ี2557	มคีา่เฉลีย่

เท่ากับ	18%	และ	20%	ตามลำาดับ	และในปี	2558

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 18%	 และ	 23%	 ตามลำาดับ

เมื่อเทียบกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบัน

แล้วพบว่าต่ำากว่าในทุกๆ	 ปี	 ซึ่งชี้ ให้เห็นว่าบริษัท

มีการหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล	และในวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ

(Multiple	Regression	Analysis)	ของความสมัพนัธ์

ระหวา่งผลการดำาเนนิงานกบัการหลบหลกีภาษเีงนิได้

นิติบุคคล	 พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมกับการหลบหลีก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 โดยมีค่า	 p-value	 เท่ากับ

0.050	Coef.	เท่ากับ	-0.131	กับอัตราผลตอบแทน

ต่อยอดขาย	โดยมีค่า	p-value	เท่ากับ	0.000	และ	

Coef.	 เท่ากับ	 -0.334	 และ	 อัตราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 โดยมีค่า	 p-value	 เท่ากับ	

0.000	 และ	 Coef.	 =	 -0.234	 ไม่พบความสัมพันธ์

ในมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์	 มูลค่าเพิ่มทาง

การตลาด	และ	Tobin’s	Q

	 จะเห็นได้ว่าบริษัทจะอาศัยช่องโหว่ของ

กฎหมายภาษี	 สิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ที่ทางภาครัฐ

กำาหนดหรือความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 เพื่อเป็นช่องทางใน

การหลบหลีกภาษีเงินได้นิติบุคคล	 เนื่องจากบริษัท

จะสามารถนำาส่วนของภาษีที่ประหยัดได้ไปลงทุน

เพื่อก่อให้เกิดกำาไรและจ่ายผลตอบแทนให้แก่

ผู้ถือหุ้น	 อีกทั้งการหลบหลีกภาษีอากรก็ถือเป็น

การบริหารจัดการภาษี	 (Tax	Management)	 ซึ่ง

โปร่งใสไม่บิดเบือนและเป็นที่ยอมรับได้	 เพราะเป็น

การวางแผนในการเสียภาษีให้ถูกต้อง	ครบถ้วนและ

ประหยัดที่สุดโดยใช้วิธีการที่ไม่ผิดกฎหมาย

	 ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

ผลการดำาเนินงานและการหลบหลีกภาษีเงินได้

นิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในกลุ่ม	SET	100	Index	สามารถ

สรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้

	 1.	 กรมสรรพากรถือว่าเป็นหน่วยงานหลัก

ในการจัดเกบ็ภาษแีละนำารายไดเ้ขา้สูภ่าครฐัมากทีส่ดุ	

และเมด็เงนิเหล่านีก้จ็ะถกูนำาไปจดัสรรให้แกห่นว่ยงาน

ตา่งๆ	เพื่อใช้ ในการบรหิารและพฒันาประเทศ	อีกทัง้

ภาครัฐควรให้ความสนใจในการจัดเก็บภาษีอากร

และทำาให้ผู้เสียภาษีรู้สึกถึงประโยชน์ที่ ได้รับจาก

เม็ดเงินที่เสียไปและควรตระหนักถึงเจตนารมณ์

ในการจัดเก็บภาษี	 เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่

ทุกฝ่ายทั้งผู้เสียภาษีและหน่วยงานในการจัดเก็บ

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ของภาษีอากร

	 2.	 นักลงทุนสามารถนำาข้อมูลไปใช้ ใน

การประกอบการตัดสินใจในการลงทุน	โดยพิจารณา

จากผลการดำาเนินงานของกิจการในหลายๆ	 ด้าน

อีกทั้งผู้ที่มีหน้าที่ ในการจัดเก็บภาษีสามารถนำา

ข้อมูลไปประกอบการพิจารณาใช้ผลการดำาเนินงาน

ในแตล่ะดา้นของบรษิทัในการประเมนิการปฎบิตัติาม

กฎหมายภาษีว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่

เพื่อคัดกรองผู้เสียภาษีในเบื้องต้น	 ซึ่งอาจจะช่วย

ลดระยะเวลาในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

	 3.	 หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดเก็บภาษี	 ควมคุมการปฎิบัติตามกฎหมายภาษี

และแก้ไข	 ปรับปรุงกฎหมาย	 นำาไปใช้ประกอบการ

พิจารณาปรับปรุง	 แก้ไขข้อกฎหมายและระเบียบ

บังคับต่างๆ	 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมแก่

การจัดเก็บภาษี
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์ที่มีต่อความ

สำาเร็จขององค์กรของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย	จำานวน	115	ฉบับ	สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ	 และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 กลยุทธ์

การบริหารแฟรนไชส์	 ด้านการกำาหนดค่าสิทธิ	 มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำาเร็จของ

องค์กรโดยรวม	ด้านการเงิน	ด้านลูกค้า	ด้านกระบวนการภายใน	และด้านการเรียนรู้	และพัฒนา	2)	กลยุทธ์

การบริหารแฟรนไชส์	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 มีความสัมพันธ์และผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับ

ความสำาเร็จขององค์กรโดยรวม	 ด้านการเงิน	 ด้านลูกค้า	 และด้านการเรียนรู้และพัฒนา	 3)	 กลยุทธ์การ

บริหารแฟรนไชส์	ด้านการคัดเลือกและให้สิทธิแฟรนไชส์มีความสัมพันธ์และผลกระทบในทิศทางตรงกันข้าม

กับความสำาเร็จขององค์กรโดยรวม	 ด้านลูกค้า	 ด้านกระบวนการภายใน	 ดังนั้น	 ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์

ควรใหค้วามสำาคญัเกีย่วกบักลยทุธก์ารบรหิารแฟรนไชส์ในดา้นการกำาหนดคา่สทิธ	ิควรมุง่เนน้การเกบ็คา่สทิธิ

โดยพิจารณาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทน	 เพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน	 และประสบความสำาเร็จ

ตามที่ตั้งไว้

คำ�สำ�คัญ :	 กลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์	ความสำาเร็จขององค์กร	ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์

ABSTRACT

 The purpose of this study is to study the effects of franchise management strategies 

on organizational success of franchise businesses in Thailand. Data were collected from 

115	franchise	executives	and	questionnaires	were	used	as	a	tool	and	statistic	in	analyzing.

The Statistics used for analyzing the data were multiple correlation analysis, and multi-
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ple	regression	analysis.	Results	revealed	that:	1)	configure	permissions	positively	effect	on

organizational	 success	 in	 overall	 as	 well	 as	 in	 aspects	 of	 finance,	 customers,	 internal

process	and	learning	and	development;	2)	performance	standards	negatively	effect	on	the	

organizational	success	in	overall,	as	well	as	in	aspects	of	finance,	customers,	internal	process	

and	 learning	 and	 development;	 3)	 franchise	 recruiting	 and	 right	 selection	 negative	 effect	

organizational	success	in	overall,	as	well	as	the	aspects	of	customers	and	internal	process.	

Subsequently,	 franchise	 administrators	 should	 focus	 on	 franchise	management	 strategies,	

especially on configure permission and charging fees. Charging fee should be based on 

costs	and	returns	in	order	to	be	the	same	standard	and	to	archive	the	organizational	goal.

Keywords : 

	 Franchise	Management;	Organizational	Success;	Franchise	Executives

บทนำ�

	 ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น

ส่งผลให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจต้องปรับตัวและ

พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน	 เพื่อให้ธุรกิจ

สามารถสร้างความได้เปรียบ	 ในการแข่งขันอย่าง

ย่ังยืนได้	 การเปิดเสรีการค้าโดยเฉพาะการรวมตัว

ครั้งสำาคัญของกลุ่มประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(Asean	Economics	Community	 :	AEC)	ทำาให้

ธุรกิจต่างๆ	 มองเห็นความสำาคัญในการปรับตัวและ

พฒันาความสามารถ	ในขณะเดยีวกนัธรุกจิแฟรนไชส์

กม็กีารแขง่ขนัทีส่งูมากขึน้	เหน็ไดจ้ากมลูค่าการตลาด

มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำากว่าร้อยละ	10	ต่อปี

ทำาให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มองเห็นโอกาส

ในการเจริญเติบโตจึงหาวิธีการขยายธุรกิจของตน

โดยมวีธิกีารขยายหลากหลายรูปแบบ	เช่น	การขยาย

ช่องทางการจัดจำาหน่าย	 การขยายร้าน	 (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย,	 2559	 :	 เว็ปไซต์)	 ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจ

แฟรนไชส์กำาลังเป็นที่นิยม	ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจ

ที่ให้สิทธิในการเป็นเจ้าของธุรกิจ	 โดยการประกอบ

ธุรกิจตามนโยบายที่เจ้าของสิทธิได้กำาหนดไว้

ซึ่งเจ้าของสิทธิมีความเชี่ยวชาญ	 และมีมาตรฐาน

ในการผลิตและการให้บริการที่ดี	 จะช่วยทำาให้

ผู้รับสิทธิสามารถประกอบธุรกิจได้ประสบความ

สำาเร็จ	 และยังสามารถลดความเสี่ยงของการลงทุน

แต่ในปัจจุบันจะมีปัญหาในเรื่องความเข้าใจที่

ไม่ถูกต้องของสิทธิ	 ทั้งเจ้าของสิทธิและผู้รับสิทธิ

ที่พบว่าผู้รับสิทธิทำาตัวเป็นผู้ลงทุน	 ที่เน้นทำาธุรกิจ

แบบซื้อเพื่อการลงทุน	 ไม่มองถึงการสร้างธุรกิจ

ของตนเอง	 บางครั้งยังใช้ระบบการบริหารแบบเก่า

ที่เน้นความเป็นระบบครอบครัว	ส่งผลให้อัตราความ

ล้มเหลวธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยเพิ่มขึ้น	 (พีระพงษ์

กิติเวชโภคาวัฒน์,	 2557	 :	 59)	 ซึ่งอัตราการขยาย

จำานวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์	 โดยภาพรวม

ลดลง	 33%	 ในปี	 2559	 อย่างไรก็ตามคาดว่า

เมื่อถึงสิ้นปี	 ธุรกิจแฟรนไชส์ ในประเทศควรจะมี

การขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่เกิน	4.3%	จะมีผู้ประกอบการ

เพิ่มขึ้น	โดยคิดจากอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อเนื่อง

และปัจจัยลบด้านการเมืองเศรษฐกิจประกอบการ

คาดการณ์	 อัตราการขยายตัวของ	 ปี	 พ.ศ.	 2551

แฟรนไชส์ ในประเทศไทย	 มีการเพิ่มสาขามากขึ้น

69%	 และผู้ลงทุนในระบบประมาณ	 10.6%	 เป็น
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ทิศทางของการเติบโตที่เพิ่มขึ้น	 ดังนั้นในการดำาเนิน

ธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องมีการวางแผนการบริหาร

แฟรนไชส์อย่างมีระบบ	 เพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลว

อย่างในอดีต	 ควรเริ่มให้ความสำาคัญกับการบริหาร

ธุรกิจแฟรนไชส์	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

ประสบความสำาเร็จอย่างที่ตั้งไว้

	 กลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์	 (Franchise	

Management	Strategies)	เปน็กระบวนการบรหิาร

จดัการ	การดำาเนนิงาน	รวมถงึการกำาหนดโครงสรา้ง

ของธุรกิจแฟรนไชส์	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้

พร้อมให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการปรับปรุง

โครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมทันต่อ

สภาพการณ์ในปัจจุบัน	 ซึ่งจะทำาให้องค์กรสามารถ

เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	 กลยุทธ์การบริหาร

แฟรนไชส์ประกอบด้วย	 ด้านการกำาหนดค่าสิทธิ	

(Configure	 Permissions)	 ด้านมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน	 (Performance	 Standards)	 ด้านการ

คดัเลอืกและใหส้ทิธแิฟรนไชส	์(Franchise	Recruiting

&	Selection)	(พีระพงษ์	กิติเวชโภคาวัฒน์,	2557	:

13-18)	 การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ยังช่วยให้เกิด

ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขีด

ความสามารถในการทำากำาไรตอ่องคก์ร	เพื่อใหอ้งคก์ร

ได้ประสบความสำาเร็จอย่างที่ต้ังไว้	 ดังนั้น	 จะเห็น

ได้ว่าการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดีจะส่งผลให้

องคก์รมปีระสทิธภิาพสามารถแขง่ขนักับธรุกจิอื่นได้	

และช่วยให้องค์กรประสบความสำาเร็จ

	 ความสำาเร็จขององค์กร	 (Organizational	

Successes)	 เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารงาน

ขององค์กรภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่	 ตลอดจนความ

สามารถในการดำาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่

กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีการวัดผล

ด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

เพื่อนำาข้อมูลมาตัดสินใจในการปรับปรุง	 วางแผน

และพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ	 ความสำาเร็จของ

องค์กรประกอบด้วย	 ด้านการเงิน	 (Financial

Perspective)	ด้านลูกค้า	(Customer	Perspective)

ด้านกระบวนการภายใน	 (Internal	 Process

Perspective)	ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา	(Learning	

and	Growth	Perspective)	(พส	ุเดชะรนิทร,์	2551	:

38-46)	 ดังนั้น	 ความสำาเร็จขององค์กรถือเป็น

กระบวนการสำาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร

สามารถรับรู้ถึงจุดเด่น	 จุดด้อยขององค์กร	 เพื่อให้

องค์กรนำาไปปรับปรุง	 วางแผน	 และพัฒนาบริหาร

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร

	 ธุรกิจแฟรนไชส์	 เป็นธุรกิจที่มีความสำาคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจเนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์	 เป็น

ธุรกิจที่มีการให้สิทธิในการประกอบธุรกิจภายใต้

เครื่องหมายการค้า	โดยมีการถ่ายทอดกระบวนการ

ทำางานให้กับผู้รับสิทธิ	 โดยธุรกิจแฟรนไชส์ก็มีความ

หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์บริการ	และ

ธุรกิจแฟรนไชส์การผลิต	 ธุรกิจแฟรนไชส์จะประสบ

ความสำาเร็จหรือไม่ประสบความสำาเร็จเกดิจากกลยุทธ์

การบริหารจัดการหลายๆ	 ด้าน	 ดังนั้นการทำาธุรกิจ

แฟรนไชส์ต้องมีการบริหารทั้งปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกในด้านต่างๆ	 เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์

มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	

	 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจศึกษาวิจัย	 ผลกระทบของกลยุทธ์

การบริหารแฟรนไชส์ที่มีต่อความสำาเร็จขององค์กร

ของธรุกจิแฟรนไชส์ในประเทศไทย	โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อทดสอบว่า	 กลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์มีผล

กระทบต่อความสำาเร็จขององค์กรหรือไม่	 อย่างไร

ซึ่งทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจ

แฟรนไชส์ในประเทศไทย	 ผลลัพธ์ที่ ได้จากการวิจัย

สามารถนำาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

การกำาหนดทิศทางการสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของธุรกิจแฟรนไชส์	 เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับ
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ธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในการนำา

ไปประยุกต์ ใช้ ในการบริหารแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันและความสำาเร็จของ

องค์กรในระยะยาว	 และเพื่อเป็นข้อสนเทศสำาหรับ

ผูบ้รหิารธรุกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย	และผู้ทีส่นใจ

