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บทคัดย่อ 
 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษากฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการด าเนินธุรกรรมของธนาคาร 
เพื่อน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางการพฒันาด าเนินงานของธนาคาร รวมถึงแนวทางการปรับปรุง
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเข้ามาก ากับดูแลให้เหมาะสมต่อไป ซ่ึงการวิจยัน้ีเป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสานท่ีประกอบดว้ยการวิจยัแบบส ารวจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจยัแบบส ารวจ  
เชิงปริมาณเก็บรวบขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ 1) พนักงานเจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหารของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 2) ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพท าการสัมภาษณ์ตวัแทน
ของหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลธนาคาร โดยใช้ค  าถามก่ึงโครงสร้าง (Semi Structure Interview) 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ (Content analysis) หาความสัมพนัธ์ถึงกฎเกณฑ์ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของ
ธนาคาร ในข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงความคิดเห็นของลูกค้าผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการด าเนินธุรกรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
  จากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ให้ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
อยูท่ี่ระดบัความส าคญัมาก ระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และ 3.97 ตามล าดบัซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียง
กนั และกฎเกณฑ์จากภายนอกท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกฎเกณฑ์จากภายในท่ีมีความส าคญัสูงสุด คือ กฎเกณฑ์ด้านคู่มือระเบียบของธนาคารและ
กฎเกณฑ์จากคณะกรรมการดา้นศาสนา อยูท่ี่ระดบัความส าคญัมาก ระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และ 
4.02 ตามล าดบั ส าหรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัธนาคารพบวา่ มีผลกระทบต่อดา้นความสามารถใน
การด าเนินธุรกรมตามหลกัศาสนา โดยเฉพาะดา้นหลกัการระบบการเงินแบบอิสลาม และในการ
ทดสอบสมมติฐานยงัพบวา่ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลมีความสัมพนัธ์ต่อ

ฆ 
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ความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลามอยู่ท่ีระดับมาก และหน่วยงานท่ีมี
ความสัมพนัธ์สูงสุด คือ กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นกนั รวมถึงความคิดเห็นของ
ลูกค้าผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีความคิดเห็นกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
เช่นเดียวกนั  
  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทน
หน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแล ยงัมีความสอดคล้องตรงกนักบัขอ้มูลเชิงปริมาณความคิดเห็นของ
พนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนยงัสอดคลอ้งกบั
ความคิดเห็นของลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล   
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ABSTRACT 

 
The purposes of research is to examine how the externally and internally imposed 

rules and regulations affect operational performance of the Islamic Bank of Thailand (IBANK). 
Both quantitative and qualitative research methods were employed. Quantitative data was 
collected by questionnaire administered to both IBANK staff and customers. Qualitative data 
were obtained from interviews with IBANK’s top executives and representatives from external 
regulatory agencies such as the Bank of Thailand and Ministry of Finance. Questionnaire and in-
depth interview were used to gather data from 2 targets groups: employees and board members of 
Islamic Bank of Thailand (IBank) and the Bank‘s customers in Bangkok. Descriptive statistics 
and Pearson correlation were employed to analyze quantitative data. Content analysis was used to 
examine interview results. Three key findings from this study were as follows: 

Employees and board members of the IBank acknowledge greater that influence of 
rules and regulation from internal has greater impact to the IBank compared to the one imposed 
externally. The rules of internal unit which received the highest importance were the regulation of 
bank and the rules of religious committee. For higher significance of external unit was the rule 
from bank of Thailand in term of money market consistent with Islamic guidelines and the 
establishment of center unit to be controlled by Islam law. The result of effect influence on the 
abilities in transacting by principle of Islam, principle of production and righteous service of 
principle region (Shai’ah principle) and influence on structure operation of bank but for bank’s 
customers accord significance level on formative service and the product of the bank should be 
appropriated to Muslim customers and should have a central unit for checking the righteous of 
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rules that the bank applied which influence on principle of banking and structure operation of 
bank and also the branches of bank should be located in Muslim area.  

The result of hypothesis found that the rules and regulation of internal and external 
units were related to the abilities of transaction by Islamic principles of Islamic bank of Thailand 
was strong significance and proceeding in the same direction which was statistically significant at 
0.05 

The interview of delegate from regulated unit conformed with quantitative data. It 
was found that the IBANK were exposed that the rules and regulations which strongly effected 
were the rules of bank of Thailand that effected on the principle of bank and structure operation 
of bank which was costly more than general bank and the establishment of center unit was 
controlled by Islamic law which was standard including the taxation law.  
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กติติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ส า เ ร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยความเมตตากรุณาจาก อาจารย์ 

ดร.เกียรติอนันต์ ลว้นแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัผูซ่ึ้งให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษากระบวนการปรับ
ความคิดท่ีดีให้แก่ศิษย ์ช้ีแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและขอ้บกพร่องต่างๆ ให้ก าลงัใจท่ีดีและ
ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ดว้ยความเอาใจใส่ ดว้ยความรักและเมตตาศิษย ์  
จนงานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยดี ผู ้วิจ ัย รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเมตตา และ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี  

ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีเสียสละเวลาช่วยเหลือ 
แนะน าเพื่อวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความครบถว้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละ
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยทุ์กท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้ ประสบการณ์ 
ดว้ยความรักและเมตตาศิษยต์ลอดมา เป็นความประทบัใจแก่ศิษยเ์ป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณ
ท่านเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณตวัแทนหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ผูท้รวงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาใหค้  าช้ีแนะ ช่วยเหลือขอ้มูลการสัมภาษณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน รวมถึงเพื่อนพนักงานร่วมองค์กร ผูบ้ริหาร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกท่านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวิจยั และช่วยเหลือสนบัสนุนให้ก าลงัดว้ยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง 
มา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณเพื่อน-พี่น้อง คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน    
ปีการศึกษา 2555 ทุกคนท่ีไดใ้ห้ความรักให้ก าลงัใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณเลขานุการหลกัสูตร 
เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัและบุคคลท่ีผูว้ิจยัไม่ไดก้ล่าวไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีให้การสนบัสนุนช่วยเหลือดา้น
ต่างๆ ผูว้จิยัมาโดยตลอด จนงานวจิยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  

ทา้ยสุดน้ี คุณความดีและกุศลท่ีพึงบงัเกิดมีจากการท าวิจยัฉบบัน้ี ซ่ึงสามารถก่อให้เกิด
ความรู้และข้อคิด อันควรค่าแก่การศึกษาหรือปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต 
ขา้พเจา้ขอมอบระลึกบูชาคุณแด่ บิดา มารดา ครูอาจารย ์ตลอดจนผูแ้ต่งหนงัสือ ต าราหรือผูจ้ดัท า
ส่ือทางวิชาการทุกชนิดทุกท่าน ท่ีข้าพเจ้าใช้อ้างอิงในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีแต่หากมี
ขอ้บกพร่องประการใด คณะผูจ้ดัท าวจิยัขอนอ้มรับไว ้

 
    กาญจนา บุญชม 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 สถาบนัการเงินเป็นองค์กรท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะสถาบนัการเงิน 
เป็นกลไกหน่ึงท่ีคอยผลกัดนัให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปไดด้ว้ยการท าหนา้ท่ีระดมเงินออม
เพื่อน าไปใชใ้นการลงทุน รวมถึงการใหบ้ริการทางการเงินต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท า
ธุรกิจ ก่อให้เกิดการผลิตและการจา้งงานอนัเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าให้เศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ ภายในปี พ.ศ.2558 ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใตจ้ะมีการรวมตวัเป็น
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations: 
ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน มีประเทศสมาชิกจ านวน 10 ประเทศประกอบดว้ย ไทย พม่า ลาว 
เวยีดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กมัพูชา และบรูไน ดารุสสลาม เพื่อเพิ่มอ านาจ
ต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงท าให้อาเซียน   
มีความแขง็แกร่งมีภูมิตา้นทานท่ีดีในการรับเตรียมมือกบัปัญหาใหม่ๆ 
 การวางแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิด
เสรีภาคบริการดา้นการเงิน ซ่ึงให้ความส าคญักบัภาคการเงินและการลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งการ
ลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านซ่ึงเป็นประชากรมุสลิมกว่าคร่ึงของจ านวนประชากรทั้งหมดใน
ภูมิภาคน้ี ดงันั้นระบบการเงินแบบอิสลามจึงมีบทบาทเป็นอย่างมากในการเป็นตวักลางในการ
แลกเปล่ียนและเป็นตลาดทุน การมีสถาบนัการเงินอิสลามท่ีด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม
อย่างถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับจากนานาชาติ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเกิดข้ึน ประเทศท่ีมีบทบาทใน
ระบบการเงินอิสลามในระดบัภูมิภาคอาเซียน ประกอบดว้ย 4 ประเทศหลกัไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงคโ์ปร์ และบรูไน ดารุสสลาม ซ่ึงประเทศสิงคโปร์จะเป็นผูน้ าศูนยก์ลางทางเงินใน
ระดบัภูมิภาคเอเชีย ส าหรับประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียต่างมีจุดยืนในการมุ่งสู่การเป็น
ศูนยก์ลางทางการเงินอิสลาม โดยประเทศมาเลเซียมีจุดยนืการเป็นศูนยก์ลางทางการเงินอิสลามของ
โลก ขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียมีแนวทางในการพฒันาดา้นการเงินอิสลามในระดบัภูมิภาคแห่งน้ี 
 ปัจจุบนัมีสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารของอุตสาหกรรมการเงินอิสลามทัว่โลกประมาณ 
950,000 ลา้นดอลลาร์ ขณะท่ีขนาดมูลค่าตลาดพนัธบตัรอิสลามทัว่โลกเท่ากบั 110,000 ล้าน
ดอลลาร์ และมีธนาคารอิสลามกวา่ 300 แห่งใน 51 ประเทศและมีแนวโนม้ท่ีพุ่งสูงข้ึนกวา่ 5 เท่าตวั 
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ส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์ลายหม่ืนลา้นดอลลาร์ได้หมุนเวียนอยูใ่นเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในการเปิดตวัประชาคมอาเซียนจะมีประชากรราว 600 ลา้นคน และเกินกวา่คร่ึงหน่ึงเป็นชาวมุสลิม 
ท าให้เกิดการจา้งงานเพิ่มและเกิดการโยกยา้ยทรัพยากรมนุษยห์รือแรงงานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
ท าให้ระบบการเงินอิสลามกลายเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจอาเซียน และพบว่า
สินทรัพยใ์นกลุ่มสหกรณ์อิสลามของ 8 ประเทศในอาเซียนมีสินทรัพยร์วมกนัจ านวนกว่า 3,000     
ลา้นบาท หมุนเวยีนอยูใ่นวงจรเศรษฐกิจอาเซียนแห่งน้ี (นิพล แสงศรี, 2557) 
 ประชากรมุสลิมกว่า 300 ล้านคน ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
Economics Community: AEC) ต่างมีความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์ทางการเงินอิสลาม (Islamic 
Financial Products) โดยสถาบนัการเงินอิสลาม (Islamic Financial Institutions) จะเขา้มามีบทบาท
มากข้ึนในช่วง 10 ปีผา่นมามีสถาบนัการเงินอิสลามเกิดข้ึนแลว้กวา่ 300 สถาบนั ใน 75 ประเทศ  
ทัว่โลก แต่สามารถสนองตอบความตอ้งการของชาวมุสลิมไดเ้พียงร้อยละ 15 เท่านั้น ยงัไม่พอเพียง
ต่อความตอ้งการของชาวมุสลิมทัว่โลก ซ่ึงความไม่เพียงพอดงักล่าวน้ี ท าให้ปัจจุบนัมีการขยายตวั
การเติบโตของภาคการเงินอิสลามรวมถึงการเติบโตของธนาคารอิสลามท่ีมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึน
ถึงร้อยละ 10-15 ท่ีสนองต่อความตอ้งการของชาวมุสลิมท่ีเพิ่มจ านวนมากยิ่งข้ึน ทั้งความตอ้งการ
ผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีถูกตอ้ง รูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลาย และภายในภูมิภาคอาเซียนไดมี้
การจดัตั้งธนาคารกลางอาเซียน ภายใตก้รอบการเปิดเสรีภาคธนาคารภายในอาเซียน โดยมีเป้าหมาย
ท่ีจะสร้างมาตรฐานกลางของธนาคาร ท่ีเป็นธนาคารระดบัอาเซียน สามารถท าธุรกรรมการเงินได้
ในทุกประเทศในอาเซียน มีการท ากรอบ “มาตรฐานธนาคารอาเซียน” หรือ Qualified ASEAN 
Bank: QAB ท่ีหากธนาคารใดไดม้าตรฐานน้ี จะสามารถท าธุรกิจธนาคารในอาเซียนไดทุ้กประเทศ 
โดยเร่ิมมีการพิจารณาอนุญาต QAB ในปีพ.ศ.2557 และเร่ิมการตั้งธนาคารพาณิชยจ์ริงในปีพ.ศ.
2563 (Mahamad, 2013) 
 จากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ระบบสถาบนัการเงินของไทย โดยเฉพาะสถาบนัการเงิน
ระบบอิสลามตอ้งจดัเตรียมรับมือกบัการแข่งทางภาคการเงินแบบอิสลามจากประเทศต่างๆ มากข้ึน 
เน่ืองจากลูกคา้มุสลิมจากประเทศใน AEC และกลุ่มธุรกิจในประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลามต่าง
แสวงหาสถาบนัการเงินท่ีด าเนินการตามหลกัอิสลามอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงปัจจุบนัในประเทศไทยมีเพียง
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียวท่ีเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ท่ีจัดตั้ งตาม
พระราชบญัญติัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 อยูใ่นความดูแลของกระทรวงการคลัง 
มีคณะกรรมการดา้นศาสนา (หลกัชะรีอะฮ)์ ควบคุมก ากบัดูแล กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั มาตรฐาน ก ากบั
ดูแล และแนวทางปฏิบติัท่ีบงัคบัใช้กบัการด าเนินธุรกรรมของธนาคาร ซ่ึงเป็นทั้งระบบกฎหมาย
และจริยธรรมท่ีมีความชดัเจนและเป็นเอกลกัษณ์ท าใหผ้ลิตภณัฑท์างการเงินอิสลามมีความแตกต่าง
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จากการเงินทัว่ไป ดงันั้นระบบการเงินไทยจ าเป็นตอ้งเร่งเตรียมการท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นสะพานเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางการเงิน ในดา้นการคา้ การลงทุน และการยา้ยฐานการผลิตของไทย เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหนา้ (Mahamad, 2013) 
 การควบคุมดูแลกิจการของสถาบนัการเงินอิสลามท่ีตอ้งด าเนินการตามหลกักฎหมาย
อิสลาม (หลกัชะรีอะฮ์) ตอ้งมีมาตรฐานการควบคุมดูแลการด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติั เพื่อใหมี้ความมัน่คงและเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ และเพิ่มความน่าเช่ือจากสากล
สามารถน าไปสู่การเป็นสถาบนัการเงินอิสลามของไทยท่ีไดรั้บการยอมรับจากต่างชาติ หน่วยงาน 
ท่ีควบคุมก ากบัดูแลกิจการถือเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัทั้งจากการควบคุมภายในกิจการ ท่ีดูแล
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัรวมถึงขอ้ห้ามและบทลงโทษต่างๆ เช่น คณะกรรมการธนาคารคอยควบคุม
การด าเนินธุรกิจขององค์กรให้อยู่ในทิศทางท่ีถูกตอ้ง คณะกรรมการดา้นศาสนาแนะน าแนวทาง
ปฏิบติัท่ีบงัคบัใชก้บัการด าเนินธุรกรรมธนาคาร บทบาทหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกิจการของธนาคาร
ตามหลกัชะรีอะฮ์ก าหนดกฎระเบียบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคารอิสลาม ทั้งดา้น
กฎหมายและภาษีจากธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ รวมถึงการควบคุมดูแลจากกระทรวงการคลงั
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงัส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีคอย
ควบคุมก ากบัดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการด าเนินงาน และสร้างความน่าเช่ือให้กับ
ต่างประเทศ คือ การควบคุมดูแลจากองค์กรนานาชาติท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานของสถาบนั
การเงินอิสลาม ในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมด้านบญัชี การลงทุน และการจดัอนัดบัความเช่ือ
ประกอบดว้ย 
 1) องคก์รนานาชาติท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานของสถาบนัการเงินอิสลาม 
 2) หน่วยงานภายนอกท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานของสถาบนัการเงินอิสลามของไทย 
  2.1 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
  2.2 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
  2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 3) หน่วยงานภายในองคก์ร 
  3.1 คณะกรรมการธนาคาร 
  3.2 คณะกรรมการดา้นศาสนา 
  3.3 กฎระเบียบขอ้บงัคบัภายในองคก์ร 
 บทบาทของหน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมดูแลกิจการของสถาบนัการเงินอิสลามต่างๆ 
เหล่าน้ีถือเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทและส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการด าเนินกิจการของสถาบนั
การเงินเป็นอยา่งมาก และเพื่อใหส้ถาบนัการเงินอิสลามของไทยท่ีมีเพียงแห่งเดียวท่ีด าเนินธุรกรรม
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ทางการเงินอิสลามอยา่งเต็มรูปแบบ คือ “ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” สามารถรองรับภาค
การเงินอิสลามท่ีจะเกิดข้ึนจากการรวมตวัของภาคการเงินในอาเซียน โดยเฉพาะภาคการลงทุนของ
ระบบการเงินอิสลามท่ีมีมูลค่าทางสินทรัพยจ์  านวนมหาศาลจากการรวมตวัเป็นเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปี พ.ศ.2558 หากสถาบนัการเงินอิสลามของไทยไม่มีมาตรฐานการควบคุมดูแลกิจการท่ีดีจาก
หน่วยงานต่างๆ อาจท าให้ขาดความน่าเช่ือจากนักลงทุนในต่างชาติโดยเฉพาะการลงทุนของ
ประเทศมุสลิมอาจเกิดการสูญเสียโอกาสการลงทุนใหก้บัภาคการลงทุนของไทย 
 เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถาบนัการเงินของไทย ในการรับมือกับภาคการเงิน
อิสลามท่ีจะไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยภายหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รองรับกับการ
เคล่ือนยา้ยแหล่งเงินทุน กลุ่มนักธุรกิจมุสลิมต่างชาติท่ีแสวงหาสถาบนัการเงินท่ีถูกต้องตาม
หลกัการศาสนาอิสลาม เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งตามหลกัศาสนาอยา่ง
ครบวงจร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยควรเตรียมพร้อมรองรับการพฒันามาตรฐานการ
ด าเนินงานให้ถูกต้องและเป็นท่ียอมรับทัดเทียมกับสถาบันการเงินของต่างชาติ ท่ีก าลังทุ่ม
ทุนการศึกษาภาคการเงินอิสลามมากข้ึน รายงานการวิจยัฉบบัน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาบทบาทและหนา้ท่ี
ของหน่วยงานท่ีควบคุมก ากบัดูแลมาตรฐานการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
รวมถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการขาดมาตรฐานการด าเนินงานให้ถูกตอ้งตามหลกัศาสนา
อิสลามโดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัน้ีจะสามารถน าไปใชเ้ป็นกรอบมาตรฐานการด าเนินธุรกรรมของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยท่ีด าเนินธุรกิจอยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีสนใจ
จะด าเนินธุรกรรมการเงินตามหลกัอิสลาม สามารถน าไปเป็นขอ้มูลการวางมาตรการการก ากบัดูแล
กิจการสถาบนัการเงินของไทยท่ีจะด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลามในอนาคต และรูปแบบ
การใหบ้ริการผลิตภณัฑท์างการเงินใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน ต่อไป 
 