จะประกอบธรุกจิแฟรนไชส์ในประเทศไทยในอนาคต

 วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย ดังนี้

	 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์

การบริหารแฟรนไชส์กับความสำาเร็จขององค์กร

ของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม

 กลยุทธ์ก�รบริห�รแฟรนไชส์ (Franchise 

Management)  

	 กระบวนการบริหารจัดการการดำาเนินงาน

รวมถึงการกำาหนดโครงสร้างของธุรกิจแฟรนไชส์

เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีต้ังไว	้และกลยทุธก์ารบริหาร

แฟรนไชส์เป็นการบริหารร้านค้าของสมาชิกในรูป

ของบริษัทหรือตัวบุคคล	 การให้สิทธิและการวาง

นโยบายคัดสรรผู้รับสิทธิที่เหมาะสมต่อสภาพการ

จัดการธุรกิจให้มากที่สุด	ซึ่งการบริหารระบบ	มีการ

พัฒนาวิธีการบริหารงานในทุกๆ	 ด้าน	 เป็นองค์กร

ที่ ไม่หยุดน่ิง	 มีการพัฒนาและเติบโตได้ โดยระบบ

การบริหารที่ดี	 การบริหารที่ดีจะต้องมีการเริ่มต้น

ในแต่ละช้ันอย่างชัดเจน	 โดยองค์ประกอบของ

การบริหาร	แฟรนไชส์	(พีระพงษ์	กิติเวชโภคาวัฒน์,	

2557	:	13-18)	ประกอบด้วย

	 ดา้นการกำาหนดคา่สทิธิ	(Configure	Permis-

sions)	 หมายถึง	 กระบวนการกำาหนดเกณฑ์	 หรือ

วิธีการในการตั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ	ในการประกอบ

ธุรกิจแฟรนไชส	์คา่สทิธแิรกเขา้เป็นค่าสทิธิประเภทนี้

เป็นค่าสิทธิที่ผู้รับสิทธิจ่ายให้แก่เจ้าของสิทธิเพื่อ

ครอบคลุม	ความรู้	ความลับทางการค้า	เครื่องหมาย

การคา้	ยงัรวมถงึการอบรมบรกิารตา่งๆ	ทีท่างเจา้ของ

สิทธิจัดให้แก่ผู้รับสิทธิ	 โดยเฉพาะการช่วยเหลือ

ในระยะแรกของการเปิดดำาเนินกิจการ	 จนกระทั่ง

เกิดรายได้ ในการดำาเนินงาน	ค่ารอยัลตี้	 เป็นรายได้

ที่ผู้รับสิทธิได้จากการดำาเนินธุรกิจที่ได้สิทธิ	และจ่าย

ให้แก่เจ้าของสิทธิเพื่อการบริการ	 การสนับสนุน

และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

ก็เสมือนหนึ่งในค่าภาษีที่ทุกคนในฐานะพลเมือง

ของประเทศจะต้องจ่ายให้แก่รัฐบาล	 เพื่อนำาไป

พัฒนาประเทศ	และค่าการตลาด	เป็นค่าสิทธิที่เรียก

เก็บจากฐานรายได้เช่นเดียวกัน	 โดยมีวัตถุประสงค์

ในการนำามาใช้เพื่อการตลาด	การโฆษณา	อันส่งผล

ตอ่ชื่อเสยีงแฟรนไชส	์และผลการตลาดของผูร้บัสทิธิ

โดยรวมทั้งระบบ	 ค่าสิทธิที่เป็นรายได้เหล่านี้ถือเป็น

กำาไรในการดำาเนินธุรกิจแฟรนไชส์	 โดยมีแนวทาง

ในการคำานวณ	และเรยีกเกบ็ทีแ่ตกตา่งกนัตามปจัจยั

ของแตล่ะแฟรนไชส	์	ปจัจยัทีจ่ะใช้ ในการคดิคำานวณ

การเรียกเก็บค่าสิทธิ

	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 (Perfor-

mance	Standards)	หมายถึง	กระบวนการกำาหนด

กฎเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาด

ในกระบวนการปฏิบัติงาน	 โดยองค์กรจะต้องจัดทำา

คู่มือเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ	 และคู่มือ

เสมือนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำาเร็จของธุรกิจ

เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ต้องออกแบบการทำางาน

ทั้งระบบให้สามารถจัดการ	 ดำาเนินงานด้วยความ

สะดวกและถูกต้อง	 และกิจการต้องมีระบบการ

ฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพ	 เนื่องจากต้องมีการถ่ายทอด

ความรู้ความชำานาญในการทำางาน	 การบริหาร

จัดการและต้องมีการควบคุมวิธีการทำางานแต่ละ

ขั้นตอนให้ได้มาตรฐาน

	 ดา้นการคดัเลอืกและใหส้ทิธแิฟรนไชส	์(Fran-

chise	Recruiting	&	Selection)	หมายถึง	การเลือก

ผู้รับสิทธิมาทำาธุรกิจร่วมกัน	 โดยการคัดเลือกผู้รับ

สิทธิต้องมีข้อกำาหนด	 หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะ
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มาซื้อแฟรนไชส์	 ได้แก่	 การเงิน	 ประสบการณ์การ

ประกอบธุรกิจ	ความพร้อมในการทำางาน	ทำาเลที่ตั้ง

ของผู้รับสิทธิ	 การดำาเนินการคัดเลือกผู้รับสิทธิเป็น

กระบวนการหรือวิธีการคัดเลือกผู้รับสิทธิให้ตรงกับ

นโยบายของธุรกิจนั้นๆ	

 คว�มสำ�เร็จขององค์กร (Organizational 

Success)

	 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำาเนินงานขององค์กร

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีม่อียู	่เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่

กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งความสำาเร็จจะวัด

ได้ ในรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน	 และมีหลักการ

ในการวดัความสำาเร็จ	(พส	ุเดชะรนิทร,์	2551	:	38-46)

ประกอบด้วย

	 ด้านการเงิน	 (Financial	 Perspective)

หมายถึง	 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการ

ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความสำาเร็จที่มีต่อการ

ดำาเนนิงานและนโยบายจากสว่นทีก่ระจายไปสูร่ะดบั

ต่างๆ	 เพื่อนำาไปปฏิบัติ	 โดยเน้นที่ผลกำาไรจากการ

เจริญเติบโตขององค์กร	 และผลตอบแทนที่ส่ง

กลับไปให้ผู้ถือหุ้น	 ซึ่งเป็นมุมมองท่ีมีความสำาคัญ

อย่างมากต่อองค์กรที่แสวงหากำาไร	 เพราะมุมมอง

ทางด้านการเงินเป็นตัวที่บอกถึงกลยุทธ์ที่กำาหนด

ขึ้นมาและนำาไปใช้ ในทางปฏิบัติแล้วได้ผลดีต่อ

การดำาเนินงาน	 ซ่ึงการวัดผลทางการเงินวัดได้ง่าย

และหลายรูปแบบที่เห็นเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน

เช่น	 กำาไรที่ ได้จากผลการดำาเนินงาน	 การเติบโต

ของยอดขายหรือรายได้ที่ ได้จากผลตอบแทน

ของการลงทุน

	 ด้านลูกค้า	 (Customer	 Perspective)

หมายถงึ	ผลลพัธท์ี่ไดส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ

ความสำาเร็จขององค์กร	เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

ในสินค้าและบริการ	 ก็จะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

และทำาให้มีรายได้และกำาไรเพิ่มขึ้น	 เป็นการวัด

ความพึงพอใจของลูกค้า

	 ด้านกระบวนการภายใน	(Internal	Process	

Perspective)	 หมายถึง	 ผลลัพธ์ที่แสดงถึงความ

สมบูรณ์ของกระบวนการปฏิบัติงานในองค์กร

เป็นการปฏิบัติงานเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

มีความเป็นรูปธรรม	 สามารถเข้าใจและนำาไปปฏิบัติ

ได้จริงในทุกๆ	 ระดับ	 เพื่อให้การดำาเนินงานภายใน

องค์กรสอดคล้องต่อการแสวงหารายได้เป็นการวัด

ประสทิธผิลของขัน้ตอนการปฏบิตังิานภายในองคก์ร	

ประกอบด้วย	ประสบการณ์จากการรับประกันอัตรา

การรักษาลูกค้า	 การทำางานทันเวลา	 ระยะเวลา

ในการนำาผลิตภัณฑ์ ใหม่เข้าสู่ตลาด	 มุมมองนี้ต้อง

พิจารณาจากกระบวนการที่สำาคัญภายในองค์กร

ที่จะช่วยทำาให้องค์กรสามารนำาเสนอคุณค่าที่ลูกค้า

ต้องการและช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

 ผู้วิจัยพัฒน�กรอบแนวคิดในก�รวิจัยได้ ดังน้ี

	 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	 (Learning	 and	

Growth	Perspective)	หมายถึง	ผลลัพธ์ของความ

สำาเร็จในเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร	 จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดในการ

บริหารจัดการ	และการเรียนรู้นวัตกรรมขององค์กร

ที่ ได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามภาวะ

เศรษฐกิจ	 การพัฒนาตามแนวนโยบายขององค์กร

ที่ ได้กำาหนดไว้ โดยองค์กรได้มีการปฏิบัติและมีการ

วัดผลควบคู่อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรได้

มีการดำาเนินงานตามแผน	 หรือสามารถปรับเปลี่ยน

และแก้ไขกลยุทธ์ได้ทันท่วงทีหากพบข้อบกพร่อง

ภายในสว่นตา่งๆ	ระหวา่งการดำาเนนิงาน	ซึง่มมุมองนี้

เป็นการวัดนวัตกรรมภายในองค์กร	 การวิจัยและ

การพัฒนา	 ซึ่งจะเพิ่มคุณภาพในสินค้าและบริการ

เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง	 การพัฒนา

ความรู้	 ความสามารถของพนักงาน	 ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน	 ความพึงใจและทัศนคติของพนักงาน

โดยการพฒันาระบบอำานวยความสะดวกในการทำางาน	

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 อัตราการเข้าออกของ

พนักงาน	ซ่ึงมีความสำาคัญอย่างมากโดยเฉพาะมุมมอง

ที่ให้ความสำาคัญต่ออนาคตขององค์กร
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รูปที่ 1	กรอบแนวคิด

เกบ็รวบรวมขอ้มลู	45	วนั	ตัง้แตว่นัที	่24	กรกฎาคม–

6	กันยายน	2560	เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	ได้แก่	แบบสอบถาม	โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบ

สอบถาม	 จำานวน	 513	 ชุด	 เป็นแบบสอบถาม

ที่ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมดจำานวน	 115	 ชุด

แบง่ออกเปน็ผูบ้รหิารธรุกจิแฟรนไชสก์ารผลติ	68	คน

และผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์บริการ	47	คน	คิดเป็น

อัตราตอบกลับที่ตอบสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ	 22.42	

การส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราการตอบกลับ

อย่างน้อย	ร้อยละ	20	จึงจะถือว่ายอมรับได้	Aaker	

Kumar	และ	Day	(2001)

 ก�รวัดคุณภ�พลักษณะของตัวแปร

	 กลยุทธ์การบรหิารแฟรนไชสเ์ป็นตัวแปรอสิระ

ซึ่งสามารถจำาแนกออกเป็น	 3	 ด้าน	 ดังนี้	 1)	 ด้าน

การกำาหนดค่าสิทธิ	 จำานวน	 4	 ข้อ	 โดยครอบคลุม

การกำาหนดเกณฑ์ ในการตั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ

ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์	 โดยเจ้าของสิทธิ

จะเรียกรับจากผู้รับสิทธิ	 2)	 ด้านมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน	จำานวน	4	ข้อ	โดยครอบคลุมการกำาหนด

กฎเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาด

ในกระบวนการปฏิบัติงาน	 โดยองค์กรจะต้องมี

สร้างคู่มือเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ	 และ

3)	 ด้านการคัดเลือกและให้สิทธิแฟรนไชส์	 จำานวน

4	ข้อ	 โดยครอบคลุมการกำาหนดการเลือกผู้รับสิทธิ

สมมติฐ�นก�รวิจัย 

	 จากวัตถุประสงค์งานวิจัยและกรอบแนวคิด

ดังรูปที่	1	นำามากำาหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้

	 สมมติฐานที่	1	กลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์

ด้านการกำาหนดค่าสิทธิ	 มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับความสำาเร็จขององค์กรของธุรกิจแฟรนไชส์

ในประเทศไทย

	 สมมติฐานที่	2	กลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์	

ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน	มคีวามสมัพันธเ์ชงิบวก

กับความสำาเร็จขององค์กรของธุรกิจแฟรนไชส์

ในประเทศไทย

	 สมมติฐานที่	3	กลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์

ด้านการคัดเลือกและให้สิทธิแฟรนไชส์	 มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับความสำาเร็จขององค์กรของ

ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

วิธีก�รก�รวิจัย 

 กระบวนก�รและวิธกี�รเลอืกกลุม่ตัวอย�่ง

	 ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง	(Population	Sample)	

ที่ใช้ ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ใน

ประเทศไทย	จำาแนกตามแฟรนไชส์การผลิต	271	คน

และแฟรนไชส์บริการ	 242	 คน	 รวมผู้บริหารธุรกิจ

แฟรนไชส์ในประเทศไทย	 513	 คน	 (ไทยแฟรนไชส์

เซ็นเตอร์,	2560	 :	 เว็ปไซต์)	ซึ่งใช้ระยะเวลาในการ

ดานลูกคา (Customer Perspective) หมายถึง ผลลัพธที่ไดสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสงผลกระทบกับความสําเร็จขององคกร เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการ ก็จะสงผลให
ยอดขายเพิ่มขึ้นและทําใหมีรายไดและกําไรเพิ่มขึ้น เปนการวัดความพึงพอใจของลูกคา 

ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) หมายถึง ผลลัพธที่แสดงถึงความสมบูรณของ
กระบวนการปฏิบัติงานในองคกร เปนการปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา มีความเปนรูปธรรม สามารถเขาใจและนําไป
ปฏิบัติไดจริงในทุกๆ ระดับ เพื่อใหการดําเนินงานภายในองคกรสอดคลองตอการแสวงหารายไดเปนการวัดประสิทธิผลของ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานภายในองคกร ประกอบดวย ประสบการณจากการรับประกันอัตราการรักษาลูกคา การทํางานทันเวลา 
ระยะเวลาในการนําผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด มุมมองนี้ตองพิจารณาจากกระบวนการที่สําคัญภายในองคกร ที่จะชวยทําให
องคกรสามารนําเสนอคุณคาที่ลูกคาตองการและชวยใหบรรลุเปาหมาย 

 
ผูวิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังน้ี 

ดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspective) หมายถึงผลลัพธของความสําเร็จในเรื่องของ
การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร จากการศึกษาคนควาแนวคิดในการบริหารจัดการ และการเรียนรูนวัตกรรมของ
องคกรที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามภาวะเศรษฐกิจ การพัฒนาตามแนวนโยบายขององคกรที่ไดกําหนดไวโดย
องคกรไดมีการปฏิบัติและมีการวัดผลควบคูอยางตอเน่ือง เพ่ือใหแนใจวาองคกรไดมีการดําเนินงานตามแผน หรือสามารถ
ปรับเปลี่ยนและแกไขกลยุทธไดทันทวงทีหากพบขอบกพรองภายในสวนตางๆ ระหวางการดําเนินงาน ซึ่งมุมมองนี้เปนการวัด
นวัตกรรมภายในองคกร การวิจัยและการพัฒนา ซึ่งจะเพิ่มคุณภาพในสินคาและบริการ เพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง การ
พัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน ทักษะในการปฏิบัติงาน ความพึงใจและทัศนคติของพนักงาน โดยการพัฒนาระบบ
อํานวยความสะดวกในการทํางาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราการเขาออกของพนักงาน ซึ่งมีความสําคัญอยางมาก
โดยเฉพาะมุมมองที่ใหความสําคัญตออนาคตขององคกร 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
 

กลยุทธการบริหารแฟรนไชส (FRAN) 
1.  ดานการกาํหนดคาสิทธิ (CON) 
2.  ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (OPE) 
3.  ดานการคดัเลอืกและใหสิทธิแฟรนไชส  
     (SEL) 

ความสําเร็จขององคกร (SUS) 
1.  ดานการเงิน (FIN) 
2.  ดานลกูคา (CUS) 
3.  ดานกระบวนการภายใน (INT) 
4.  ดานการเรียนรูและพัฒนา (LEA) 
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มาทำาธุรกิจร่วมกัน	 โดยการคัดเลือกผู้รับสิทธิต้อง

มีข้อกำาหนด	 คุณสมบัติของผู้ที่จะมาซื้อแฟรนไชส์

ได้แก่	 การเงิน	 ประสบการณ์การประกอบธุรกิจ

ความพร้อมในการทำางาน	 ความสำาเร็จขององค์กร

ซึ่งสามารถจำาแนกออกเป็น	 4	 ด้าน	 ดังน้ี	 1)	 ด้าน

การเงิน	 จำานวน	 4	 ข้อ	 โดยครอบคลุมการบริหาร

จัดการขององค์ที่เกี่ยวข้องในด้านการเงิน	 ได้แก่	

การเพ่ิมของรายได้	 การลดต้นทุน	 การเพิ่มขึ้นของ

กำาไร	2)	ด้านลูกค้า	จำานวน	4	ข้อ	โดยครอบคลุมการ

องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ที่เปลี่ยนแปลงไป	ซึ่งจะส่งผลกระทบกับความสำาเร็จ

ขององคก์ร	ไดแ้ก	่การเพิม่สว่นแบง่การตลาด	การรกัษา

ลูกค้าเดิมของกิจการ	 3)	 ด้านกระบวนการภายใน	

จำานวน	4	ขอ้	โดยครอบคลมุการปฏบิตังิานในองคก์ร	

เป็นการปฏิบตังิานเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลกูค้า	ไดแ้ก่	

การดำาเนนิงานทีร่วดเรว็	กระบวนการผลติทีม่คีณุภาพ	

กระบวนการจัดส่งที่รวดเร็วตรงเวลา	และ	4)	ด้าน

การเรียนรู้และพัฒนา	จำานวน	4	ข้อ	โดยครอบคลุม

การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร	 ได้แก่	

การเพิ่มทักษะของพนักงาน	 ความพึงพอใจในการ

ทำางานของพนักงาน	โดยใช้	Rating	scale	5	ระดับ	

เกณฑ์การให้คะแนน	 คือ	 5	 คะแนน	 =	 มากที่สุด,

4	คะแนน	=	มาก,	3	คะแนน	=	ปานกลาง,	2	คะแนน	

=	น้อย,	1	คะแนน	=	น้อยที่สุด

 ค่�คว�มเชื่อมั่นและเที่ยงตรง

	 ผู้วิจัยได้ทดสอบความเชื่อมั่นและความ

เที่ยงตรง	 โดยการหาค่าอำานาจจำาแนกเป็นรายข้อ

(Discriminant	 Power)	 ใช้เทคนิค	 Item-total

Correlation	 ซึ่งกลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์

ได้ค่าอำานาจจำาแนก	 (r)	 อยู่ระหว่าง	 0.739-0.862

และ	ความสำาเร็จขององค์กร	ได้ค่าอำานาจจำาแนก	(r)	

อยูร่ะหวา่ง	0.842-0.916	ซึง่สอดคลอ้งกบั	Nunnally	

(1978)	 ได้นำาเสนอว่าการทดสอบค่าอำานาจจำาแนก

เกินกว่า	0.4	เป็นค่าที่ยอมรับได้	และหาความเชื่อมั่น

ของเครื่องมอื	(Reliability)	โดยใชว้ธิหีาคา่สมัประสทิธิ์

แอลฟา	(Alpha	Coefficient)	ตามวิธีของครอนบาค	

(Cronbach)	 ซึ่งกลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์	 มีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง	 0.893-0.946	 และ	

ความสำาเร็จขององค์กร	 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่

ระหว่าง	 0.896-0.937	ซึ่งสอดคล้องกับ	Nunnally	

(1978)	 ได้นำาเสนอว่าความน่าเชื่อถือตามวิธีของ	

Cronbach	ซึง่แนะนำาว่าคา่ความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื

อยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได้ไมค่วรต่ำากวา่	0.70	เครื่องมอื

มีคุณภาพสามารถนำาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้

 สถิติที่ใช้ ในก�รวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหุคูณทดสอบของกลยุทธ์การบริหาร

แฟรนไชส์ที่มีต่อความสำาเร็จขององค์กรของธุรกิจ

แฟรนไชส์ในประเทศไทย
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ผลลัพธ์ก�รวิจัยและก�รอภิปร�ยผล

ต�ร�งท่ี 1	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของกลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์กับความสำาเร็จขององค์กรโดยรวม	

ของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

ของตัวแปรอิสระ	 กลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์มีค่า

ตั้งแต่	2.347-7.141	ซึ่งมาค่าน้อยกว่า	10	แสดงว่า

ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน	แต่ไม่มีนัยสำาคัญ	

(Black	2006	:	585)

 ผลลัพธการวิจัยและการอภิปรายผล 
ตาราง  1  การวิเคราะหสหสัมพันธของกลยุทธการบริหารแฟรนไชสกับความสําเร็จขององคกร โดยรวม ของธุรกิจแฟรนไชส
ในประเทศไทย 

ตัวแปร SUS CON OPE SEL VIF 

 

3.999 3.980 4.581 4.281  
S.D. 0.425 0.480 0.427 0.564  
SUS  -  0.747*  0.631*  0.503*  
CON  -  0.771*  0.870* 7.141 
OPE   -  0.497* 2.347 
SEL    - 4.607 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 1 พบวา ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกัน ซึ่งอาจเกิดเปนปญหา Multicollinearity ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทํา
การทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIF ปรากฏวา คา VIF ของตัวแปรอิสระ กลยุทธการบริหารแฟรนไชสมีคา
ตั้งแต 2.347-7.141 ซึ่งมาคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน แตไมมีนัยสําคัญ (Black 2006 : 585) 
 
ตาราง  2  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอย กับความสําเร็จขององคกร โดยรวม ของธุรกิจแฟรนไชสใน
ประเทศไทย 

กลยทุธการบริหารแฟรนไชส 

ความสําเร็จขององคกร 
โดยรวม 

t p-value 
สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

ความคลาด 
เคลื่อนมาตรฐาน 

คาคงที่ ( a ) 2.604 0.391 6.663* <0.0001 
ดานการกําหนดคาสิทธิ (CON) 1.075 0.172 6.249* <0.0001 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (OPE) -0.307 0.116 -2.646* 0.009 
ดานการคดัเลือกและใหสิทธิแฟรนไชส (SEL) -0.344 0.118 -2.915* 0.004 
F = 28.698 p = < 0.0001 Adj R2= 0. 426 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธการบริหารแฟรนไชส ดานการกําหนดคาสิทธิ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จของ 
องคกรของธุรกิจแฟรนไชสในประเทศไทย 

 ผลลัพธการวิจัยและการอภิปรายผล 
ตาราง  1  การวิเคราะหสหสัมพันธของกลยุทธการบริหารแฟรนไชสกับความสําเร็จขององคกร โดยรวม ของธุรกิจแฟรนไชส
ในประเทศไทย 

ตัวแปร SUS CON OPE SEL VIF 

 

3.999 3.980 4.581 4.281  
S.D. 0.425 0.480 0.427 0.564  
SUS  -  0.747*  0.631*  0.503*  
CON  -  0.771*  0.870* 7.141 
OPE   -  0.497* 2.347 
SEL    - 4.607 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 1 พบวา ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกัน ซึ่งอาจเกิดเปนปญหา Multicollinearity ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทํา
การทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIF ปรากฏวา คา VIF ของตัวแปรอิสระ กลยุทธการบริหารแฟรนไชสมีคา
ตั้งแต 2.347-7.141 ซึ่งมาคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน แตไมมีนัยสําคัญ (Black 2006 : 585) 
 
ตาราง  2  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอย กับความสําเร็จขององคกร โดยรวม ของธุรกิจแฟรนไชสใน
ประเทศไทย 

กลยทุธการบริหารแฟรนไชส 

ความสําเร็จขององคกร 
โดยรวม 

t p-value 
สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

ความคลาด 
เคลื่อนมาตรฐาน 

คาคงที่ ( a ) 2.604 0.391 6.663* <0.0001 
ดานการกําหนดคาสิทธิ (CON) 1.075 0.172 6.249* <0.0001 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (OPE) -0.307 0.116 -2.646* 0.009 
ดานการคดัเลือกและใหสิทธิแฟรนไชส (SEL) -0.344 0.118 -2.915* 0.004 
F = 28.698 p = < 0.0001 Adj R2= 0. 426 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธการบริหารแฟรนไชส ดานการกําหนดคาสิทธิ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จของ 
องคกรของธุรกิจแฟรนไชสในประเทศไทย 

	 จากตารางที	่1	พบวา่	ตวัแปรอสิระแตล่ะดา้น

มีความสัมพันธ์กัน	 ซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา	Multi-

collinearity	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงได้ทำาการทดสอบ	

Multicollinearity	โดยใช้ค่า	VIF	ปรากฏว่า	ค่า	VIF

ต�ร�งท่ี  2	การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยกับความสำาเร็จขององค์กรโดยรวม

	 	 ของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

 สมมติฐ�นที่ 1	กลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์

ด้านการกำาหนดค่าสิทธิ	 มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับความสำาเร็จขององค์กรของธุรกิจแฟรนไชส์

ในประเทศไทย

	 ผลการวิจัยดังตารางที่	 2	 พบว่า	 กลยุทธ์

การบริหารแฟรนไชส์	 ด้านการกำาหนดค่าสิทธิ

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำาเร็จขององค์กร

โดยรวม	 เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์จะเน้นในเรื่อง
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การกำาหนดค่าสิทธิแรกเข้า	 โดยพิจารณาจากต้นทุน

และผลตอบแทน	 เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น	 โดยเจ้าของสิทธิสามารถเจาะกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายได้ด้วย	 เพื่อนำามาวิเคราะห์และปรับปรุง

การบริหารให้มีคุณภาพต่อเนื่อง	 ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	 ดุษฏี	 สีมาขจร	 (2553	 :	 บทคัดย่อ)

พบว่า	 ปัจจุบันเจ้าของสิทธิมองการแข่งขันระหว่าง

บริษัทที่มีอยู่เดิมในธุรกิจ	 แฟรนไชส์การแฟสด

จะเปน็การเนน้เรื่องระบบการบรหิารงานทีด่เีปน็หลกั

ส่วนผู้ซื้อสิทธิมีความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าของสิทธิ

ในด้านโครงสร้างของกิจการมากที่สุด	 และความ

พึงพอใจที่มีผลต่อระบบปฏิบัติการของเจ้าของสิทธิ

ในด้านการเปิดร้าน	 รูปแบบการตกแต่งร้าน	 และ

การตรวจสอบ	 ปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อจำากัดของ

ธุรกิจได้แก่	 1)	 ขาดกฎหมายที่รองรับการดำาเนิน

ธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ โดยตรง	 2)	 การบริหาร

ทรพัยากรมนษุย	์3)	การบรหิารการจดัการระบบงาน	

4)	ปญัหาทางดา้นการเงนิ	5)	ปญัหาทางดา้นการตลาด	

6)	ปัญหาภายในผู้ซื้อสิทธิ	7)	ปัญหาระหว่างเจ้าของ

สิทธิและผู้ซื้อสิทธิ	 ในส่วนผู้ซื้อสิทธิพบปัญหาที่

เกดิขึน้ขณะดำาเนนิธรุกจิในดา้นการตลาดมากทีส่ดุคอื

มีคู่แข่งมาก	ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของธุรกิจ	ได้แก่

1)	 การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านการ

ลงทนุ	2)	การไดร้บัการสนบัสนนุดา้นกฎหมายเฉพาะ

ด้านแฟรนไชส์	 3)	 ด้านการบริหารจัดการ	 4)	 การ

ประเมนิความเปน็ไปได้ ในการลงทนุขยายสาขาเพิม่ขึน้

5)	 ด้านการผลิตคุณภาพและมาตรฐานของกาแฟ

6)	ด้านการตลาด	7)	การตกแต่งสถานที่ที่เหมือนกัน

ทุกสาขา	ในส่วนผู้ซื้อสิทธิปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก

ซื้อสิทธิของผู้ซื้อสิทธิคือการอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ	

ผู้ซื้อสิทธิมองด้านการของผู้บริโภค	 ได้แก่	 1)	 อายุ

กิจการ	2)	สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด	3)	มีการ

ทำาการตลาดได้ตรงตามความต้องของผู้บริโภค

4)	 ระดับการแข่งขันในการตลาดไม่สูง	 5)	 มีการ

จัดการระบบแฟรนไชส์ที่ดี	 6)	 ผลตอบแทนบริษัท

ที่เสนอให้สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อาทิตย์	ศรีชัย

(2556	 :	 บทคัดย่อ)	 พบว่า	 ค่าตอบแทนจากการ

ให้ใช้สิทธิตามสัญญาแฟรนไชส์	 ถือว่าเป็นเงินได้

ของเจ้าของสิทธิอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีได้ตาม

ประมวลรัษฎากรกร	 การบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้

โดยเฉพาะในส่วนของความหมายของค่าสิทธิใน

สัญญาแฟรนไชส์นั้น	 ยังขาดความชัดเจน	 เพราะมี

วัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บที่แตกต่างกัน	

 สมมติฐ�นที่ 2	กลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์	

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับความสำาเร็จขององค์กรของธุรกิจแฟรนไชส์

ในประเทศไทย		และสมมติฐ�นที่ 3	กลยุทธ์การบริ

หารแฟรนไชส	์ดา้นการคดัเลอืกและใหส้ทิธแิฟรนไชส์

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำาเร็จขององค์กร

ของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย	

	 ผลการวิจัยดังตารางที่	2	พบว่า	กลยุทธ์

การบริหารแฟรนไชส์	ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน

และด้านการคัดเลือกและให้สิทธิแฟรนไชส์	 มีความ

สัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับความสำาเร็จของ

องค์กรโดยรวม	 เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ความ

สำาคัญกับประสบการณ์ของผู้รับสิทธิ	 มุ่งเน้นการ

พิจารณาให้สิทธิอย่างพิถีพิถัน	 หลักการที่ใช้ ในการ

คัดเลือก	 จะช่วยลดปัญหาต่างๆ	 ในการดำาเนินงาน

และให้สิทธิแฟรนไซส์	 เพื่อนำาเสนอในสิ่งที่ลูกค้า

ต้องการ	 และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ

แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจแฟรนไชส์ที่ให้ความสำาคัญ

กับประสบการณ์ของผู้รับสิทธิมุ่งเน้นการพิจารณา

ให้สิทธิอย่างพิถีพิถัน	 อาจส่งผลให้ผู้สนใจร่วมลงทุน

ลดนอ้ยลง	ผู้บริหารธรุกิจแฟรนไชส์จงึควรใช้วสัิยทัศน์

ในการพิจารณาผู้รับสิทธิ	 ควบคู่กับทัศนคติของ

ผู้รับสิทธิ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจ้าหน้าที่
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ชำานาญการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั	บรหิาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร	ธนาคารทหารไทย	