1.2 ค าถามการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นค าถามในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีควบคุมก ากบัดูแลมีผลอย่างไรต่อมาตรฐาน
การด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2. กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายในและภายนอกมีผลกระทบต่อมาตรฐาน
การด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้ด าเนินกิจการถูกตอ้งตามหลกัอิสลาม
อยา่งไร 
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3. แนวการควบคุมจากข้อบังคับจากคณะกรรมการด้านศาสนามีผลต่อการก ากับดูแล
มาตรฐานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยท่ีจะช่วยให้ธนาคารสามารถด าเนินกิจการท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัศาสนาอิสลามอยา่งไร 

 
1.3 วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อตอบค าถามการวจิยัท่ีขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ท่ีมีบทบาทในการควบคุมการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาระดบัผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จาก
กฎเกณฑข์อ้บงัคบัจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกท่ีเขา้มาก ากบัดูแล 

3. เพื่อศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ท่ีเกิด เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางการพฒันาปรัปรุงมาตรฐานการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 
1.4 สมมติฐานของการวจัิย 
 การศึกษาเร่ือง “ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลต่อการ
ด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” ผูว้ิจยัได้ตั้งสมมติฐานไวเ้พื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินการ วจิยั ดงัน้ี 
 ระดับความส าคัญของกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ จากหน่วยงานภายในและภายนอกมี
ความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 
 
1.5 ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตท่ีจะท าการวิจยัออกเป็น 3 ดา้น คือ ขอบเขต
ดา้นประชากรและพื้นท่ี ขอบเขตดา้นเน้ือหา และขอบเขตดา้นเวลา 
 1.5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยั ประกอบดว้ย 3 กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1. ประชากรลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ านวน 209,962 คน (รายงานประจ าปีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2557)  
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2. พนกังาน/เจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังาน
ใหญ่ จ านวนทั้งหมด 1,273 ตวัอยา่ง (รายงานประจ าปีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2557) 

3. ผูบ้ริหาร/ตวัแทนจากหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการควบคุมก ากบัดูแลกิจการของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นกัวชิาการ โดยแบ่งตามประเภทหน่วยงานดงัตาราง 
 
ตารางที ่1.1 จ านวนประชากรแบ่งตามหน่วยงาน 
 

ต าแหน่ง ตวัอย่าง 
1. ผูบ้ริหารหรือตวัแทนจากส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 3 
2. ผูบ้ริหารหรือตวัแทนจากส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 3 
3. ผูบ้ริหารหรือตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย  3 
4. คณะกรรมการดา้นศาสนาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 3 
5. คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  3 
6. นกัวชิาการ  3 
7.  ผูบ้ริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 3 

รวม 21 

 
 1.5.2 ขอบเขตดา้นเวลา 
 ผูว้จิยัจะท าการรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
 1.5.3 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี มุ่งเนน้การศึกษาออก แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ  

1) หน่วยงานท่ีมีบทบาทต่อการการควบคุมการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและก ากบัดูแลสถาบนัการเงินอิสลามในประเทศไทยให้มีมาตรฐานท่ีดี 
โดยหน่วยงานท่ีควบคุมก ากบัดูแลกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย  

1. หน่วยงานภายในประกอบดว้ย  
1.1 กฎระเบียบขอ้บงัคบัทัว่ไปขององคก์ร 
1.2 คณะกรรมการของธนาคาร 
1.3 คณะกรรมการดา้นศาสนา (หลกัชะรีอะฮ)์ 

2. หน่วยงานภายนอกท่ีมีหน้าท่ีควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน คือ 

2.1 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
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2.2 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีควบคุมก ากบั
ดูแลการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัมาตรฐาน
การด าเนินงานของธนาคารท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1. ความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 
1.1 หลกัการระบบการเงินอิสลาม 
1.2 โครงสร้างการด าเนินงาน 
1.3 ผลประกอบการ 

2. กระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร 
2.1 ทกัษะของบุคลากร 
2.2 ตน้ทุนการด าเนินงาน 
2.3  มาตรฐานการควบคุมตรวจสอบ 
2.4  กระบวนการด าเนินงาน 

3. ความคิดเห็นของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นประโยชน์ไดด้งัน้ี 

1. สามารถน าผลจากการศึกษามาตรฐานการควบคุมจากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลกิจการของ
สถาบนัการเงินอิสลามในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานการด าเนินกิจการท่ีถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย
ศาสนาอิสลาม และมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับจากสากล 

2. ช่วยส่งเสริมและพฒันาบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีก ากบัควบคุมดูแลสถาบนัการเงิน
อิสลามในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานการด าเนินกิจการท่ีสอดคล้องกบัหลกัการด าเนินกิจการท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม  

3. สามารถน าไปเป็นแนวทางการพฒันากฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้มีมาตรฐานในการ
ด าเนินกิจการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

DPU



8 

4. สามารถน าไปเป็นแนวทางมาตรฐานการควบคุมเบ้ืองต้นส าหรับธนาคารพาณิชย์เพื่อ
น าไปใช้ในกรอบการด าเนินธุรกรรมของธนาคารท่ีจะด าเนินการตามหลักอิสลาม วางรูปแบบ
มาตรฐานการด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง และการให้บริการผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งและเหมาะสมถูกตอ้ง
ตามหลกัศาสนาอิสลาม 

5. สามารถน าไปเป็นแนวทางให้สถาบนัการเงินของไทยเพื่อใชใ้นการเตรียมความพร้อมใน
การจดัตั้งสถาบนัการเงินอิสลามท่ีมีความน่าเช่ือถือให้เป็นมาตรฐาน สามารถด าเนินธุรกิจอย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม เพื่อรองรับรองรับภาคตลาดการเงินอิสลามของกลุ่มในแถบประเทศ
อาเซียนท่ีจะเคล่ือนยา้ยเงินทุนมายงัประเทศไทย ภายหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีค  านิยามศพัทเ์ฉพาะดงัต่อไปน้ี 
 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย หมายถึง ระบบการธนาคารรูปแบบหน่ึงซ่ึงด าเนินงาน
ภายใตก้รอบแนวคิดแห่งกฎอิสลาม หรือเรียกว่า “หลกัชะรีอะฮ์” ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม
ทางการเงิน การท าการคา้ การท าสัญญา และการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในดา้นอ่ืนๆ  
 ระบบการเงินอิสลาม ระบบการการเงินท่ีอยูภ่ายใตก้รอบหลกัศาสนาอิสลาม หรือ หลกั
ชะรีอะฮ์ (Shariah Law) ในการท าธุรกรรมใดๆ หลกัชะรีอะห์ (Shariah Law) หรือกฎหมายอิสลาม
เป็นระบบการเงินท่ีไม่ยุ่งเก่ียวกบัดอกเบ้ีย การลงทุนในส่ิงตอ้งห้าม ยาเสพติด ส่ิงมอมเมาท่ีผิด
กฎหมาย การผลิตและการคา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการลามกอนาจาร 
 หลักชะรีอะฮ์  หมายถึง ข้อก าหนดต่างๆ ซ่ึงบัญญัติให้มนุษย์ปฏิบัติตาม ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นทุกๆด้าน ทั้งความเช่ือ การกระท าและจริยธรรมของมนุษย ์
และกฎเกณฑท์างดา้นศาสนาอิสลามท่ีใชเ้ป็นขอ้ก ากบัในการประกอบธุรกิจของธนาคารอิสลาม  
 ริบา (Riba) หมายถึง ดอกเบ้ียท่ีถูกก าหนดล่วงหน้า คือ ส่วนเพิ่มจากการกูย้ืมท่ีมีการ
ก าหนด ณ วนัท าสัญญา โดยผูกู้จ้ะตอ้งจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแก่ผูใ้หกู้ย้มืเม่ือถึงก าหนดเวลาท่ี
ตกลงกนั  
 เศรษฐศาสตร์อิสลาม หมายถึง เป็นเศรษฐศาสตร์และการใชห้ลกัการ กฎขอ้บงัคบัของ
หลกัชะรีอะฮ ์เพื่อผดุงไวเ้พื่อความยุติธรรมในการใชท้รัพยากรเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
มนุษยแ์ละท าใหเ้ขาสามารถปฏิบติัตามโองการของอลัเลาะฮ ์และสังคมโดยรวม 
 ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บริษัทมหาชนจ ากัดท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย ์และให้ความหมายถึงธนาคารพาณิชยเ์พื่อรายยอ่ย ธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นบริษทัลูก
ของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ 
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 บัญชีซะกาต หมายถึง บญัชีท่ีธนาคารจดัตั้งข้ึนเพื่อบริจาคและด าเนินการบริจาคตาม
หลกัการของศาสนาอิสลาม  
 คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หมายถึง คณะกรรมการธนาคาร ท่ี
ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 11 คน โดยมีผูแ้ทนกระทรวงการคลงัซ่ึงเป็นขา้ราชการประจ า 1 คน 
และกรรมการท่ีมีบทบาทเก่ียวกบัการบริหารงานประจ าของธนาคาร 1 ท่าน เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 9 คน 
 คณะที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หมายถึง กรรมการท่ีทรงความรู้ด้าน
ศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย ประธานท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษาอ่ืนอีกไม่เกิน 4 คน มีหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการธนาคารเก่ียวกับหลกัชะรีอะฮ์ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินธุรกรรมของธนาคาร 
 ฟัตวา หมายถึง การให้ความกระจ่างของความรู้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัของ
ศาสนาอิสลามท่ีถูกบญัติัไว ้หรือผูท่ี้ไดรั้บฉันทานุมติัในการท าหนา้ท่ีช้ีแจงตามบทบญัญติัและขอ้
กฎหมายต่างๆ ในหลกัของศาสนาอิสลาม 
 ชาวไทยมุสลิม  หมาย ถึง  ผู ้ ท่ี มีสัญชา ติไทย ท่ีนับ ถือศาสนาอิสลาม  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 นิศอบ หมายถึง หน่วยของพิกดัทองค าและโลหะเงินในการจ่ายซะกาตของมุสลิม เช่น 
การค านวณนิศอบ (Nisaab) หรือพิกดัขั้นต ่าตามราคาทองค าน ้ าหนกัจ านวน 85 กรัม โดยให้ค  านวณ
ราคาทองค าโดยใช้ราคาเฉล่ีย 12 เดือนล่าสุด สะทอ้นค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายตลอดปีท่ีน า
ทรัพยสิ์นมาค านวณซะกาต จะไดพ้ิกดัขั้นต ่าตามราคาทองค าน ้าหนกั 85 กรัม เท่ากบั 110,293 บาท 
 หลักอะกีดะฮ์ หมายถึง การเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัศรัทธา (หลกัเช่ือมัน่) มีความส าคญั 
เพราะเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินชีวติของผูศ้รัทธา  
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บทที ่2 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีควบคุมก ากบัดูแลมาตรฐานการด าเนิน
กิจการของสถาบนัการเงินท่ีด าเนินการตามหลกัอิสลามในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดน้ าแนวความคิด 
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดร้วบรวมเป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 ประวติัความเป็นมาการด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม 
 2.2 หลกัการการด าเนินธุรกรรมของสถาบนัการเงินอิสลาม 
 2.3 องคก์รมาตรฐานสากลควบคุมการด าเนินงานสถาบนัการเงินอิสลาม 
 2.4 มาตรฐานการด าเนินธุรกรรมธนาคารอิสลามในประเทศไทย 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 ประวตัิความเป็นมาการด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอสิลาม  
 2.1.1 ตน้ก าเนิดความเป็นมาของธนาคารอิสลามของโลก 
 จุดเร่ิมตน้ของระบบธนาคารอิสลามเกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2506 ในประเทศอียิปต ์โดยนกั
เศรษฐศาสตร์ชาวอียิปต์ช่ือ Dr. Ahmad Elnaggar ไดผ้ลกัดนัการจดัตั้งธนาคารโดยใชร้ะบบการเงิน
แบบอิสลามและทดลองน าระบบการออมทรัพยแ์บบแบ่งผลก าไรโดยไดน้ าเงินไปลงทุนในธุรกิจ
การคา้และอุตสาหกรรมการทดลองออมเงิน ใชช่ื้อวา่ธนาคาร Mit Ghamr Savings Bank เร่ิมแรก    
มีจ านวนผูฝ้ากเงิน 17,560 ราย คิดเป็นจ านวน 40,944 ปอนด์อียิปต ์ในระยะเลาเพียง 3 ปีมีจ านวน    
ผูฝ้ากเงินเพิ่มข้ึนถึง 251,152 ราย สูงข้ึนกวา่ 14 เท่าตวั มียอดจ านวนเงินฝากสูงถึง 1,823,375 ปอนด์
อียิปต์ ซ่ึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและชาวบ้านในท้องถ่ิน การด าเนินรูปแบบธนาคาร             
ท่ีปราศจากดอกเบ้ียตามหลกัศาสนาอิสลาม ท าให้เกิดความกา้วหนา้ของระบบธนาคารแบบอิสลาม
อยา่งมาก หลงัจากนั้นในปี พ.ศ.2514 รัฐบาลอียิปตจึ์งมีแนวคิดจดัตั้งธนาคารปลอดดอกเบ้ียท่ีช่ือวา่ 
Nazir Social Banks ข้ึน ท าใหเ้กิดเป็นแรงกระตุน้ให้มีการจดัตั้งธนาคารอิสลามในประเทศแถบอาหรับ 
และต่อมาองค์กรความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC (Organization of Islamic Cooperation) ไดจ้ดัตั้ง 
Islamic Development Bank ณ เมืองญิดดะฮ ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในปี พ.ศ.2517 โดยไดห้ลกั
กฎหมายของศาสนาอิสลามมาใชใ้นการด าเนินงานของธนาคารอยา่งเต็มรูปแบบ (มุสฏอฟาอลัอบั
ดุลลอฮอ์ลักิฟรีย,์ 2557) 
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 หลงัจากประเทศซาอุดิอาระเบียได้ก่อตั้งธนาคาร Islamic Development Bank ข้ึนมา     
ท าใหป้ระเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศมุสลิมหนัมาสนใจและน าระบบธนาคารอิสลามมาใชม้ากข้ึน 
เช่น ประเทศอิหร่าน ซูดาน ปากีสถาน รวมถึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยประเทศมาเลเซีย     
ถือเป็นประเทศแรกท่ีก่อตั้งธนาคารอิสลาม ในปี พ.ศ.2526 ซ่ึงมีความกา้วหน้าและเป็นประเทศ
แม่แบบให้กบัประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
บรูไน ดารุสสลาม รวมถึงประเทศไทยท่ีไดก่้อตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยข้ึนมาดว้ย ทั้งน้ี
ระบบการเงินอิสลามได้แพร่กระจายไปสู่ทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกาโดยขยายช่องทางการ
ให้บริการในรูปแบบธนาคารอิสลามมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศองักฤษท่ีมีจ านวนสถาบนัการเงิน
อิสลาม 22 แห่ง ถือเป็นประเทศท่ีมีตลาดการเงินอิสลามท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และประเทศ
ในแถบทวีปเอเชีย ประเทศสิงคโปร์ จีน ญ่ีปุ่น และ ศรีลงักา ต่างก็ให้ความสนใจต่อระบบธนาคาร
อิสลามอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา (นิพล แสงศรี, 2557) 
 2.1.2 ความเป็นมาของระบบการเงินแบบอิสลามในโลกตะวนัตก 
 บรรจง บินกาซนั (2557) ในศตวรรษท่ี 20 ระบบความคิดตามลทัธิคอมมิวนิสตท่ี์จะช่วย
ท าให้โลกรอดพน้จากการเอารัดเอาเปรียบจากลทัธิทุนนิยมได้ แต่เม่ือลทัธิคอมมิวนิสตล่์มสลายลง 
ท าให้โลกตะวนัตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของลทัธิทุนนิยม แต่เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจระบาดไปทัว่โลก 
ท าให้ผูน้  าทางเศรษฐกิจและผูน้ าการเมืองของประเทศต่างๆทัว่โลกออกมาขอให้มีการจดัระเบียบ
การเงินของโลกใหม่ โดยเฉพาะนกัเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีท่ีช่ือ ลอเรตตา้ นะโปลีโอนี และคลาวเดีย 
ซีเกร ไดน้ ากฎเกณฑ์พื้นฐานทางการเงินของอิสลามท่ีสามารถบรรเทาความรุนแรงและลดปัญหา 
โดยเฉพาะระบบการเงินระหว่างประเทศท่ีเน้นการห้ามให้กูเ้งินโดยคิดดอกเบ้ีย รวมถึง การออก
พนัธบตัร Sukuk (พนัธบตัรอิสลาม) ท่ีเป็นการลงทุนท่ีแทจ้ริงมิใช่การเก็งก าไร ไดถู้กน ามาใช้เป็น
ตวัเลือกแทนระบบดอกเบ้ียได้ จากผลกระทบท่ีรุนแรงของวิกฤตเศรษฐกิจท่ีอาจต้องสูญเสีย
งบประมาณท่ีเคยเกินดุลถึง 1.8 หม่ืนลา้นยูโรในปี พ.ศ.2550 ลดลงเหลือเพียง 6 พนัลา้นยูโรใน
ปลายปี พ.ศ.2551 และลดลงอีกเร่ือยในปีต่อมา ยิ่งท าให้เกิดความสนใจและศึกษาระบบการเงิน
อิสลามมากยิง่ข้ึน 

ในการประชุม OIC ขององคก์รความร่วมมืออิสลาม กระตุน้ให้ประเทศมุสลิมท่ีเป็น
สมาชิกขององค์การหันมาใช้ระบบการเงินอิสลามเพื่อทดแทนระบบทุนนิยม  ประกอบกับการ
ถดถอยทางเศรษฐกิจในช่วงดงักล่าว ท าให้นักเศรษฐศาสตร์ทัว่โลกหันมาสนใจทางเลือกใหม่ 
โดยเฉพาะการแกปั้ญหาทางการเงินโดยหนัมาสนใจระบบการเงินแบบอิสลามมากข้ึน โดยค าสอน
ของศาสนาอิสลามท่ีเน้นหลกัค าสอน เร่ืองความยุติธรรมในสัญญา การเงินท่ีไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  
ถูกเอาเปรียบจากดอกเบ้ีย หรือริบา ซ่ึงเป็นการขูดรีดและเอาเปรียบของผูท่ี้เดือดร้อน และใน
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ทางตรงขา้มไม่เคยมีธนาคารท่ีด าเนินตามหลกัอิสลามตอ้งล่มสลายลงหรือตอ้งให้รัฐบาลเขา้มาเพิ่ม
ทุน ซ่ึงธนาคารอิสลามแถบทุกแห่งสามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบริการทาง
การเงินอิสลาม (Islamic Financial Services Board) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีก ากบัเร่ืองการเงินอิสลาม ซ่ึงได้
วางรูปแบบการปฏิบติังานท่ีเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัระบบธนาคารอิสลาม 

ความเติบโตของระบบการเงินแบบอิสลามในถบประเทศยุโรป โดยเฉพาะประเทศ
องักฤษท่ีมีตลาดการเงินอิสลามจ านวนถึง 22 แห่ง อยา่งธนาคาร SHBCAMANAH เป็นหน่วยงาน
ยอ่ยภายใตธ้นาคาร SHBC เปิดด าเนินการมากวา่ 10 ปี ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยเน้น
ลูกค้าท่ีเป็นสถาบนัและสินเช่ือธุรกิจเป็นหลัก และบรรษทัธนาคารอาหรับ (Arab Banking 
Corporation) มุ่งเนน้ลูกคา้ท่ีเป็นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัตามหลกัการชะรีอะฮ์  สถาบนัการเงินเหล่าน้ีต่าง
ไม่ไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตการเงินของโลกแต่อยา่งใด นอกจากการธนาคารท่ีด าเนินธุรกรรมตาม
หลกัอิสลามแลว้ การออกหลกัทรัพย  ์ Sukuk หรือพนัธบตัรอิสลามก็มีศกัยภาพส าคญัดว้ยความ
แตกต่างจากพนัธบตัรและตราสารในระบบเดิม ตรงท่ีมีสินทรัพยท่ี์แทจ้ริงเป็นหลกัประกนัให้แก่     
ผูล้งทุน การยดึระบบการเงินท่ีวางพื้นฐานคุณค่าทางศีลธรรม ท าให้การเงินแบบอิสลามขยายตวัไป 
และมีแนวโน้มมากข้ึน เพราะนกัลงทุนท่ีตอ้งการแหล่งเงินทุนท่ีปลอดภยั ทั้งน้ีดว้ยระบบการเงิน
อิสลามท่ีแตกต่างจากระบบการเงินทัว่ไป ท าให้มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกหลาย
แห่งต่างเห็นความส าคญั และไดเ้ปิดหลกัสูตรการเงินอิสลาม เช่น มหาวิทยาลยั สตราส์บวก คณะ
บริหารธุรกิจ ของประเทศฝร่ังเศส เปิดหลกัสูตรปริญญาโทดา้นการเงินอิสลาม และมีการศึกษาดา้น
เศรษฐศาสตร์อิสลามมากยิ่งข้ึน ท าให้ปัจจุบนัหลายประเทศต่างให้ความสนใจต่อผลิตภณัฑ์ทาง
การเงินแบบอิสลาม โดยท่ีประเทศอังกฤษจะพยามกระตุ้นสถาบันการเงินและธนาคาร
ภายในประเทศของตนให้กลายเป็นศูนยก์ลางทางการเงินอิสลามประจ าแถบทวีปยุโรป (นิพลแสงศรี, 
2557) ซ่ึงคาดวา่จะมีการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมการเงินอิสลามในปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2558 
แนวโนม้การเติบโตของระบบการเงินอิสลามในอนาคตมีอตัราการเติบโตมากข้ึน ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  การเติบโตในภาคการลงทุนในอุตสาหกรรมการเงินอิสลาม 
ทีม่า:  The Research Foundation of CFA Institute 

 
 2.1.3 ตน้ก าเนิดความเป็นมาของธนาคารอิสลามในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ 
  2.1.3.1 การก าเนิดธนาคารอิสลามในประเทศมาเลเซีย 
 ประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศแรกในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    
ท่ีไดริ้เร่ิมก่อการตั้งธนาคารอิสลามข้ึนมา โดยมีมติจากท่ีประชุมสภาเศรษฐกิจภูมิบุตร (Bumiputra 
Economic Congress) ในปี พ.ศ.2523 ให้ด าเนินการก่อตั้งธนาคารอิสลามของประเทศ ม่ือวนัท่ี 1 
มีนาคม พ.ศ.2526 ภายใตพ้ระราชบญัญติัธนาคารอิสลาม พ.ศ.2526 ใช้ช่ือว่าธนาคารอิสลาม
มาเลเซีย (Bank Islam Malasia Berhad)  ในรูปแบบบริษทัจ ากดัและรัฐบาลมาเลเซียไดผ้กูขาดการ
ก าเนิดธนาคารอิสลามภายในประเทศนานกวา่ 10 ปี จนกระทัง่ปี พ.ศ.2536 จึงจะอนุญาตให้ธนาคาร
พาณิชยอ่ื์นๆ เปิดให้บริการ ‚ธนาคารปลอดดอกเบ้ีย‛ และแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัแผนงาน
ระดับชาติเพื่อท าการศึกษาและวินิจฉัยถึงความเหมาะสมของการจัดตั้ งธนาคารอิสลาม โดย
คณะกรรมการก ากบัแผนงานระดบัชาติ มีขอ้เสนอแนะตามล าดบัขั้นตอน (ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย, 2557) ดงัน้ี 
 1) รัฐบาลควรควรจดัตั้งธนาคารอิสลามท่ีด าเนินตามหลกักฎหมายอิสลามข้ึน 
 2) ธนาคารท่ีถูกเสนอควรจดัตั้งในรูปบริษทัภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทั พ.ศ.2508 
ทั้งน้ี เพื่อใหส้ามารถบริหารงานลกัษณะธุรกิจเพื่อแสวงหาก าไรและไม่ใช่เป็นองคก์รของรัฐ 
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 3) การแก้ไขพระราชบญัญติัธนาคาร พ.ศ.2516 ท่ีไม่สามารถใช้ได้กบัการปฏิบติังาน
ของธนาคารอิสลามจริง ท าให้รัฐบาลได้ออกพระราชบญัญติัธนาคารอิสลามฉบบัใหม่ข้ึนมา เพื่อ
ควบคุมธนาคารอิสลามและการบริหาร ก าหนดใหธ้นาคารกลางเป็นผูรั้บผิดชอบการก ากบัดูแล 
 4) Bank Negara หรือธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียเป็นผูก้  ากับดูแลตาม
พระราชบญัญติัธนาคารอิสลาม พ.ศ. 2526 
 5) ธนาคารกลางได้แต่งตั้ งคณะกรรมการควบคุมทางด้านกฎหมายอิสลาม เพื่อ
ตรวจสอบการด าเนินงานของธนาคารอิสลามใหเ้ป็นไปตามหลกักฎหมายอิสลาม (หลกัชะริอะฮ)์ อยา่ง
แทจ้ริง ตามพระราชบญัญติัธนาคารอิสลาม พ.ศ. 2526 ซ่ึงถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 10 
มีนาคม พ.ศ. 2526 
 6) นโยบายการก าหนดการผูกขาดการก่อตั้งธนาคารแบบอิสลามภายหลงัธนาคารแห่ง
แรกจะมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ (ในระยะเร่ิมตน้) ท าให้เกิดความมัน่คง
และเป็นการวางรากฐานท่ีดีใหธ้นาคารแบบอิสลามท่ีจะเกิดข้ึนต่อมา 
 7) ก าหนดใชช่ื้อของธนาคารอิสลามวา่ ‚Bank Islam Malaysia Berhad‛ 
 ภายหลงัจากการจดัตั้งธนาคารอิสลามมาเลเซีย (Bank Islam Malasia Berhad) ท าให้
ระบบการเงินแบบอิสลามภายในประเทศมีการพฒันาจนบรรลุวตัถุประสงค์การก่อตั้งและมี
ศกัยภาพการท างานอย่างชดัเจน มีจ านวนสาขากวา่ 80 แห่ง จ านวนพนกังานกวา่ 1,200 คน และ
สามารถน าสินทรัพยเ์ขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการรองรับ
ระบบการเงินแบบอิสลามอยา่งเตม็รูปแบบ รัฐบาลมาเลเซียมีการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและ
ภาษีของประเทศ เน่ืองจากการท าธุรกรรมของธนาคารอิสลามมีขอ้ก าหนดท่ีห้ามยึ่งเก่ียวกบัระบบ
ดอกเบ้ีย และในช่วง พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2535 รัฐบาลยงัพฒันาและเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมายของ
ประเทศ เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานและสนบัสนุนในการผลกัดนัธนาคารอิสลาม (ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย, 2557) ตามล าดบัดงัน้ี 
 1) การลงทุนภาครัฐบาล  รัฐบาลมา เล เ ซียออกพระราชบัญญัติ ก าหนดให้
กระทรวงการคลงัประกาศอตัราผลตอบแทนใหก้บัผูล้งทุนในตราสาร และเพิ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
แบบอิสลามในการบริหารสภาพคล่องท่ีปลอดจากตราสารท่ีเก่ียวข้องกับระบบดอกเบ้ีย และ
กระทรวงการคลงัไดใ้ช้การซ้ือขายตราสารการลงทุนเป็นลกัษณะการให้กูโ้ดยไม่คิดผลตอบแทน 
การซ้ือตราสารของธนาคารเปรียบเสมือนการให้รัฐบาลกู้เงินโดยท่ีธนาคารไม่คิดผลตอบแทน 
(Benevolent Loan) ธนาคารจะรับเงินตน้คืนเม่ือครบก าหนดระยะเวลา ในทางปฏิบติัรัฐบาลไม่
จ  าเป็นตอ้งจ่ายผลตอบแทนให้กบัผูล้งทุน แต่รัฐบาลจ่ายเงินตอบแทนให้กบัผูล้งทุนข้ึนอยู่กบัการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของรัฐบาล  