จำากัด	 (มหาชน)	 (2559	 :	บทคัดย่อ).	พบว่า	ปัจจัย

หลักภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

องค์กร	 ความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นความเสี่ยงที่

สง่ผลตอ่การบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารองคก์ร

มากที่สุดส่วนปัจจัยย่อยที่ส่งผลมากที่สุดภายใต้

การบรหิารความเสีย่งแตล่ะดา้นสามารถสรปุไดด้งันี้	

ความเสีย่งจากกระบวนการทำางาน	คอื	ปจัจยัดชันชีีว้ดั

ความเสีย่ง	เมื่อทราบวา่ปจัจยัใดคอืปจัจยัทีส่ำาคญัทีส่ดุ

ทีส่ง่ผลใหก้ารบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารองคก์ร

สัมฤทธิ์ผล	 สถาบันการเงินจะได้ทำาการตรวจสอบ

ปัจจัยด้านนั้น	และทำาการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

มากที่สุด	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	คัทลียา	ณ	รุณ	

(2557	:	บทคดัยอ่)	พบวา่	1)	มาตรฐานการปฏบิตังิาน

ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ

ในวิชาชีพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก

กับคุณภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวม

ด้านคุณภาพผลงาน	 ด้านความรับผิดชอบ	 และ

ด้านความชำานาญ	 2)	 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายมีความสัมพันธ์

และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงาน

ทางการบัญชีโดยรวม	 ด้านคุณภาพผลงาน	 และ

ดา้นความรบัผดิชอบและ	3)	มาตรฐานการปฏิบัตงิาน

ด้านการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ

มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ

การปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวม	 และด้าน

ความรับผิดชอบ	 ดังนั้น	 ผู้ทำาบัญชีควรให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการ

ปฏบัิตงิานของคนใหม้คีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี

มีความเข้าใจและเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมายและ

ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ	 เพื่อให้

การปฏิบัติงานทางการบัญชีบรรลุผลสำาเร็จตรง

ตามเป้าหมาย

สรุปผลก�รวิจัย

	 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคท์ีจ่ะศกึษาผลกระทบ

ของกลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์ที่มีต่อความสำาเร็จ

ขององค์กรของธุรกิจแฟรนไชส์ ในประเทศไทย

จากผลการศกึษา	พบวา่	กลยทุธก์ารบรหิารแฟรนไชส	์

มคีวามสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชงิบวกกบัความสำาเรจ็

ขององค์กร	ดังนั้น	ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์	ควรให้

ความสำาคัญด้านการกำาหนดค่าสิทธิ	 เพื่อก่อให้เกิด

ความสำาเร็จตามที่ตั้งไว้	 ควรมุ่งเน้นการเก็บค่าสิทธิ

โดยพิจารณาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทน	 เช่น

เก็บค่าสิทธิเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย	 หรือสร้าง

ระบบควบคุมยอดขายเพื่อตรวจสอบและป้องกัน

การทุจริตต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้น	 กลยุทธ์การบริหาร

แฟรนไชส์ที่มีต่อความสำาเร็จขององค์กรของธุรกิจ

แฟรนไชส์ ในประเทศไทย	 มีความสัมพันธ์และ

ผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับความสำาเร็จ

ขององค์กร	 ดังนั้น	 ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ควร

ให้ความสำาคัญด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานลดลง

ดังนั้น	การมุ่งเน้นการควบคุมและการติดตามวิธีการ

ปฏิบัติงานที่มากจนเกินไป	 อาจส่งผลให้ผู้ที่สนใจ

ร่วมลงทุนมองเป็นเรื่องที่ซับซ้อน	 วุ่นวาย	 และยาก

ตอ่การปฏบิตังิาน	และควรใหค้วามสำาคญัดา้นคดัเลอืก

และให้สิทธิแฟรนไชส์ลดลง	 เนื่องจากมุ่งเน้นการ

พิจารณาการให้สิทธิอย่างพิถีพิถัน	 หลักการที่ใช้ ใน

การคดัเลอืก	อาจสง่ผลใหผู้ส้นใจรว่มลงทนุลดนอ้ยลง

อาจส่งผลต่อการดำาเนินงานในอนาคต

ประโยชน์ของก�รวิจัยและข้อเสนอแนะ

 ประโยชน์ของก�รวิจัย

	 1)	 ควรมีการศึกษาผลกระทบและความ

สัมพันธ์ของกลยุทธ์การบริหารแฟรนไชส์ด้านอื่น

ที่จะเป็นตัวส่งผลต่อความสำาเร็จขององค์กร	 เพื่อจะ

สามารถนำาข้อมูลจากการวิจัยไปเปรียบเทียบและ

ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



51วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

	 2)	 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบกลยุทธ์

การบริหารแฟรนไชส์ ในด้านอื่นๆ	 เช่น	 พันธมิตร

ทางธุรกิจ	 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 การใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหาร	

เป็นต้น

	 3)	 ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยอื่น

ทีม่ตีอ่ความสำาเร็จขององคก์ร	เชน่	กลยทุธก์ารบรกิาร

องค์กรสมัยใหม่	 กลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสังคม	

กลยุทธ์การควบคุมภายใน	กลยุทธ์ด้านจรรยาบรรณ

ในการปฏบิตังิาน	และกลยทุธก์ารบรหิารและจดัการ

ความเสี่ยง	เป็นต้น

	 4)	 ควรมีการเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่

ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย	 เช่น	 ธุรกิจโรงแรม	

อุตสาหกรรม	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 ธุรกิจภาครัฐ	 และธุรกิจเอกชน

ขนาดกลางและขนาดย่อม

 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยในอน�คต

	 1)	 ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์	 ควรให้ความ

สำาคัญด้านการกำาหนดค่าสิทธิ	 เพื่อก่อให้เกิดความ

สำาเร็จตามที่ตั้งไว้	กิจการควรมุ่งเน้นการเก็บค่าสิทธิ

โดยพิจารณาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทน	 การเก็บ

ค่าการตลาดเพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น	 การกำาหนดสิทธิแรกเข้าเพ่ือให้เป็น

รูปแบบมาตรฐานเดียวกัน

	 2)		ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์	 ควรให้ความ

สำาคัญด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานลดลง	 เพื่อให้

การดำาเนินงานมีมาตรฐานคุณภาพในระดับเดียวกัน

และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริง

กิจการควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ความ

เชี่ยวชาญในการทำางานแก่ผู้ได้รับสิทธิ	ควรส่งเสริม

ให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำาเสมอเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนากิจการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	 และกิจการควร

มีการควบคุมและติดตามวิธีการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้

การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 3)	 ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์	 ควรให้ความ

สำาคัญด้านคัดเลือกและให้สิทธิแฟรนไชส์ลดลง

เพื่อให้ผลการดำาเนนิงานเป็นไปตามเปา้หมายทีต่ั้งไว้

กิจการควรให้ความสำาคัญกับประสบการณ์ของ

ผู้รับสิทธิ	 เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ

และควรมุ่งเน้นการพิจารณาให้สิทธิอย่างพิถีพิถัน

เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ	 และจะช่วยลด

ปัญหาต่างๆ	 ในการดำาเนินงาน	 และการให้สิทธิ

แฟรนไชส์	แต่ในขณะเดียวกันการให้ความสำาคัญกับ

ประสบการ์ของผู้รับสิทธินั้น	 อาจทำาให้เสียผู้รับสิทธิ

ที่พร้อมจะพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจ

แฟรนไชส์	 รวมถึงการพิจารณาการให้สิทธิอย่าง

พิถีพิถันมากเกินไป	อาจทำาให้ผู้ที่สนใจเข้ามารับสิทธิ

เปลี่ยนเป้าหมายไปรับสิทธิธุรกิจแฟรนไชส์ประเภท

อื่นแทน
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาอิทธิพลของทนุทางสงัคมภายในและภายนอกของธรุกิจครอบครัว

ทีป่ระกอบกิจกรรมเพื่อสงัคมทีม่ตีอ่ผลการดำาเนนิงานของธุรกิจครอบครวั	โดยประชากรที่ใช้ ในงานวจิยันี	้คอื	

เจ้าของหรือตัวแทนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำานวน	211	ราย	โดยใช้เครื่องมือ

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล	 ซึ่งงานวิจัยนี้ ได้รับแบบสอบถามที่ตอบกลับมาที่ใช้ได้จำานวน	 124	 ราย

ข้อมูลถูกวิเคราะห์ โดยนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ขณะที่

โมเดลสมการโครงสร้างถูกนำามาใช้เพื่อการทดสอบสมมติฐาน	สำาหรับผลของการทดสอบแบบจำาลองการวัด

พบว่าโมเดิลมีความเที่ยงตรงเชิงเหมือน	 ความเที่ยงตรงเชิงจำาแนก	 รวมถึงมีความน่าเชื่อถือ	 นอกจากนี้

แบบจำาลองโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืน	(CMIN/DF	=	1.487,	RMR	=	0.074,	GFI	=	0.871,	AGFI	

=	0.816,	IFI	=	0.945,	TLI	=	0.928,	CFI	=	0.943	และ	RMSEA	=	0.063)	ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา่มทีนุทางสงัคมภายนอกเทา่นัน้ทีม่อีทิธพิลตอ่ผลการดำาเนนิงานดา้นการเงนิและผลการดำาเนนิงานดา้นที่

ไม่ใชก่ารเงนิโดยผา่นตวักลางคอืความสะดวกในการเขา้ถงึทรัพยากร	ซ่ึงประโยชนท่ี์ได้จากงานวิจัยนีส้ามารถ

ทำาใหธ้รุกจิครอบครบัมคีวามเขา้ใจทีด่ขีึน้วา่การปรบัปรงุการเขา้ถงึทรพัยากรสามารถสนบัสนนุความสมัพนัธ์

ระหว่างทุนทางสังคมภายนอกและผลการดำาเนินงานของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำาคัญ

คำ�สำ�คัญ : ธุรกิจครอบครัว	ทุนทางสังคมภายใน	ทุนทางสังคมภายนอก	การเข้าถึงทรัพยากร	ผลการดำาเนินงาน 

ABSTRACT

 This	research	aims	to	study	the	influence	of	internal	and	external	social	capital	of	the	

performance	of	family	business	engaging	in	social	activities.	The	population	in	this	research	

are	owners	or	representatives	from	211	family	businesses	engaging	in	social	activities	as	listed	

in	The	Stock	Exchange	of	Thailand.	The	questionnaires	were	conducted	to	collect	the	data	in	
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this	research	with	124	valid	responses	in	return.	Data	was	analyzed	using	descriptive	statistics	

including	percentage,	means	and	standard	deviation,	whereas	structural	equation	model	was	used	

for	hypothesis	testing.	For	the	measurement	model,	the	results	indicated	that	the	measurement	

model	satisfied	the	convergent	and	discriminant	validity	including	reliability.	In	addition,	the	

results	revealed	that	structural	model	fit	was	acceptable	(CMIN/DF	=	1.487,	RMR	=	0.074,	GFI	

=	0.871,	AGFI	=	0.816,	IFI	=	0.945,	TLI	=	0.928,	CFI	=	0.943	และ	RMSEA	=	0.063).	The	result	of	

hypothesis	testing	showed	that	only	external	social	capital	impacted	on	financial	performance	

and	non-financial	performance	through	resource	access.	Thus,	this	paper	provides	the	benefits	

to	family	business	to	better	understand	that	improvement	on	resource	access	could	support	the	

relationship	external	social	capital	and	performance	of	family	business	in	Thailand	significantly.

Keywords : 

	 Family	 Business,	 Internal	 Social	 Capital,	 External	 Social	 Capital,	 Resource	 Access,	

Performance

การเปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตระหวา่งธรุกจิครอบครวั

และธุรกิจที่ ไม่ใช่ครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจครอบครัว

ในประเทศไทยนบัตัง้แต	่พ.ศ.	2552	จนถงึ	พ.ศ.	2557

มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และธุรกิจครอบครัว

ในประเทศไทยมีการเติบโตที่สูงกว่าธุรกิจที่ ไม่ใช่

ครอบครัวโดยเฉลี่ยร้อยละ	10.15

	 ปจัจบุนัปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมจากการดำาเนนิ

ธุรกิจมีหลายด้าน	 เช่น	 มลพิษทางสภาวะแวดล้อม	

การเอาเปรียบผู้บริโภค	 หรือแม้กระทั่งปัญหาการมี

ผู้ค้ารายใหญ่มาเบียดเบียนผู้ค้ารายย่อย	โดยกิจการ

ที่มีการดำาเนินงานโดยมุ่งเน้นผลกำาไรเป็นหลัก

อาจสร้างปัญหาทางสังคมเหล่าน้ี	 หรือมีพฤติกรรม

ที่ผิดจรรยาบรรณอื่นๆ	ได้	 (Gils	et	al.,	2014)

จึงจำาเป็นต้องมีนวัตกรรมการแก้ปัญหาจาก

ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดการทำาเพื่อสังคมมาช่วย

บรรเทาและแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อเน้นความสมดุล

ระหว่างผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และผลลัพธ์

ทางด้านสังคมให้มากขึ้น	 (Imperatori	 and	 Ruta,	

บทนำ�

	 กิจการทั่วโลกมากกว่าร้อยละ	95	เป็นธุรกิจ

ครอบครวั	(Jawed,	2015)	ขณะท่ีกระทรวงอตุสาหกรรม	

(2559)	ไดอ้า้งถึงการรายงานของ	Price	Waterhouse

ระบุว่า	 "ร้อยละ	 80	 ของธุรกิจในเอเชียเติบโต

จากธุรกิจครอบครัว	และกว่าร้อยละ	40	ของ	500	

อันดบัแรกขององคก์รธรุกจิขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิา

เปน็ธุรกจิครอบครัว	จงึแสดงใหเ้หน็วา่ธรุกจิครอบครวั

มีความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ"

โดยธุรกิจครอบครัว	หมายถึง	ธุรกิจที่หุ้นกว่าร้อยละ	

50	ถอืครองโดยครอบครวัเดยีวซึง่อาจมคีวามสัมพนัธ์

ทางสายเลือดหรือการแต่งงาน	 และมีความตั้งใจ

ที่จะส่งผ่านความเป็นเจ้าของไปยังทายาท	 (อรุณ

ศิริจานุสรณ์,	 2554)	 สำาหรับประเทศไทย	 วิสาหกิจ

กว่าร้อยละ	 80	 จัดว่าเป็นธุรกิจครอบครัว	 มีการ

กระจายตัวอยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม	 และมีขนาด

ตั้งแต่วิสาหกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรธุรกิจ

ระดับประเทศ	 (กระทรวงอุตสาหกรรม,	 2559)