DPU



15 

 2) การเปิดตลาดตะกาฟุต ในปี พ.ศ. 2527 เพื่อรองรับธุรกิจประกนัอิสลาม ท่ีเป็น
ธุรกิจท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจแบบธนาคารอิสลาม 
 3) การแกไ้ขฐานการค านวณและยกเวน้ภาษีอากร พ.ศ.2492 รัฐบาลประเทศมาเลเซีย
ไดแ้กไ้ขฐานการค านวณภาษีอากร จากกฎหมายเดิมท่ีระบุให้ลูกคา้จ่ายค่าภาษีอากรตามมูลค่านิติ
กรรมจ านวน 2 คร้ัง ส าหรับการให้สินเช่ือภายใตห้ลกัชะรีอะฮ์ ไดมี้การปรับแกไ้ขการค านวณภาษี
อากร บนฐานของเงินตน้ของธนาคารท่ีให้สินเช่ือกบัลูกคา้ ถึงแมว้่าในสัญญาจะตกลงราคาขายท่ี
ลูกคา้ตอ้งช าระคืนดว้ยจ านวนเงินท่ีบวกก าไรแลว้ แต่ในการค านวณค่าภาษีอากรจะมาจากฐานเงินท่ี
ธนาคารใหก้ารสนบัสนุนหรือจากเงินตน้ของธนาคารเท่านั้น 
 4) การแกไ้ขกฎหมายภาษีเงินไดจ้ากก าไรในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์ในปี พ.ศ.
2519 รัฐบาลก าหนดการยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากก าไรในการขายทรัพยสิ์นของสถาบนัการเงินแบบ
อิสลามให้แก่ลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ธนาคารไม่ตอ้งจ่ายภาษีเกินกวา่การท าธุรกรรมท่ีต่างจากธนาคาร
พาณิชยท์ัว่ไป 
 5) การแก้ไขกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เดิมกฎหมายภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาก าหนดการอา้งจากอตัราดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการให้กูย้ืม จึงมีการเพิ่มเร่ืองอตัรา
ก าไรหรือค่าใชจ่้ายจากการท าธุรกรรมกบัธนาคารอิสลาม ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจากธนาคาร
อิสลามไดรั้บประโยชน์จากการลดหยอ่นภาษีเทียบเท่ากบัการท าธุรกรรมในธนาคารพาณิชยอ่ื์น 

(ก) ววิฒันาการขยายขอบเขตธนาคารอิสลามในประเทศมาเลเซีย  
 ในแรกเร่ิมการจดัตั้งธนาคารอิสลามในประเทศมาเลเซีย คณะกรรมการก ากบัแผนงาน
ระดบัชาติมีขอ้เสนอแนะเพื่อพิจารณาการเปิดบริการทางการเงินอิสลามแก่สถาบนัการเงินพานิชย์
อ่ืนไดต่้อเม่ือ ธนาคารอิสลามแห่งแรกสามารถด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
ตามจุดมุ่งหมายของธนาคารกลาง (Bank Negara) ท่ีตอ้งการให้มีระบบธนาคารอิสลามควบคู่ไปกบั
ระบบธนาคารพาณิชยก์ระแสหลกั ดงันั้นจึงตอ้งมีการเพิ่มสถาบนัการเงินแบบอิสลามมากกวา่หน่ึง
แห่งเพื่อให้มีความหลากหลาย ธนาคารกลางจึงสร้างแบบแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน โดย
เร่ิมแรกมีการเผยแพร่ประโยชน์และคุณค่าของธนาคารแบบอิสลามต่อสาธารณชนทัว่ไป จนถึง
ศึกษาปัจจยัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก่อนท่ีจะอนุมติัให้ธนาคารพาณิชย์ทัว่ไปเปิดบริการทาง
การเงินแบบอิสลามได้ โดยมีรูปแบบล าดบัขั้นตอนการพฒันา (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 
2555) ดงัน้ี 
 คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2536 ธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียประกาศโครงการ 
‚ธนาคารปลอดดอกเบีย้‛ ซ่ึงอนุญาตให้ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินทุกแห่งมีสิทธ์ิเขา้ร่วม
โครงการน้ีได้ จนท าให้เกิดมีสถาบนัการเงินตน้ทุนต ่าเพิ่มข้ึน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ี 
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ธนาคารกลางยงัร่วมกบัธนาคารอิสลามในประเทศพฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบอิสลามให้เกิดมากข้ึน 
จนมีจ านวนผลิตภณัฑ์ทางการเงินแบบอิสลามถึง 21 ชนิด ท่ีสามารถสนองความตอ้งการลูกคา้
ภายในประเทศได ้
 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ.2537 ธนาคารกลางได้เปิดตลาดเงินระหว่างธนาคาร
อิสลามข้ึน ถือเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนระบบธนาคารอิสลาม ช่วยอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตอ้งการระหว่างสถาบนัการเงินอิสลาม เพิ่มช่องทางการลงทุนระยะสั้น และเป็น
การรองรับนโยบายการเงินซ่ึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทของตลาดเงิน
ระหวา่งธนาคารอิสลามมีบทบาทและหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 1. การซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินอิสลามระหว่างสถาบนั เพื่อให้ธนาคารอิสลาม
สามารถซ้ือขายแลกเปล่ียนตราสารทางการเงินท่ีถูกตอ้งตามหลกัชะรีอะฮไ์ด ้
 2. การลงทุนระหว่างธนาคาร การน าเงินลงทุนจากสถาบนัการเงินท่ีมีสภาพคล่อง
ส่วนเกินไปสู่สถาบนัการเงินท่ีขาดสภาพคล่อง ภายใตห้ลกัการอิสลามอยา่งถูกตอ้งรูปแบบการร่วม
ลงทุน มีอตัราผลตอบแทนข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนท่ีตกลงกนัล่วงหนา้ 
 3. ระบบเคลียร์ร่ิงเช็คระหว่างธนาคาร ธนาคารกลางได้แยกระบบเคลียร์ร่ิงเช็ค
ระหว่างธนาคารอิสลามออกจากระบบของธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป ธนาคารกลางจะท าการหักถอน
บญัชีระหว่างธนาคาร ท าให้การบริหารเงินของธนาคารอิสลามเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลกัการ
อิสลามมากยิง่ข้ึน 
 4. การเปิดตลาดทุนอิสลาม มีลกัษณะคล้ายกบัตลาดทุนทัว่ไป ตลาดการลงทุนระยะ
ยาว เคร่ืองมือทางการเงินในตลาดทุนประกอบดว้ย ตราสารหน้ีของภาครัฐและเอกชน ตราสารทุน
หุ้นและตลาดสินคา้ล่วงหน้า ภายใตก้ารบริหารการซ้ือขายตามหลกัชะรีอะฮ์ โดยส านกังานก ากบั
หลกัทรัพยไ์ดก่้อตั้งฝ่ายตลาดทุนอิสลามข้ึนในปี พ.ศ.2538 มีหนา้ท่ีการก ากบัดูแล 
 ในปัจจุบนัระบบการเงินแบบอิสลามของมาเลเซีย ยงัน าผลิตภณัฑ์และบริการทาง
การเงินแบบอิสลามเขา้ไปสู่ระบบบริษทัธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนั (ตะกาฟุล) การบริหารกองทุน 
ถือเป็นการเร่ิมตน้ความมุ่งมัน่ของรัฐบาลมาเลเซียท่ีจะท าให้มีธนาคารอิสลามเกิดข้ึนอย่างเต็ม
รูปแบบ ถึงแมรั้ฐบาลจะไม่มีเจตนาท่ีให้มีระบบการเงินเป็นแบบอิสลามทั้งหมด ซ่ึงธนาคารกลาง
มาเลเซียไดต้ั้งเป้าหมายความสามารถส าเร็จของระบบการเงินแบบอิสลาม โดยมีปัจจยัท่ีส าคญัดงัน้ี  

1) ใหมี้ผูเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก 
2) มีเคร่ืองมือทางการเงินอยา่งกวา้งขวาง 
3) มีตลาดเงินระหวา่งประเทศ (Interbank) แบบอิสลามอยา่งเพียงพอ  
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 การพฒันาระบการเงินแบบอิสลามในประเทศมาเลซีย  ธนาคารกลางวางแผนให้
ธนาคารพาณิชย์และบริษทัทางการเงินเปิดบริการในรูปแบบ “ช่องหน้าต่างอิสลาม” (Islamic 
Windows) ภายในส้ินปี พ.ศ.2550 ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้จ านวนสถาบนัการเงินอิสลาม
ตามหลกัชะรีอะฮ์ทั้งส้ิน ตามตารางท่ี 2.1 และการจดัอนัดบัสถิติของสถาบนัการเงินอิสลามใน 25 
อนัดบัแรกของโลกขอ้มูล ณ ส้ิน ปี พ.ศ.2551 เปรียบเทียบขอ้มูลด้านสินเช่ือ เงินฝาก สินทรัพย ์
อตัราส่วนทางการเงิน Return On Assets (ROA) และ Return on Equity (ROE) ดงัตารางท่ี 2.2 ดา้นล่าง 
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ตารางที ่2.1 จ านวนธนาคารอิสลามและขนาดของสินทรัพยใ์นภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้      
ณ ส้ินปี พ.ศ.2550 