ประกอบกับงานวิจัยของ	 Apisakkul	 (2015)	 ได้มี				
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2015)	ซึง่งานวิจัยของ	Gils	et	al.	(2014)	ยงัสนบัสนนุ

อีกว่าธุรกิจครอบครัวไม่ได้ดำาเนินไปโดยแรงจูงใจ

ทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น	 แต่มีการดำาเนินไปโดยมี

ส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะให้ความสำาคัญต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมมากกว่าธุรกิจที่ ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว

อีกด้วย

	 ในโลกของธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลา	 ถ้ากิจการใดไม่มีการปรับปรุงพัฒนา

ตัวเองก็อาจเป็นหนทางสู่การถอยหลังจนต้อง

ปดิกจิการได	้ดงันัน้	การพฒันาตวัเองถอืเป็นสิง่สำาคญั	

ในขณะที่การใช้แนวคิดการทำาเพื่อสังคม	 หรือมีการ

ประกอบกิจกรรมทางสังคมเองก็มีความเชื่อมโยง

กับการเกิดทุนทางสังคม	 (Ridley-Duff	 and	 Bull,	

2011)	กล่าวคือ	การแสดงออกถึงการใส่ใจต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์

ความเชื่อใจ	ไวว้างใจกนัระหวา่งองคก์รกบัหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้องมากกว่าองค์กรทั่วไป	 สิ่งเหล่านี้เรียกว่า

ทุนทางสังคม	และทุนทางสังคมนี้จะเป็นตัวสนับสนุน

การได้มาของทรัพยากรต่างๆ	(Chen	et	al.,	2007)	

กิจการที่มีแนวคิดการทำาเพื่อสังคมจึงมีแนวโน้ม

ที่จะได้รับการสนับสนุนจากชุมชนมากกว่า	 รวมถึง

จะสง่ผลตอ่กิจการในการไดร้บัโอกาสใหม่ๆ 	ทางธรุกจิ	

(Ismail,	 2012)	 และเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆ

ไมว่า่จะเป็นด้านการเงนิ	ขอ้มลูขา่วสารหรอืการไดม้า

ของแรงงานง่ายขึ้น	(Fornoni,	Arribas	and	Vila,	

2012)	 ซ่ึงยังส่งผลต่อผลการดำาเนินงานของกิจการ

ทำาให้กิจการประสบความสำาเร็จได้ต่อไป	 (Hooghe	

and	Stolle,	2003;	Chen	et	al.,	2007;	Fornoni

et	al.,	2012)	ตัวอย่างเช่น	ในทวีปแอฟริกา	ได้มีการ

สร้างม้าหมุนที่เรียกว่า	 PlayPumps	 เมื่อมีการหมุน

จะสบูน้ำาจากใตด้นิขึน้มาเกบ็ไว้ ในแทง็กน์้ำาขนาดใหญ่

ทำาให้เด็กๆ	 ได้มีของเล่นในขณะเดียวกันทำาให้

ชุมชนมีน้ำาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	 เนื่องจาก

เป็นสินค้าที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม	 Play

Pumps	 ได้รับการสนับสนุนในการเข้าถึงพื้นท่ีอื่นๆ

และมีการสนับสนุนในการสร้างเครื่องสูบน้ำาเพิ่มขึ้น

ทำามีผลกำาไรอย่างมากมายตามมา	 (Sodhi	 and	

Tang,	2011)

	 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่การมแีนวคดิ

การทำาเพื่อสังคมหรอืการประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม

มีความสำาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก	

ธรุกจิครอบครวัซึง่มแีนวโนม้การทำาเพื่อสงัคมมากกวา่

ธุรกิจทั่วไปที่มีอยู่เป็นจำานวนมากจึงถือเป็นแกนหลัก

ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม

ถา้หากธรุกจิครอบครวัในประเทศไทยมกีารนำาแนวคดิ

การทำาเพื่อสังคมมาใช้จะสามารถสร้างประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่าง

มากมาย	 และนอกจากจะมีประโยชน์ต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมแล้ว	 แนวคิดการทำาเพื่อสังคมหรือ

การประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมยังก่อให้เกิดทุน

ทางสังคมขึ้น	 และทุนทางสังคมมีผลต่อการพัฒนา

ผลการดำาเนินงานของกิจการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจครอบครัวเองอีกทางหนึ่ง	 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย

จึงเล็งเห็นความสำาคัญที่จะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพล

ของทุนทางสังคมภายในและทุนทางสังคมภายนอก

ที่มีต่อผลการดำาเนินงานของธุรกิจครอบครัวที่

ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม	 เพื่อนำาเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาผลการดำาเนินงานของธุรกิจครอบครัว

ที่ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม

	 ท้ังนี้ ในสว่นถดัไปของบทความ	ประกอบไปด้วย	

ทบทวนวรรณกรรม	วิธีการวิจัย	ผลการศึกษา	สรุป

และอภิปรายผลการศึกษา	และข้อเสนอแนะสำาหรับ

การวิจัยในอนาคต	ตามลำาดับ
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ทบทวนวรรณกรรม

 1.	 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว

	 	 ธุรกิจครอบครัว	 จากการตรวจสอบ

เอกสารนั้น	นักวิจัยแต่ละท่านได้มีการให้ความหมาย

ไว้มากมายในประเด็นที่แตกต่างกันไป	ในงานวิจัยนี้

ผู้วิจัยได้สรุปความหมายของธุรกิจครอบครัวว่า

ธุรกิจครอบครัว	 หมายถึง	 ธุรกิจที่บุคคลก่อตั้ง

ผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทางสายเลือด	 หรือ

มีความสัมพันธ์จากการแต่งงานมีการถือหุ้นของ

กิจการมากกว่าครึ่งหน่ึงหรือเป็นผู้ถือหุ้นหลัก

โดยมีการสืบทอดธุรกิจหรือมีแนวโน้มที่จะมีการ

สืบทอดธุรกิจจากรุ่นหนึ่งไปสู่ทายาทรุ่นต่อไป	 (อรุณ

ศิริจานุสรณ์,	 2554)	อีกทั้งยังมีทุนทางสังคมภายใน

ฝังอยู่ในรูปแบบของธุรกิจด้วย	(Mani	and	Lakhal,	

2015)

	 2.		แนวคิดเกี่ยวกับก�รประกอบกิจกรรม

เพื่อสังคม

	 	 การประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม	หมายถึง	

การดำาเนินงานที่ควบคู่กับการมีวัตถุประสงค์ทาง

สังคมหรือสิ่งแวดล้อม	 และสร้างผลกระทบเชิงบวก

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยกำาไรจากการ

ดำาเนินกิจการ	 หรือรูปแบบวิธีการดำาเนินกิจการ	

(Conway,	2008;	Ebrashi,	2013)	รวมถงึสรา้งเสรมิ

ให้เกิดทุนทางสังคมภายนอก	 (Ridley-Duff	 and	

Bull,	2011)

 3.	รูปแบบและตัวอย่�งของกิจกรรม

เพื่อสังคม

	 	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (2558)	 ได้จำาแนก

รูปแบบของการทำาเพื่อสังคมออกเป็น	5	รูปแบบ

ได้แก่	 1.	 เน้นการสร้างรายได้สูงเพื่อนำากำาไรไป

ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมทางสังคม	 ตัวธุรกิจ

ไมจ่ำาเปน็ตอ้งสรา้งผลกระทบทางสงัคมโดยตรง	และ

ไม่จำาเป็นต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมทาง

สังคมที่ไปช่วยเหลือ	 2.	 เน้นการขายสินค้า/บริการ

ในตลาดปกติ	 เพื่อนำาผลกำาไรไปสนับสนุนสินค้า/

บริการให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	3.	เน้นไปที่การสร้าง

ผลกระทบทางสังคมเชิงบวกผ่านกระบวนการหรือ	

สินค้า/บริการของกิจการ	 4.	 ธุรกิจที่เปิดโอกาส

ให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถถือครองได้	 และ	 5.	 ธุรกิจ

ที่ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการปกติและเปิดโอกาส

ในการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสในโครงสร้างองค์กร	

 4.	 ธรุกจิครอบครวักบัก�รประกอบกจิกรรม

เพื่อสังคม

	 	 ธุรกิจครอบครัวมีรูปแบบการดำาเนินงาน

ที่มีจริยธรรมควบคู่กันไป	(Adams,	Taschian	and	

Shore,	1996)	มแีนวโนม้ทีจ่ะมกีารตอบสนองตอ่สงัคม

มากกวา่ธรุกจิท่ีไม่ใชค่รอบครวั	(Dyer	and	Whetten,	

2006)	นอกจากนี	้แรงบนัดาลใจและคุณค่าของธรุกจิ

ครอบครัวจะส่งผลออกมาในรูปของการประกอบ

กิจกรรมเพื่อสังคม	 ท่ีอาจส่งผลต่อความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพทางด้านการเงินได้	

(Gils	et	al.,	2014)	ประกอบกับ	Craig	and	Dibrell	

(2006)	กล่าวว่า	ธุรกิจครอบครัวมีแนวโน้มที่จะเป็น

มิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีความเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนานวัตกรรมและศักยภาพด้านการเงิน

ที่ดีขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 O’Boyle,	

Rutherford	and	Pollack	(2010)	ที่กล่าวว่าธุรกิจ

ครอบครวัทีม่จีรยิธรรมจะมคีวามสมัพนัธก์บัศกัยภาพ

ทางการเงิน	แต่	Sorenson	et	al.	 (2009)	บอกว่า

การพัฒนาผลการดำาเนินงานของธุรกิจครอบครัว

ที่มีการประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม	 จะเกิดขึ้นโดย

มีสิ่งที่เรียกว่าทุนทางสังคม	 โดยธุรกิจครอบครัว

ที่มีการประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมจะทำาให้เกิดทุน

ทางสังคม	 และทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับ

ผลการดำาเนินงานอีกทอดหนึ่ง



57วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

 5.	 แนวคดิเกีย่วกบัทนุท�งสังคมภ�ยในและ

ภ�ยนอก

	 	 ทุนทางสังคมสำาหรับงานวิจัยนี้	 หมายถึง	

ทรัพยากรทางสังคม	(Hooghe	and	Stolle,	2003)	

ท่ีอยู่ในรูปแบบของเครือข่ายการติดต่อระหว่างกัน	

ความสัมพันธ์	และกระบวนการคิด	(Nahapiet	and	

Ghoshal,	1998)	ซึง่สนบัสนนุใหอ้งคก์รมคีวามสามารถ

ในการเขา้ถงึทรพัยากรตา่งๆ	ไดด้ขีึน้	สง่ผลใหอ้งคก์ร

มีผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้น	(Chen	et	al.,	2007)

	 	 โดยทั่วไปแล้ว	การกล่าวถึงทุนทางสังคม

ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงในเชิงของความสัมพันธ์ระหว่าง

องคก์ร	หรอืเรยีกได้วา่เปน็ดา้นทนุทางสงัคมภายนอก 

อยา่งไรกต็ามจากการตรวจสอบเอกสารพบวา่มติขิอง

ทุนทางสังคมสามารถแบ่งออกเป็น	3	มิติด้วยกันคือ	

1.	ด้านโครงสร้าง	2.	ด้านความสัมพันธ์	และ	3.	ด้าน

กระบวนการคิด	(Nahapiet	and	Ghoshal,	1998)	

โดยทุนทางสังคมสามารถแบ่งได้เป็นทุนทางสังคม

ภายในและทนุทางสังคมภายนอก	(Adler	and	Kwon,	

2002;	Mani	and	Lakhal,	2015)	อีกทั้ง	Emhan,	

Tongur	and	Turkoglu	(2016)	สรุปไว้ว่าทั้งทุนทาง

สงัคมภายในและทุนทางสงัคมภายนอกตา่งก็ประกอบ

ไปด้วย	3	มิติตามที่กล่าวไว้	ได้แก่	1.	ด้านโครงสร้าง	

2.	ด้านความสัมพันธ์	และ	3.	ด้านกระบวนการคิด

ต�ร�งที่	1		มิติของทุนทางสังคมภายในและภายนอก

	 โดยทุนทางสังคมภายในด้านโครงสร้าง

หมายถึง	 การมีเครือข่ายการติดต่อกันระหว่าง

สมาชิกภายในองค์กร	 ทุนทางสังคมภายในด้าน

ความสัมพันธ์หมายถึง	 ความไว้วางใจ	 บรรทัดฐาน	

ขอ้ผกูมดั	การพึง่พาอาศยักนั	ระหวา่งสมาชกิดว้ยกนั

และทุนทางสังคมภายในด้านกระบวนการคิด

หมายถงึ	การแลกเปลีย่นความรู	้การมทีศันคตริว่มกนั	

การมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน	การรู้จักแบ่งปัน	ระหว่าง

สมาชิกด้วยกัน

	 ทุนทางสังคมภายนอกด้านโครงสร้าง	หมายถึง

การมีเครือข่ายการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

อยู่ภายนอกองค์กร	ทนุทางสงัคมภายนอกดา้นความ

สัมพันธ์	หมายถึง	การมคีวามไว้วางใจ	เชื่อใจ	การพ่ึงพา

อาศัยกันระหว่างองค์กร	และทุนทางสังคมภายนอก

ด้านกระบวนการคิด	หมายถึง	การมีทัศนคติที่ไปใน

ทิศทางเดียวกัน	มีข้อตกลงหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน

ระหว่างองค์กร

	 	 	 มิติของทุนท�งสังคม

 ทุนท�งสังคมภ�ยใน 

	 1.	 ด้านโครงสร้าง

	 2.	 ด้านความสัมพันธ์

	 3.	 ด้านกระบวนการคิด

 ทุนท�งสังคมภ�ยนอก

	 1.	 ด้านโครงสร้าง

	 2.	 ด้านความสัมพันธ์

	 3.	 ด้านกระบวนการคิด

	 แหล่งอ้�งอิง

(Nahapiet	and	Ghoshal,	1998;	Adler	and	Kwon,	

2002;	Ridley-Duff	and	Bull,	2011;	Madhooshi	and	

Samimi,	2015;	Mani	and	Lakhal,	2015;	Bertotti	 	

el	at.,	2011;	Emhan	et	al.,	2016)

(Nahapiet	and	Ghoshal,	1998;	Adler	and	Kwon,	

2002;	Wu,	2008;	Fernoni,	2012;	Madhooshi	and	

Samimi,	2015;	Nordstrom	and	Steier,	2015;	Bertotti	

el	at.,	2011;	Emhan	et	al.,	2016)
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	 6.	 ทุนท�งสังคมของธุรกิจครอบครัว

	 	 งานวิจัยของ	Mani	and	Lakhal	(2015)	

กลา่วว่า	ธุรกจิครอบครวัจะมลีกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่ง

ออกไปจากธุรกจิที่ไม่ใชค่รอบครวั	ลกัษณะเฉพาะนัน้

เรียกว่าทุนทางสังคมภายใน	หรือกล่าวได้ว่าธุรกิจ

ครอบครัวมีจุดเด่นด้านทุนทางสังคมภายในที่ดี

ซึ่งสามารถแบ่งออกได้	 3	 มิติ	 (Nahapiet	 and

Ghoshal,	 1998)	 คือ	 1.	 ด้านโครงสร้าง	 หมายถึง

รปูแบบของความสมัพนัธภ์ายในสมาชิก	เช่น	คูส่มรส	

ทายาท	 เป็นต้น	 2.	 ด้านกระบวนการคิด	 หมายถึง

การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน	 และ

3.	 ด้านความสัมพันธ์	 หมายถึง	 ความไว้วางใจกัน	

บรรทัดฐานในครอบครัว	 ภาระผูกพันธ์	 โดยธุรกิจ

ครอบครัวจะมีความไว้วางใจกันสูงเนื่องจากเป็น

บุคคลใกล้ชิดกัน	 และทุนทางสังคมภายในธุรกิจ

ครอบครัวนี้มีอิทธิพลต่อการได้มาของทรัพยากร

ที่จำาเป็น	 และต่อผลการดำาเนินงานของธุรกิจ

(Mani	and	Lakhal,	2015)

	 7.		ทุนท�งสังคมกับก�รประกอบกิจกรรม

เพื่อสังคม

	 	 ในการทำาธุรกิจนั้น	การประกอบกิจกรรม

เพื่อสังคมกับทุนทางสังคมถือเป็นส่ิงคู่กัน	 โดยการ

ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมก่อให้เกิดทรัพยากร

ทางสังคมบางอย่าง	เช่น	ความสัมพันธ์	ความเชื่อใจ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคม	 และ

ถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการทำาให้ธุรกิจดำาเนินไปได้

อยา่งมเีสถยีรภาพ	(Aragón,	Narvaiza	and	Altuna,	
2015)	 ในทำานองเดียวกัน	 Suh	 (2016)	 กล่าวว่า

การทำาเพื่อสงัคมมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบัองคก์ร	

โดยเปน็การเพิม่ขดีความสามารถบางอยา่งขององคก์ร

เชน่	ทำาใหเ้กดิการพฒันาผลการดำาเนนิงานขององคก์ร	

เพิ่มผลการดำาเนินงานด้านการเงิน	 เพิ่มชื่อเสียง

และความพึงพอใจของลูกค้า	 อีกทั้งยังช่วยพัฒนา

ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้หรือ

ที่เรียกว่าทุนทางสังคม	

	 	 ผู้วิจัยจึงสรุปว่า	 ธุรกิจครอบครัวซึ่งมี

ความโดนเดน่ดา้นทนุทางสงัคมภายในอยูแ่ลว้	(Mani	

and	Lakhal,	2015)	การประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม

จะทำาให้เกิดทุนทางสังคมภายนอกขึ้น	 (Aragón	
et	 al.,	 2015)	 และทุนทางสังคมภายนอกนี้จะเป็น

ตัวช่วยให้ธุรกิจพัฒนาศักยภาพทางการเงิน	 เอื้อต่อ

การได้รับข้อมูลข่าวสาร	 และนวัตกรรม	 (Adler

and	 Kwon,	 2002)	 ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

ธุรกิจต่อไป	(Suh,	2016)

	 8.		ทุนท�งสังคมกับคว�มสะดวกในก�รเข้�ถึง

ทรัพย�กร

	 	 Fornoni	 et	 al.	 (2012)	มีแนวคิดว่าทุน

ทางสังคมส่งผลในเชิงบวกต่อการเข้าถึงทรัพยากร

ในด้านต่างๆ	ที่จำาเป็นซึ่งแยกออกได้	 4	ด้าน	 ได้แก่	

ด้านการเงิน	ด้านการผลิต	ด้านการตลาด	และด้าน

ข้อมูลข่าวสาร	 อีกท้ังก็มีผู้วิจัยท่ีกล่าวไปในแนวทาง

เดียวกันได้แก่	 Uzzi	 (1997)	 และ	 Jenssen	 and	

Koenig	 (2002)	 ได้แสดงให้เห็นว่าการมีทุนทาง

สังคมที่ดีมีความสัมพันธ์ ในทางบวกกับกับการ

เข้าถึงทรัพยากรด้านการเงิน	ขณะที่	Emhan	et	al.

(2016)	 กล่าวว่า	 ทุนทางสังคมส่งผลในทางบวกกับ

การผลิต	เช่น	การเข้าถึงเทคโนโลยีสำาหรับการผลิต	

หรือผู้จดัหาวัตถดุบิ	(Uzzi,	1997)	ประกอบกบั	Cooke	

(2007)	 สรุปว่า	 ทุนทางสังคมเป็นสิ่งทำาให้องค์กร

ประสบความสำาเร็จได้ โดยเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เกิด

ช่องทางทางการตลาด	และ	Saha	 and	Banerjee	

(2015)	กลา่ววา่	ทนุทางสงัคมชว่ยอำานวยความสะดวก

ในการแบง่ปนัทรพัยากร	ขอ้มลู	ความรูร้ะหวา่งองคก์ร	

ช่วยให้องค์กรสร้างความสัมพันธก์ับองค์กรภายนอก

เพื่อให้ได้ทรัพยากรที่จำาเป็น	 อีกทั้งทำาให้ได้รับการ

สนับสนุนจากเครือข่ายทางธุรกิจ	ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า	

ทุนทางสงัคมมีผลตอ่การเขา้ถงึทรัพยากรในดา้นตา่งๆ	

4	ด้านดังตารางที่	2
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ต�ร�งที่	2		การเข้าถึงทรัพยากร

	 9.	แนวคิดเกี่ยวกับผลก�รดำ�เนินง�น

ขององค์กร

	 	 โดยปกตแิลว้ผลการดำาเนนิงานขององคก์ร

ที่เน้นการแสวงหากำาไรท่ัวไปสามารถวัดได้ โดยใช้

เกณฑ์ด้านการเงิน	 แต่จากการตรวจสอบเอกสาร

พบว่าการวัดผลการดำาเนินงานของกิจการที่ทำา

เพื่อสังคมสามารถแบ่งออกได้เป็นสองมุมมองใหญ่ๆ	

คือ	 ผลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวองค์กรเอง

และผลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมและ

สิ่งแวดล้อม	 (Rettab,	 Brik	 and	Mellahi,	 2008;	

Crucke	and	Decramer,	2016)	สำาหรับงานวิจัยนี้

จะทำาการศกึษาเพยีงผลการดำาเนนิงานทีเ่ก่ียวขอ้งกับ

ตวัองคก์รเองเทา่นัน้	เนื่องจากงานวจิยัมวีตัถปุระสงค์

ในการศึกษาผลลัพธ์ท่ีธุรกิจครอบครัวจะได้รับจาก

การประกอบกจิกรรมเพื่อสงัคม	ทัง้นีม้หีลายงานวจิยั

มีการที่วัดผลการดำาเนินงานของธุรกิจที่ดำาเนิน

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยแยกวัดเป็นสองด้าน	 คือ

ดา้นการเงนิและดา้นที่ไม่ใชก่ารเงนิ	โดยจากงานวิจยั

ของ	Rettab	et	al.	(2008)	ผลการดำาเนินงานด้าน

การเงินได้แก่	ส่วนแบ่งของตลาด	ขนาดขององค์กร	

และการวัดทางการเงินได้แก่	อัตราผลตอบแทนจาก

	 	 ก�รเข้�ถึงทรัพย�กร

	 ด้านการเงิน

	 ด้านการผลิต

	 ด้านการตลาด

	 ด้านข้อมูลข่าวสาร

	 แหล่งอ้�งอิง

(Uzzi,	1997;	Jenssen	and	Koenig,	2002;	Fornoni	et	al.,	2012)

(Uzzi,	1997;	Fornoni	et	al.,	2012;	Emhan	et	al.,	2016)

(Cooke,	2007;	Fornoni	et	al.,	2012)

(Fornoni	et	al.,	2012;	Saha	and	Banerjee,	2015)

การลงทุน	 (Return	on	 investment:	ROI)	อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	 (Return	 on	 assets	 :

ROA)	 การเติบโตของยอดขาย	 กำาไรที่เพิ่มขึ้น

ผลการดำาเนินงานด้านที่ ไม่ใช่การเงินแบ่งเป็น	 4

ด้าน	 ได้แก่	 ด้านชื่อเสียง	 (Rettab	 et	 al.,	 2008)

ดา้นนวตักรรม	ดา้นการเปน็ผูน้ำาผูร้เิริม่	และดา้นการ

ยอมรับความเสี่ยง	(Crucke	and	Decramer,	2016)

โดยด้านชื่อเสียง	 หมายถึง	 การได้รับการยอมรับว่า

เป็นองค์กรที่ไว้ ใจได้	การเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้จำาหน่าย

สินคา้/บรกิาร	ทีม่คีณุภาพสูง	ดา้นนวตักรรม	หมายถงึ	

การพัฒนาผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหม่ๆ 	กบัการพัฒนา

กระบวนการใหม่ๆ	นโยบายผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

ด้านการเป็นผู้นำาผู้ริเริ่ม	หมายถึง	การเปลี่ยนแปลง

ในเชงิบวกทีส่ำาคญัในกระบวนการนโยบายผลติภณัฑ์

หรือบริการการคิดค้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

เทคนคิการบรหิารใหม่	เทคโนโลยกีารปฏบิัตงิานใหม่

เป็นต้น	 การใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์	 และด้านการ

ยอมรบัความเสีย่ง	หมายถงึ	การเปน็ผูน้ำาของผลติภณัฑ์

หรอืบรกิารในกลุม่ที่ใกลเ้คยีงกนั	การดำาเนนิงานตาม

แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม	การสร้างการเปล่ียนแปลง

ด้านความมั่นคงของพนักงาน
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ต�ร�งที่	3		ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน

 10.	 ทุนท�งสังคมภ�ยในและภ�ยนอก

คว�มสะดวกในก�รเข้�ถึงทรัพย�กร	และผลก�ร

ดำ�เนินง�น

	 	 จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่า่นมาพบ

การศกึษาทนุทางสงัคมซึง่แบง่เปน็	1.	ดา้นโครงสรา้ง	

2.	 ด้านความสัมพันธ์	 และ	 3.	 ด้านกระบวนการคิด

ต่อผลการดำาเนินงานในภาพรวม	 (Emhan	 et	 al.,	

2016)	 หรือการศึกษาทุนทางสังคมทั้งสามด้านต่อ

ผลการดำาเนนิงานดา้นการเงนิและผลการดำาเนนิงาน

ด้านที่ไม่ใช่การเงิน	(Mani	and	Lakhal,	2015)	หรือ

การศึกษาทุนทางสังคมทั้งสามด้านต่อความสามารถ

ในการแข่งขัน	 (Wu,	 2008)	 ทั้งนี้งานวิจัยทั้งสาม

ที่กล่าวมาไม่ได้มีการแบ่งทุนทางสังคมออกเป็น

ทุนทางสังคมภายในและทุนทางสังคมภายนอก

แต่อย่างใด	ประกอบกับมีงานวิจัยที่ทำาการศึกษา

ทุนทางสังคมต่อผลการดำาเนินงานด้านการเงินโดย

แบ่งทุนทางสังคมออกเป็นทุนทางสังคมภายในและ

ทุนทางสังคมภายนอก	แต่ทำาการศึกษาแค่	2	มิติ	คือ	

ด้านโครงสร้างและด้านความสัมพันธ์ โดยให้เหตุผล

ว่าทุนทางสังคมด้านกระบวนการคิดเป็นสิ่งที่อยู่ใน

ทุนทางสังคมด้านความสัมพันธ์อยู่แล้ว	 (Dai,	Mao,	

Zhao	and	Mattila,	2015)	อกีทัง้มงีานวจิยัทีก่ลา่ววา่

ทุนทางสังคมทั้งสามด้านส่งผลต่อผลการดำาเนินงาน

โดยสง่ผลผ่านตัวกลาง	คอืความสะดวกในการเขา้ถงึ

	 	 	ตัวชี้วัดผลก�รดำ�เนินง�น

 ด้�นก�รเงิน 

	 ส่วนแบ่งตลาด

	 ขนาดองค์กร

	 การวัดทางการเงิน

 ด้�นที่ ไม่ใช่ก�รเงิน

	 ชื่อเสียง

	 นวัตกรรม

	 การเป็นผู้นำาผู้ริเริ่ม

	 การยอมรับความเสี่ยง

	 แหล่งอ้�งอิง

(Rettab	et	al.,	2008)

(Rettab	et	al.,	2008)

(Rettab	et	al.,	2008)

(Rettab	et	al.,	2008)

(Crucke	and	Decramer,	2016)

(Crucke	and	Decramer,	2016)

(Crucke	and	Decramer,	2016)

ทรัพยากร	(Fornoni	et	al.,	2012)	โดยความสะดวก

ในการเข้าถงึทรัพยากรสามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆ	ได้	

4	ด้าน	ได้แก่	1.	ด้านการเงิน	(Uzzi,	1997;	Jenssen

and	 Koenig,	 2002;	 Fornoni	 et	 al.,	 2012)

2.	ดา้นการผลติ	(Uzzi,	1997;	Fornoni	et	al.,	2012;

Emhan	et	al.,	2016)	3.	ด้านการตลาด	(Cooke,	

2007;	Fornoni	et	al.,	2012)	และ	4.	ด้านข้อมูล

ข่าวสาร	 (Fornoni	 et	 al.,	 2012;	 Saha	 and

Banerjee,	2015)	อยา่งไรกต็ามงานวจิยัของ	Fornoni	

et	 al.	 (2012)	 ก็ไม่ได้มีการแบ่งทุนทางสังคมออก

เป็นทุนทางสังคมภายในและทุนทางสังคมภายนอก	

นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่ทำาการศึกษาองค์กรที่มี

การทำาเพื่อสังคมต่อผลการดำาเนินงาน	สามารถแบ่ง

ผลการดำาเนนิงานออกเปน็ดา้นการเงนิและดา้นที่ไม่ใช่

การเงนิ	โดยผลการดำาเนนิงานดา้นการเงนิเกีย่วขอ้ง

กับส่วนแบ่งตลาด	ขนาดขององค์กร	และการวัดค่า

ทางการเงิน	 ผลการดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน

เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง	 (Rettab	 et	 al.,	 2008)

ประกอบกับพบงานวิจัยที่ทำาการพัฒนาวิธีการวัดผล

การดำาเนินงานของกิจการเพื่อสังคมโดยเฉพาะ

ซึ่งจะเป็นการวัดผลการดำาเนินงานด้านที่ ไม่ใช่

การเงิน	 แบ่งเป็นประเด็นทางด้านนวัตกรรม

การเป็นผู้นำาผู้ริเริ่ม	 และการยอมรับความเสี่ยง

(Crucke	and	Decramer,	2016)
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ภ�พที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

	 H4		ทนุทางสงัคมภายนอกมคีวามสมัพนัธก์บั

ความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร	

	 H5	 ทนุทางสงัคมภายนอกมคีวามสมัพนัธก์บั

ผลการดำาเนินงานด้านการเงิน

	 H6	 ทนุทางสงัคมภายนอกมคีวามสมัพนัธก์บั

ผลการดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน

	 H7	 ความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร

มีความสัมพันธ์กับผลการดำาเนินงานด้านการเงิน

	 H8	 ความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร

มีความสัมพันธ์กับผลการดำาเนินงานด้านที่ ไม่ใช่

การเงิน

วิธีก�รวิจัย

 1.	 ตัวแปรและเครื่องมือวัด

	 	 งานวิจัยนี้มีตัวแปรต้นคือทุนทางสังคม

ซึ่งแบ่งเป็นทุนทางสังคมภายในและทุนทางสังคม

ภายนอก	 ตัวแปรคั่นกลางคือความสะดวกในการ

เขา้ถึงทรพัยากร	และตวัแปรตามคอืผลการดำาเนนิงาน

ขององค์กร	ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

ในการทดสอบสมมติฐาน

	 การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ ได้พบช่องว่าง

ของการศึกษา	 เนื่องจากยังไม่พบงานวิจัยใดที่แบ่ง

ทุนทางสังคมออกเป็นทุนทางสังคมภายในและ

ทุนทางสังคมภายนอกพร้อมกับศึกษาความสัมพันธ์

ต่อผลการดำาเนินงานซึ่งแบ่งเป็นผลการดำาเนินงาน

ด้านการเงินและผลการดำาเนินงานด้านที่ ไม่ใช่

การเงินโดยผ่านตัวกลางคือความสะดวกในการ

เข้าถึงทรัพยากร	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาทุน

ทางสังคมภายในและทุนทางสังคมภายนอกของ

ธุรกิจครอบครัวที่ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม

ต่อผลการดำาเนินงานด้านการเงินและผลการ

ดำาเนินงานด้านที่ ไม่ใช่การเงินโดยผ่านตัวกลางคือ

ความสะดวกในการถึงทรัพยากรทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้เป็น

กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่	1

	 H1	 ทุนทางสังคมภายในมีความสัมพันธ์กับ

ความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร	

	 H2	 ทุนทางสังคมภายในมีความสัมพันธ์กับ

ผลการดำาเนินงานด้านการเงิน

	 H3	 ทุนทางสังคมภายในมีความสัมพันธ์กับ

ผลการดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน
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	 	 การวัดตัวแปรด้านต่างๆ	 ในงานวิจัยนี้

วัดโดยใช้	Seven-Point	Likert	Scale	โดยระดับ

1	=	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	ถึงระดับ	7	=	เห็นด้วย

มากที่สุด	โดยคำาถามเกี่ยวกับทุนทางสังคมภายใน

ใช้เครื่องมือท่ีปรับปรุงมาจาก	Mani	 and	 Lakhal	

(2015)	 มีคำาถามทั้งส้ิน	 11	 ข้อ	 คำาถามเก่ียวกับ

ทุนทางสังคมภายนอกใช้เครื่องมือที่ปรับปรุงมาจาก	

Mani	and	Lakhal	(2015)	มีคำาถามทั้งสิ้น	11	ข้อ	

คำาถามเก่ียวกับความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร

ใช้เครื่องมือที่ปรับปรุงมาจาก	 Fornoni	 et	 al.

(2012)	 มีคำาถามทั้งสิ้น	 13	 ข้อ	 คำาถามเกี่ยวกับ

ผลการดำาเนินงานด้านการเงินและด้านที่ ไม่ใช่

การเงินใช้เครื่องมือที่ปรับปรุงมาจาก	Rettab	et	al.

(2008)	 และ	 Crucke	 and	 Decramer	 (2016)

มีคำาถามทั้งสิ้น	 20	 ข้อ	 ทั้งนี้แบบสอบถามได้ถูก

นำาไปทดสอบความเชื่อมั่นโดยพิจารณาจากค่า

Cronbach’s	 alpha	 ซึ่งพบว่ามีเท่ากับ	 0.863

แสดงถึงการมีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้

 2.		ก�รเก็บข้อมูลและกลุ่มเป้�หม�ย

	 	 งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากประชากรที่เป็น

เจ้าของหรือตัวแทนของธุรกิจครอบครัวท่ีอยู่ ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด	 211	 ราย

โดยผู้วิจัยดำาเนินการคัดจากรายชื่อกิจการใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่มีการถือครองหุ้นจากสมาชิก

ในครอบครัวเกินร้อยละ	 50	 สำาหรับเครื่องมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

ศึกษาจากทฤษฎี	 เอกสาร	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ

นำามาสร้างให้เป็นแบบสอบถามที่มีความครอบคลุม	

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องงานวจิยัทีก่ำาลงัศกึษา	

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	6	ส่วน	ดังนี้	ส่วนที่	1

ข้อมูลทั่วไป	ส่วนที่	2	การให้ความสำาคัญกับรูปแบบ

การดำาเนนิกจิกรรมขององคก์ร	สว่นที	่3	แบบทดสอบ

ระดับความคิดเห็นด้านทุนทางสังคมภายใน	ส่วนที่	4

แบบทดสอบระดับความคิดเห็นด้านทุนทางสังคม

ภายนอก	 ส่วนที่	 5	 แบบทดสอบระดับความคิดเห็น

ด้านความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร	 และ

ส่วนที่	6	แบบทดสอบระดับความคิดเห็นด้านผลการ

ดำาเนินงานขององค์กร	 เก็บข้อมูลโดยการส่ง

แบบสอบถามทางจดหมายพร้อมแนบซองเปล่า

ปิดแสตมป์จ่าหน้าซองกลับถึงผู้วิจัยหรือทางอีเมล

อีกทั้งมีการติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่รับการ

ตอบกลับ	 เมื่อทำาการติดตามจนถึงที่สุดแล้ว

ได้คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามจากเจ้าของหรือ

ตัวแทนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่มีการประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม

และมีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ใช้ได้จำานวน

ทั้งสิ้น	 124	 ฉบับ	 จากแบบสอบถามที่ ได้กลับมา

จำานวนทั้งหมด	133	ฉบับ

 3.		ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 	 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน

การวิจัย	 ได้แก่	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ

วิเคราะห์สมการโครงสร้าง	 (Structure	 Equation	

Modeling	 :	 SEM)	 ด้วยโปรแกรม	 Analysis	 of

Moment	 Structures	 (AMOS)	 ซึ่งการวิเคราะห์

สมการโครงสรา้งเปน็เทคนคิการวเิคราะหส์มมตฐิาน

ระหว่างตัวแปรแฝง	 (Latent	 Variable)	 หลายๆ

ปจัจยัพรอ้มกนั	และตรวจสอบโครงสรา้งความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตุของตัวแปรหลายๆ	 ตัว	 ในรูปแบบของ

ชุดสมการในเวลาเดียวกัน	 เพื่อยืนยันสมมติฐาน

ในงานวจิยั	พสิจูนก์ารยอมรบัหรอืปฏเิสธความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปร	(กริช	แรงสูงเนิน,	2554)



63วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ต�ร�งที่	4		แสดงค่า	MEAN,	SD,	CR,	AVE,	Cronbach's	Alpha	และ	Cross	Construct	Correlation

	 ตัวแปร		 MEAN		 SD		 CR		 AVE		 Cron-	 Cross	Construct	Correlation

	 	 	 	 	 	 bach's	 isc	 esc				accres	 finper	 non

      Alpha	 	 	 	 	 finper

ทุนทางสังคมภายใน	(isc)			 6.07			 0.583			0.672			0.426			0.725			0.653

ทุนทางสังคมภายนอก	(esc)		 4.94			 0.791			0.747			0.500			0.735			0.601			0.707

ความสะดวกในการเข้าถึง			 5.67			 0.633			0.715			0.411			0.696			0.435		 0.562		 0.641

ทรัพยากร	(accres)

ผลการดำาเนินงาน		 5.71			 0.884			0.902			0.757			0.834			0.269			0.197			0.623		 0.870

ด้านการเงิน	(finper)

ผลการดำาเนินงานด้านที่		 5.76		 0.837		 0.866		 0.619		 0.873		 0.471		 0.518		 0.761		 0.556		 0.787

ไม่การเงิน	(nonfinper)

 1.	 ก�รทดสอบคว�มเทีย่งตรงคว�มเชื่อม่ัน

และภ�วะร่วมเส้นตรงพหุ

	 	 การทดสอบความเที่ยงตรง	 (Validity)

ความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ดังแสดงในตารางที่	 4

แสดงค่า	 Cronbach's	 Alpha	 ของทุกตัวแปร

ซึง่มีคา่มากกวา่	0.7	ตามเกณฑท์ีก่ำาหนด	(Hair	et	al.,	

2010)	แสดงถึงความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้

การทดสอบความตรงเชิงเหมือน	 (Convergent

Validity)	มคีา่ความเชื่อมัน่รวม	(CR)	ของเครื่องมอืวดั

แต่ละตัวแปรซ่ึงมีข้อกำาหนดท่ี	 0.7	 (Fornell	 and	

Larcker,	 1981)	 ผลที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง	 0.672-

0.902	ซึ่งค่า	CR	ของ	isc	มีค่าต่ำากว่าเกณฑ์เล็กน้อย

ส่วนค่าความแปรปรวนของตัวแปรท่ีสกัดได้ด้วย

องค์ประกอบ	(Average	variance	extracted;	AVE)	

โดยปกติมีเกณฑ์อยู่ที่	 0.5	 และสามารถยอมรับได้

ถ้า	AVE	มีค่าน้อยกว่า	0.5	แต่มี	CR	มากกว่า	0.6	

(Fornell	 and	 Larcker,	 1981)	 ท้ังน้ีตัวแปร	 isc

มีค่า	AVE	เท่ากับ	0.426	ค่า	CR	เท่ากับ	0.672	และ

ตัวแปร	accres	มีค่า	AVE	เท่ากับ	0.411	ค่า	CR	

เท่ากับ	0.715	จึงถือว่ายอมรับได้	นอกจากนี้ค่า	CR	

ของตัวแปรทั้งหมดมีค่ามากกว่า	AVE	ทุกตัว	ถือว่า	

Convergent	 Validity	 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด	

การทดสอบความเทีย่งตรงเชงิจำาแนก	(Discriminant	

Validity)	ซึ่งแสดงค่ารากที่สองของ	AVE	ของ

แต่ละตัวแปรในเส้นทแยงมุม	ต้องมีค่าสูงกว่า	Cross

Construct	Correlation	ทกุคา่	(Fornell	and	Larcker,	

1981)	ทัง้น้ีคา่รากทีส่องของ	AVE	ของ	accres	เทา่กบั	

0.641	ซึง่ต่ำากวา่คา่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง	accres	กบั	

nonfinper	ที่	0.761	เล็กน้อยเป็นผลมาจากค่า	AVE	

ในข้างต้น	โดยรวมถือว่ามีความเที่ยงตรงเชิงจำาแนก

ผลก�รศึกษ�

	 สำาหรับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง

ที่ร้อยละ	 50.8	 มีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง	 31-40	 ปี

ท่ีร้อยละ	 35.5	 มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบ

สอบถามมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 (ร้อยละ

63.7)	 ขณะที่กิจการส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม

การบริการและสินค้าอุตสาหกรรมที่ร้อยละ	 24.2

และ	 23.4	 ตามลำาดับ	 มีช่วงอายุของธุรกิจระหว่าง	

21-50	 ปี	 ที่ร้อยละ	 58.1	 และมีพนักงานมากกว่า

21	คนขึ้นไปที่ร้อยละ	69.4
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ต�ร�งที่	5		แสดงค่า	Tolerance	และ	VIF

 
ตัวแปร

		 Collinearity	Statistics

	 	 Tolerance		 VIF

ทุนทางสังคมภายในด้านโครงสร้าง	(isc_stru)			 0.533			 1.876

ทุนทางสังคมภายในด้านความสัมพันธ์	(isc_rea)			 0.624			 1.602

ทุนทางสังคมภายในด้านกระบวนการคิด	(isc_cogn)			 0.506			 1.977

ทุนทางสังคมภายนอกด้านโครงสร้าง	(esc_stru)	 0.642	 1.558

ทุนทางสังคมภายนอกด้านความสัมพันธ์	(esc_rea)	 0.473	 2.116

ทุนทางสังคมภายนอกด้านกระบวนการคิด	(esc_cogn)	 0.489	 2.043

ความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการเงิน	(acc_fin)	 0.766	 1.306

ความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการผลิต	(acc_prod)	 0.495	 2.020

ความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการตลาด	(acc_mar)	 0.473	 2.115

ความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรด้านข้อมูลข่าวสาร	(acc_info)	 0.481	 2.080

ผลการดำาเนินงานด้านการเงินด้านส่วนแบ่งตลาด	(marsh)	 0.401	 2.491

ผลการดำาเนินงานด้านการเงินด้านขนาดองค์กร	(size)	 0.374	 2.675

ผลการดำาเนินงานด้านการเงินด้านการวัดค่าทางการเงิน	(finmeas)	 0.425	 2.353

ผลการดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินด้านชื่อเสียง	(rep)	 0.525	 1.903

ผลการดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินด้านนวัตกรรม	(inno)	 0.321	 3.118

ผลการดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินด้านการเป็นผู้นำาผู้ริเริ่ม	(proact)	 0.316	 3.165

ผลการดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินด้านการยอมรับความเสี่ยง	(risk)	 0.334	 2.995

	 จากตารางที	่5	การทดสอบภาวะรว่มเสน้ตรง

พหุ	 (Multicollinearity)	 เพื่อเป็นการยืนยันว่า

ตัวแปรสังเกตได้ที่จะนำามาใช้การวิเคราะห์ไม่มี

ความสัมพันธ์กันสูงจนอาจเกิดผลต่อการวัดใน

ส่ิงเดียวกันหรือทำานายซ้ำาซ้อนกันซ่ึงทำาให้ผลในการ

วิเคราะห์ไม่เที่ยงตรง	โดยการทดสอบมีเกณฑ์ว่า

ค่าความทนหรือความคลาดเคลื่อนยินยอม	 (Toler-

ance)	 ต้องมีค่ามากกว่า	 0.19	 และค่าอัตราความ

แปรปรวนเฟ้อ	(Variance	Inflation	Factor;	VIF)	

ต้องมีค่าน้อยกว่า	5.3	(Hair	et	al.,	2010)	ผลการ

ทดสอบพบว่าค่า	Tolerance	ของตัวแปรสังเกตได้มี

ค่าระหว่าง	0.316-0.766	และค่า	VIF	ของตัวแปร

สังเกตได้มีค่าระหว่าง	 1.306-3.165	 ซึ่งผ่านเกณฑ์

ทุกประการ	 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ ในการศึกษา

ครั้งนี้ ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ



65วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

 2.	 ก�รทดสอบสมมติฐ�น

ต�ร�งที่	6		ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล

เท่ากับ	0.943	และค่า	Root	Mean	Square	Error	

of	Approximation	(RMSEA)	เท่ากับ	0.063		ทั้งนี้	

ค่า	GFI	และ	AGFI	มีค่าต่ำากว่าเกณฑ์	0.9	เล็กน้อย	

เนื่องจากดัชนีทั้งสองค่าจะมีค่าขึ้นอยู่กับขนาด

ของตัวอย่าง	เมื่อมีขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นก็จะมีค่า

เพิม่ขึน้	ผูว้จิยัไดต้ดิตามจำานวนตวัอยา่งอยา่งถงึทีส่ดุ

แล้วและไม่สามารถเพิ่มตัวอย่างให้มากกว่านี้	 จึงได้

พิจารณาค่าดัชนี	IFI	และ	TLI	ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขนาด

ของตัวอย่างประกอบด้วย	 โดยในงานวิจัยมีรูปแบบ

โมเดลในการทดสอบสมมติฐานดังภาพที่	2

	 สำาหรบัแบบจำาลองโครงสรา้งผา่นการวเิคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อการทดสอบสมมติฐาน	