 
ประเทศ สถาบันการเงนิ ส่วนแบ่งการตลาด 

Brunei - ธนาคารอิสลาม 1 แห่ง คือ “Bank Islam 
Brunei Darussalam” 

ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 36 สินทรัพย์
ประมาณ 4,000 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

Malaysia - ธนาคารอิสลามเตม็รูปแบบ 11 แห่ง 
- ธนาคารอิสลามเป็นส่วนหน่ึงของ

ธนาคารพาณิชย ์7 แห่ง 
- ก าลงัพฒันาระบบงาน  1 แห่ง  

 

Philippines - ก าลงัพฒันาระบบธนาคาร 

-    ปี 2005 ก าลงัพฒันาการลงทุนของ “Al-
Amanah Islamic Investment Bank” 

ส่วนแบ่งการตลาดและขนาดสินทรัพย ์
(ไม่มีนยัส าคญั) 

Indonesia - ธนาคารอิสลามเตม็รูปแบบ 3 แห่ง 
- ระบบธนาคารอิสลามเป็นส่วนหน่ึงของ

ธนาคารพาณิชย ์26 แห่ง 

ส่วนแบ่งการตลาดนอ้ยกวา่ร้อยละ 2 
สินทรัพยป์ระมาณ 3,000 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

Singapore - The Islamic Bank of Asia  
     จดัตั้งข้ึนในปี 2007 

ส่วนแบ่งการตลาดและขนาดสินทรัพย ์
(ไม่มีนยัส าคญั) 

Bangladesh - Islamic Bank Bangladesh  
     (จดัตั้งข้ึนในปี 1983) 
- ธนาคารอิสลามเตม็รูปแบบ 5  แห่ง 
- ธนาคารอิสลามเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

ธนาคารพาณิชย ์20  แห่ง 

ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ25 

Thailand - ธนาคารอิสลามเต็มรูปแบบ 1  แห่งคือ 
“Islamic Bank Of Thailand” 

ส่วนแบ่งการตลาดและขนาดสินทรัพย ์
(ไม่มีนยัส าคญั) 

 

ทีม่า: The Research Foundation of CFA Institute 
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ตารางที ่2.2  การจดัอนัดบัสถิติของสถาบนัการเงินอิสลามในส่วน 25 อนัดบัแรกของโลกขอ้มูล ณ ส้ิน ปี พ.ศ. 2551 
 

Rank        Bank    Country  Assets  Islamic Financing     Islamic Deposits      Net Profit     ROA ROE 
   ($ millions)    ($ millions)  ($ millions)  AfterTax    ร้อยละ ร้อยละ 

  And Zakat    
($ millions) 

1. Bank Kerjasama Rakyat   Malaysia 7,796.3  5,392.1   6,437.6   109.6  1.4  10.6 
2. Maybank Islamic    Malaysia  7,077.1  5,193.5    4,703.5    55.1   0.8  9.7 
3. Bank Islam Malaysia   Malaysia  5,533.9   2,460.6    5,098.5    72.7   1.3  24.1 
4. Bank Muamalat Malaysia   Malaysia  3,808.8   1,457.8    3,477.0    20.5   0.5  10.1 
5. AmIslamic Bank    Malaysia  3,048.4   1,853.1    1,474.7    38.4   1.3  10.1 
6. Bank Islam Brunei Darussalam  Brunei   2,910.0   1,295.4    2,293.2    37.2   1.3  7.3 
7. RHB Islamic Bank   Malaysia  2,291.5   1,174.5    2,017.6    24.5   1.1  13.3 
8. Islami Bank Bangladesh   Bangladesh  2,175.5  1,644.5    1,904.4    20.3   0.9  14.0 
9. Faysal Bank    Pakistan  1,894.9   1,222.4    1,463.6    47.1   2.5  32.8 
10. Hong Leong Islamic Bank   Malaysia  1,801.8   1,063.3    1,541.7    16.4   0.9  9.5 
11. Eoncap Islamic Bank   Malaysia  1,454.1   1,158.0    1,106.1    3.6  0.2  3.1 
12. CIMB Islamic Bank  Malaysia  1,261.1   458.8    688.1    4.8   0.4  3.1 
13. Affin Islamic Bank  Malaysia  1,106.3   362.1   768.2    10.4   0.9  18.6 
14. Bank Syariah Mandiri  Indonesia  1,059.3   792.8    916.3    7.3   0.7  9.4 
15. Bank Syariah Muamalat Indonesia Indonesia  928.0   720.6    781.8    12.0   1.3  13.8 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

Rank        Bank    Country Assets  Islamic Financing         Islamic Deposits          Net Profit          ROA ROE 
         ($ millions)  ($ millions)            ($ millions)         AfterTax and    ร้อยละ ร้อยละ 

              Zakat    
                      ($ millions) 

 
16. Meezan Bank    Pakistan  771.7   443.7    635.4    11.5   1.5  13.3 
17. The Islamic Bank of Asia   Singapore  500.0   na    na    na   na na 
18. Oriental Bank Bangladesh  Bangladesh  358.5   277.1    359.2    -6.7   -1.9  31.0 
19. Social Investment Bank   Bangladesh  309.4   252.3    240.0    6.8   2.2  27.8 
20. Shahjalal Islami Bank   Bangladesh 309.0   224.7   278.9    6.7   2.2  38.4 
21. Al-Arafah Islami Bank   Bangladesh  285.1   221.7    231.8    0.8   0.3 5.9 
22. Islamic Bank of Thailand   Thailand 149.2   93.3    134.0    -3.9   -2.6  -34.5 
23. Bank Syariah Mega Indonesia Indonesia 91.3   25.0    16.9   0.3   0.4  4.7 
24. Bank Islami Pakistan   Pakistan  66.1   17.6    30.4    -0.1   -0.2  -0.4 
25. First Dawood Islamic Bank  Pakistan  44.3   0.2    na    na   na  na 

 
 
ทีม่า:  Table Statistics for World’s Top 25 Islamic Banks 
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(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
 

 
 
ภาพที ่2.2  การเปรียบเทียบขนาดสินทรัพย ์สินเช่ือและเงินฝากของสถาบนัการเงินอิสลามในส่วน 25 อนัดบัแรกของโลกขอ้มูล ณ ส้ิน ปี พ.ศ. 2551 
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 2.1.3 ความเป็นมาการก่อตั้งธนาคารอิสลามในประเทศไทย 
 ความเป็นมาก่อตั้ งธนาคารอิสลามในประเทศไทย “ธนาคารศรีนคร” เป็นผูริ้เร่ิม
การศึกษาและก่อตั้ งธนาคารแบบอิสลามเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ.2540 และปิด
ด าเนินการลงเดือนกรกฎาคม 2541 เน่ืองจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาธนาคารออมสิน
ไดเ้ปิดวินโดวอิ์สลาม (Islamic Window) ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2541 และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดกองทุนอิสลามในพื้นท่ีจงัหวดัต่างๆ ท่ีมีชาวไทยมุสลิมอาศยัอยู่
จ  านวนมากเป็นอนัดบัต่อมา ซ่ึงในวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2545 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ไดก่้อตั้งธนาคารอิสลามข้ึนอยา่งเป็นทางการ (ก่อเกียรติ วงศอ์ารีย,์ 2545, น.50-64) 
 2.1.3.1 การก าเนิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทยแนวคิดการจดัธนาคารในรูปแบบอิสลามมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ซ่ึง
แนวคิดของรัฐบาลในช่วงนั้นเพื่อเป็นช่องทางด้านการเงินส าหรับส าหรับชาวไทยมุสลิมให้มี
ธนาคารท่ีปลอดพน้จากระบดอกเบ้ีย โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลงัเตรียมพระราชบญัญติั
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เสนอต่อสภาผู ้แทนราษฎรพิจารณาออกมาเป็นกฎหมาย
ประกาศใชไ้ดใ้นเดือนตุลาคม 2545 โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของกระทรวงการคลงั (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2556) วตัถุประสงคก์ารก่อตั้ง “ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย”เพื่อสนองความตอ้งการของชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะพื้นท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมท่ีด าเนินชีวิตตามหลกัอิสลามอย่าง
เคร่งครัด ต่อมารัฐบาลผลกัดนัให้เกิดธนาคารอิสลามข้ึนในรูปแบต่างๆ จ านวนมากข้ึน ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยเร่ิมตน้ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000 ลา้นบาท  
 ในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2546ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไดเ้ปิดให้บริการอยา่งเป็น
ทางการ โดยมีส านกังานใหญ่และสาขาแห่งแรกท่ี อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ เขตคลองตนั จนกระทัง่ส้ิน
ปี พ.ศ.2548 ธนาคารอิสลามมีสาขารวมทั้งส้ิน 9 สาขา (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2557) 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2549 ธนาคารได้ด าเนินการตามนโยบายการควบรวมกิจการของ
กระทรวงการคลงั โดยซ้ือกิจการจากธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท าให้ธนาคารมีสาขาเพิ่มข้ึนอีก 
18 สาขา รวมเป็น 27 สาขาโดยทนัที และต่อมาธนาคารยา้ยส านกังานใหญ่มาอยู่ท่ีอาคารคิวเฮา้ส์ 
อโศก สุขมุวทิ และกระทรวงการคลงัเขา้มาผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร ท าให้ธนาคารมีฐานะเป็น
รัฐวสิาหกิจ สังกดักระทรวงการคลงั (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2557) 
 2.1.3.2 ประวติัการก่อตั้งมาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 การก่อตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเร่ิมตน้ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 สามารถล าดับ
เหตุการณ์จนถึงปัจจุบนัได ้ดงัน้ี  
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ตารางที ่2.3 ล าดบัเหตุการณ์ประวติัการก่อตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2537-
ปัจจุบนั 