พบว่าแบบจำาลองโครงสร้าง	 มีความกลมกลืนกับ

ขอ้มูลเชงิประจกัษ์	ดงัแสดงได้ ในตารางที	่6	โดยดไูด้

จากค่า	Relative	Chi-Square	(CMIN/DF)	เท่ากับ	

1.487	ค่า	Root	Mean	Residual	 (RMR)	เท่ากับ	

0.074	ค่า	Goodness-of-Fit	Index	(GFI)	เท่ากับ	

0.871	 ค่า	 Adjusted	 Goodness-of-Fit	 Index	

(AGFI)	เท่ากับ	0.816	ค่า	Incremental	Fit	Index	

(IFI)	เท่ากับ	0.945	ค่า	Tucker-Lewis	Index	(TLI)	

เท่ากับ	0.928	ค่า	Comparative	Fit	Index	(CFI)	

	 ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ		
เกณฑ์		 ผลท�งสถิติ		 ผลก�รศึกษ�

	 คว�มกลมกลืนของโมเดล

	 CMIN/DF		 มีค่าน้อยกว่า	3			 1.487			 ผ่านเกณฑ์

	 RMR			 มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ	0.08			 0.074			 ผ่านเกณฑ์

	 GFI			 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ	0.9			 0.871			 ต่ำากว่าเกณฑ์เล็กน้อย

	 AGFI			 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ	0.9	 0.816			 ต่ำากว่าเกณฑ์เล็กน้อย

	 IFI			 มีค่ามากกว่า	0.9		 0.945			 ผ่านเกณฑ์

	 TLI			 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ	0.9	 0.928			 ผ่านเกณฑ์

	 CFI			 มีค่ามากกว่า	0.9		 0.943		 ผ่านเกณฑ์

	 RMSEA			 มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ	0.08			 0.063			 ผ่านเกณฑ์

ภ�พที่	2	โมเดลการทดสอบสมมติฐาน	(*p-value	<	0.05)
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ต�ร�งที่	7		ผลทางสถิติจากการทดสอบสมมติฐาน

สรุปและอภิปร�ยผลก�รศึกษ�

	 ผลการศึกษาพบว่าทุนทางสังคมภายใน

ของธุรกิจครอบครัวที่ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม

ไม่มีอิทธิพลต่อความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี	 1	 แต่ทุนทางสังคม

ภายนอกธรุกจิครอบครวัทีป่ระกอบกจิกรรมเพื่อสงัคม

มีอิทธิพลต่อความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่	 4	 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับงานวิจัยของ	Fornoni	et	al.	(2012)	ที่กล่าวว่า

ทุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อความสะดวกในการเข้าถึง

ทรัพยากรถือว่ามีความสอดคล้องกัน	แต่ในงานวิจัย

ของนักวิจัยท่านนี้ ไม่ได้มีการแบ่งทุนทางสังคมออก

เปน็ภายในและภายนอก	ดงัน้ันจงึเปน็สิง่ทีช่ี้ ใหเ้หน็ว่า

ทุนทางสังคมท่ีมอีทิธพิลตอ่ความสะดวกในการเข้าถงึ

ทรัพยากรนั้น	 เป็นผลมาจากทุนทางสังคมภายนอก

เพียงดา้นเดยีวเท่านัน้	ในทำานองเดยีวกนัทุนทางสงัคม

ภายในของธุรกิจครอบครัวที่ประกอบกิจกรรมเพื่อ

สังคมไม่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานด้านการเงิน

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่	 2	 และทุนทางสังคม

ภายในของธุรกิจครอบครัวที่ประกอบกิจกรรมเพื่อ

สังคมไม่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานด้านที่ ไม่ใช่

 
Relationships			 Estimate

 Standard	Regression   
p			 Hypotheses			 Result

	 	 	 Weight

	 isc	--->	accres			 0.067			 0.079			 0.649			 H1			 Not	Supported

	 isc	--->	finper	 0.145	 0.139	 0.306	 H2	 Not	Supported

	 isc	--->	nonfinper	 -0.017	 -0.017	 0.906	 H3	 Not	Supported

	 esc	--->	accres	 0.484	 0.530	 0.004*	 H4	 Supported

	 esc	--->	finper	 -0.314	 -0.283	 0.087	 H5	 Not	Supported

	 esc	--->	nonfinper	 0.132	 0.121	 0.434	 H6	 Not	Supported

	 accres	--->	finper	 0.910	 0.748	 0.000*	 H7	 Supported

	 accres	--->	nonfinper	 0.879	 0.734	 0.000*	 H8	 Supported

หม�ยเหตุ	:  *p-value	<	0.05

	 ผลการศึกษา	 จากตารางท่ี	 7	 พบว่ามีการ

ยอมรับสมมติฐาน	H4	H7	และ	H8	หมายความว่า	

ทนุทางสงัคมภายนอกของธรุกิจครอบครวัทีป่ระกอบ

กิจกรรมเพื่อสังคม	 มีอิทธิพลต่อความสะดวกในการ

เข้าถึงทรัพยากร	 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ	 0.530

ค่า	 p-value	 เท่ากับ	 0.004	 ความสะดวกในการ

เข้าถึงทรัพยากรมีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงาน

ด้านการเงินของธุรกิจครอบครัวท่ีประกอบกิจกรรม

เพื่อสงัคม	โดยมคีา่อทิธพิลเทา่กบั	0.748	คา่	p-value 

เทา่กบั	0.000	และความสะดวกในการเขา้ถงึทรัพยากร

มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน

ของธุรกิจครอบครัวที่ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม

โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ	0.734	ค่า	p-value	เท่ากับ	

0.000	 อย่างไรก็ตามพบว่าสมมติฐาน	 H1	 H2	 H3	

H5	 และ	 H6	 ได้ถูกปฏิเสธ	 จึงกล่าวได้ว่า	 ทุนทาง

สังคมภายในของธุรกิจครอบครัวที่ประกอบกิจกรรม

เพื่อสังคมไม่มีอิทธิพลต่อความสะดวกในการเข้าถึง

ทรพัยากร	ผลการดำาเนินงานด้านการเงนิ	และผลการ

ดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน	 อีกทั้งทุนทางสังคม

ภายนอกของธรุกจิครอบครวัทีป่ระกอบกจิกรรมเพื่อ

สังคมไม่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานด้านการเงิน	

และผลการดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน	
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การเงินซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่	 3	 แต่ทั้งนี้

ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ

Dai	et	al.	(2015)	ทีว่า่ทนุทางสงัคมภายในไมม่อีทิธพิล

ต่อผลการดำาเนินงานด้านการเงิน	 แต่ขัดแย้งกับ

งานวิจัยของ	Mani	 and	 Lakhal	 (2015)	 ที่พบว่า

ทุนทางสังคมภายในของธุรกิจครอบครัวมีอิทธิพล

ต่อผลการดำาเนินงานทั้งผลการดำาเนินงานด้าน

การเงิน	 และผลการดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน

ทั้งนี้เป็นผลมาจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยของ

Mani	 and	 Lakhal	 (2015)	 เป็นธุรกิจครอบครัวที่

พบได้ทั่วไปซึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก

แตกต่างจากงานวิจัยนี้ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น

ธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่จึงมีรูปแบบของทุนทาง

สังคมภายในที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดกลางหรือ

ขนาดเล็กที่มีอยู่ทั่วไปโดยธุรกิจครอบครัวขนาด

เล็กกว่าจะมีทุนทางสังคมภายในท่ีดีกว่า	 ซ่ึงผล

การวิจัยที่ได้จึงออกมาไม่สอดคล้องกัน

	 ทุนทางสังคมภายนอกของธุรกิจครอบครัว

ที่ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมไม่มีอิทธิพลทางตรง

ต่อผลการดำาเนินงานด้านการเงินซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่	5	และทุนทางสังคมภายนอกของธุรกิจ

ครอบครัวที่ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมไม่มีอิทธิพล

ทางตรงต่อผลการดำาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่	 6	นอกจากนี้พบว่า

ทนุทางสงัคมภายนอกของธรุกิจครอบครวัทีป่ระกอบ

กิจกรรมเพื่อสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการ

ดำาเนินงานด้านการเงินและผลการดำาเนินงานด้านที่

ไม่ใชก่ารเงนิผา่นความสะดวกในการเขา้ถึงทรพัยากร		

ทั้งนี้ผลการศึกษาขัดแย้งกับงานวิจัยของ	Dai	et	al.	

(2015)	ทีพ่บวา่ทนุทางสงัคมภายนอกมอีทิธพิลตอ่ผล

การดำาเนินงานด้านการเงิน	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย

ในงานวิจัยนี้มาจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม	

แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยของ	 Dai	 et	

al.	(2015)	ซึ่งเป็นธุรกิจรูปแบบงานบริการที่มีความ

สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกโดยตรง	 ทุนทาง

สังคมภายนอกระหว่างสองกลุ่มตัวอย่างจึงมีความ

แตกตา่งกันและเป็นผลใหผ้ลการวจิยัไมส่อดคลอ้งกัน

	 นอกจากนี้พบว่าความสะดวกในการเข้าถึง

ทรพัยากรมีอิทธพิลตอ่ผลการดำาเนินงานดา้นการเงนิ

ของธุรกิจครอบครัวที่ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคม

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่	7	และความสะดวกใน

การเข้าถึงทรัพยากรมีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงาน

ดา้นที่ไม่ใชก่ารเงนิธรุกจิครอบครวัทีป่ระกอบกจิกรรม

เพื่อสังคม	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่	8	โดยมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Fornoni	et	al.	 (2012)	

ที่พบว่าความสะดวกในการถึงทรัพยากรมีอิทธิพล

ทางตรงต่อผลการดำาเนินงาน	 อย่างไรก็ตามใน

งานวิจัยของนักวิจัยท่านนี้ ไม่ได้มีการแบ่งผลการ

ดำาเนินงานออกเป็นด้านการเงินและด้านที่ ไม่ใช่

การเงิน

	 การศึกษาในครั้งนี้มีความแตกต่างจาก

งานวิจัยที่ผ่านในแง่ของการแยกทุนทางสังคม

ออกเป็นทุนทางสังคมภายในและภายนอก	 ซ่ึงผล

ที่ ได้สะท้อนว่าทุนทางสังคมภายนอกมีความสำาคัญ

ต่อการปรับปรุงผลการดำาเนินงานผ่านความสะดวก

ในการเข้าถึงทรัพยากรของกิจการ	 ดังนั้นผลการ

วิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางของกิจการครอบครัว

ในการพัฒนาผลการดำาเนินงานทั้งด้านการเงินและ

ด้านที่ไม่ใช่การเงินได้	ผ่านการส่งเสริมทุนทางสังคม

ภายนอกและการมุ่งเน้นการเข้าถึงทรัพยากรของ
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กิจการให้มีกมาขึ้น	 เพื่อให้เกิดอิทธิพลทางอ้อมต่อ

ผลการดำาเนินงานทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่

การเงนิ	ดงันัน้การพจิารณาปรบัเปลีย่นวตัถปุระสงค์

หรือแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจให้มุ่งเน้นไปที่การทำา

เพื่อสงัคมมากขึน้ถอืเปน็ตวัเลอืกหนึง่ทีส่ามารถทำาได	้

ซึ่งผู้วิจัยเสนอว่าควรให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา

ความสัมพันธ์กับเครือข่ายที่มีอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก	

การพัฒนาทุนทางสังคมภายนอกด้านความสัมพันธ์

สามารถทำาได้ โดยการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์

การติดต่อธุรกิจกันอย่างโปร่งใส	 ไม่มีเรื่องโกหก

ต่อกัน	 และไม่ฉวยโอกาสหรือเอาเปรียบซึ่งกัน

และกัน	 เพื่อให้เกิดความเชื่อใจต่อกัน	 และสามารถ

ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีนี้ ในการแลก

เปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกันได้	 นอกจากน้ี

การมีกระบวนการคิดไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นสิ่ง

ทีส่ำาคญัและควรพฒันาในลำาดบัถดัมา	อาจทำาได้ โดย

การทำาข้อตกลงทางการค้าที่ชัดเจนและพอใจกัน

ทั้งสองฝ่ายเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันในภายหลัง

ซึ่งอาจทำาให้เสียความสัมพันธ์กันได้	 เมื่อมีทุนทาง

สังคมด้านความสัมพันธ์และด้านกระบวนการคิด

ท่ีดีแล้ว	 ส่ิงสุดท้ายที่ช่วยเพิ่มทุนทางสังคมภายนอก	

ได้แก่	 การหาเครือข่ายในการติดต่อทางธุรกิจ

เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางการค้า	 ลูกค้า

ซัพพลายเออร์	 และอื่นๆ	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิธี

ที่ทำาให้เกิดทุนทางสังคมภายนอกท่ีดีขึ้นซึ่งส่งผล

ทางอ้อมต่อผลการดำาเนินงานด้านการเงินและ

ด้านที่ไม่ใช่การเงินได้

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยในอน�คตและ

ข้อจำ�กัดในง�นวิจัย

	 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าทุนทางสังคม

ภายในซึง่เปน็จดุเดน่ของธรุกจิครอบครวั	ไมม่อีทิธพิล

ต่อตัวแปรใดๆ	 อย่างมีนัยสำาคัญ	 ผู้วิจัยจึงเสนอว่า	

การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากับกลุ่มเป้าหมายธุรกิจ

ครอบครัวที่ประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ไม่ได้อยู่

ในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม	 เพราะธุรกิจครอบครัว

นอกตลาดหลักทรัพย์อาจมีขนาดของธุรกิจและ

ลักษณะการบริหารงานที่แตกต่างออกไปทำาให้อาจ

มีลักษณะของทุน	 ทางสังคมภายในและทุนทาง

สังคมภายนอกที่แตกต่างกัน	 และอาจส่งผลต่อ

ผลการดำาเนนิงานด้านการเงนิและผลการดำาเนนิงาน

ด้านที่ไม่ใช่การเงินที่แตกต่างกัน	หรือในทางกลับกัน

การทำาวิจัยคร้ังต่อไปอาจศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่ม

บริษัทที่มีการประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ไม่ใช่

ธุรกิจครอบครัวซึ่งจะมีรูปแบบของทุนทางสังคม

ภายในที่แตกต่างกับธุรกิจครอบครัว	 และอาจ

ส่งผลต่อผลการดำาเนินงานด้านการเงินและผล

การดำาเนินงานด้านที่ ไม่ใช่การเงินที่แตกต่างกันได้

เช่นกัน	 นอกจากนี้	 สำาหรับการศึกษาในอนาคต

ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่าควรใช้วิธีการ	 Partial	 Least	

Squares	Structural	Equation	Modeling	(PLS-

SEM)	 ในการทดสอบสมมติฐาน	 เพราะเป็นวิธีที่

เหมาะสมสำาหรับงานวิจัยที่มีกลุ่มเป้าหมายจำานวน

ไม่มาก	 มีความยืดหยุ่นในการวิเคราะและจะทำาให้

โมเดลมีความกลมกลืนมากขึ้น
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	 ทั้งนี้ ในงานวิจัยมีข้อจำากัดเกิดขึ้นโดย

จำานวนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้ ในงานวิจัยนั้นมีจำานวน

ไม่มากตามที่ต้องการ	 เนื่องจากเป็นการขอความ

อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม	 การตอบกลับ

จึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ตอบแบบสอบถาม	

ผู้วิจัยไม่สามารถบังคับหรือควบคุมได้	 และการตอบ

แบบสอบถามเป็นการใช้ความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในองค์กรนั้นๆ

เป็นหลัก	 ข้อมูลที่ ได้อาจมีการบิดเบือนเล็กน้อย

เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร
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