 
พ.ศ. ล าดบัเหตุการณ์ 

พ.ศ.2537  o รัฐบาลลงนามโครงการพฒันาสามเหล่ียมเศรษฐกิจระหวา่งไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
พ.ศ.2540  o รัฐบาลเชิญชวนธนาคารต่างๆ ใหเ้ปิดธนาคารแบบอิสลาม  

o ธนาคารศรีนคร เปิดบริการธนาคารตามหลักอิสลาม และปิดกิจการลงเน่ืองจากวิกฤติ
เศรษฐกิจทางการเงิน 

พ.ศ.2541 o ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เปิดบริการทางเงินตามหลักศาสนา
อิสลาม โดยเนน้เปิดบริการในแหล่งท่ีมีมุสลิมอยูห่นาแน่น เช่น จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เขต
พ้ืนท่ีหนองจอก กรุงเทพฯ เป็นตน้  

พ.ศ.2545  o 12 กรกฎาคม 2545 ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการทางการเงินแบบอิสลามอย่างเต็มรูปแบบ
สาขาแรก ถนนวจิิตรไชยบูลย ์จงัหวดันราธิวาส  

o 25 กนัยายน 2545 พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับการอนุมติัการจดัตั้งจาก 
สภาผูแ้ทนราษฎร์ฯ  

พ.ศ.2546  o 12 มิถุนายน 2546 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสาขาแรก ท่ีอาคารยเูอม็  
ทาวเวอร์ ถนนรามค าแหง  

o 18 สิงหาคม 2546 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไดท้ าพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ  
o 15 ธันวาคม 2546 ธนาคารกรุงไทย ได้เปิดส านักงานใหญ่ บริการทางการเงินตามหลัก 

ชะรีอะฮ ์(ธนาคารกรุงไทย ชะรีอะฮ)์ ท่ีอาคาร ธญาณ  ถนนพฒันาการ  
พ.ศ.2548  o 9 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารกรุงไทย ควบควมกบัธนาคารกรุงไทย ชะรีอะห์ ตามนโยบาย

กระทรวงการคลงั ท าใหก้บัธนาคารมีสาขาเพ่ิมข้ึนเป็น 27 สาขา  
พ.ศ.2549  o 18 สิงหาคม 2549 ธนาคารไดย้า้ยส านกังานใหญ่มารวมท่ี อาคารคิวเฮา้ส์ อโศก  

o 6 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารไดร้วมระบบเขา้ดว้ยกนักบัธนาคารกรุงไทยชะรีอะห์ แทนระบบ
เดิมทั้งหมด  

พ.ศ.2550 o 9 พฤศจิกายน 2550 ธนาคารได้เพ่ิมทุนจาก 1,000 ลา้นบาท เป็น 31,230 ลา้นบาท โดยมี
กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นรายใหญ่ ท าให้ธนาคารกลายเป็น
รัฐวสิาหกิจ โดยอตัโนมติั  

 

ทีม่า: ขอ้มูลจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2556 
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2.2 หลกัการการด าเนินธุรกรรมของสถาบันการเงินอสิลาม 
 หลกัการด าเนินงานของระบบการเงินแบบอิสลามสามารถแยกออกเป็นดา้นโครงสร้าง
การด าเนินงาน และดา้นหลกัการการด าเนินธุรกรรม ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอิสลามตอ้งยึด
หลกัตามกฏหมายหลกัชะรีอะฮ ์เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความเช่ือ การกระท าและจริยธรรม
ของมนุษย ์แนวทางในการด าเนินชีวิตของมุสลิม ไดถู้กบญัญติัอยู่ในคมัภีร์อลักุรอ่าน ซ่ึงสามารถ
แสดงโครงสร้างพื้นฐานท่ีมาและการด าเนินตามหลกัชะรีอะฮ์ (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 
2557) ดงัภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.3  โครงสร้างพื้นฐานของการด าเนินการตามหลกัชะรีอะฮ ์
ทีม่า:  คู่มือชะรีอะฮธ์นาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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การเงินการธนาคาร 
 

กิจกรรมการทาง
การเมือง 

 

กิจกรรมทางสงัคม 
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 2.2.1 โครงสร้างองคก์รของธนาคารท่ีด าเนินธุรกรรมตามอิสลาม 
 อรุณ บุญชม (2557) โครงสร้างของธนาคารอิสลามตอ้งด าเนินธุรกรรมท่ีตามหลกัของ
กฎหมายอิสลาม (หลกัชะรีอะฮ)์ ยดึถือหลกัการหุน้ส่วน รวมถึงกลุ่มผูถื้อหุน้ ผูฝ้ากเงิน ผูล้งทุน และ
ผูย้ืมเงิน หลกัการท่ีสามารถน าทุนและแรงงานมารวมกนัได้ในฐานะหุ้นส่วนการประกอบการ  
มีความเส่ียงร่วมกนั รวมถึงผลตอบแทนและก าไรขาดทุนตามระบบธนาคารอิสลาม ซ่ึงความเส่ียง
จะข้ึนอยูก่บัขนาดการลงทุนและผลประกอบการของธนาคาร 
 หลกัการของธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป ธนาคารตอ้งรับประกนัความเส่ียงของลูกคา้โดย
การจ่ายดอกเบ้ียให้กบัผูฝ้ากเงินและผูป้ระกอบการตามสัญญา ในภาพรวมของธนาคารท่ีอยู่ในรูป
ของการแบ่งปันของก าไรหุ้นส่วน มกัจะประสบความส าเร็จในโครงการท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั 
การร่วมกนัของการเป็นหุ้นส่วนมิใช่การรวมกนัแต่เฉพาะดา้นวตัถุ แต่หมายถึงดา้นของศีลธรรม 
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ โดยน าคุณค่าทางวตัถุและจิตใจมารวมเขา้ดว้ยกนั ตามหลกัการศาสนา
อิสลามการก าหนดพฤติกรรมและแนวคิดทางเศรษฐกิจและทางจริยธรรมของอิสลาม โดยการน า
ก าไรท่ีเกิดข้ึนแจกจ่ายผลประโยชน์สู่สังคมตามหลกัการซะกาตของศาสนาอิสลาม ท าให้เกิดความ
ยติุธรรมในสังคม ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัตามหลกัการของศาสนาอิสลาม 
 โดยทัว่ไป ธนาคารอิสลามจะท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางทางการเงินระหว่างผูล้งทุน หรือ     
ผูฝ้ากกบัผูข้อสินเช่ือหรือผูป้ระกอบการ ต่างกนัตรงท่ีธนาคารทัว่ไปแสวงหาประโยชน์บนพื้นฐาน
ของดอกเบ้ียท่ีไดจ้ากการปล่อยเงินกูใ้นประเภทต่างๆ ในขณะท่ีธนาคารอิสลามจะแสวงหาผลก าไร
จากการคา้ขายและการลงทุน หมายถึง ธนาคารอิสลามจะตอ้งด าเนินธุรกรรมเพื่อหาช่องทางในการ
ลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผูฝ้ากเงินของธนาคาร ในขณะเดียวกนัท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งเงินทุน
ใหก้บัผูข้อสินเช่ือหรือผูป้ระกอบการ รูปแบบการคา้ตามหลกัการศาสนาอิสลาม ดงัตารางท่ี 2.4 การ
เปรียบเทียบระบบการเงินอิสลามกับธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป (ฝ่ายชะรีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย, 2554) 
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ตารางที ่2.4  การเปรียบเทียบระบบการเงินอิสลามกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป 
 

คุณลกัษณะ ระบการเงนิอสิลาม ระบบธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป 
(ระบบดอกเบีย้) 

กรอบการด าเนิน
กิจการ 

หนา้ท่ีการท างานและรูปแบบการด าเนินงาน
เป็นไปตามหลกักฎหมายชารีอะฮธุ์รกรรมการ
ทางการเงินทุกอยา่งตอ้งเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์
ของธนาคารตามการลงทุน 

หนา้ท่ีการท างานอยูบ่นพ้ืนฐานการ
ด าเนินงานของระบบธนาคาร
พาณิชยท์ัว่ไป 

การคิดอตัราก าไร ระบบคิดอตัราก าไรสินเช่ือไม่ไดมุ่้งเนน้ 
ท่ีดอกเบ้ีย (Riba) แต่ข้ึนอยูก่บัความเส่ียงและ
ผลตอบแทนการลงทุนร่วมกนั 

มุ่งเนน้ท่ีอตัราดอกเบ้ียเป็นตวัแปร
ส าคญัของระบบการด าเนินธุรกิจ 

การคิดอตัราเงินฝาก  ระบบคิดอตัราก าไรเงินฝากไม่ไดมุ่้งเนน้ 
ท่ีดอกเบ้ีย (Riba) ผูฝ้ากไม่ไดรั้บอตัราก าไร 
ท่ีแน่นอน ข้ึนอยูก่บัความเส่ียงและผลตอบแทน
การลงทุนร่วมกนั 

ผูฝ้ากเงินจะไดด้อกเบ้ีย จากการ
รับประกนัเงินตน้ฝากของลูกคา้ 

การกระจายความเส่ียง
ในการจดัหาเงินทุน 

ธนาคารอิสลามมีเงินทุนท่ีมีการกระจายความ
เส่ียงส าหรับโครงการหรือกิจการ มีการสูญเสีย 
ร่วมกนับนพ้ืนฐานของหุน้ส่วนของผูถื้อหุน้ใน
ขณะท่ีก าไรจะใชบ้นพ้ืนฐานของอตัราการตกลง
กนัไวล่้วงหนา้ร่วมกนั 

ไม่ไดมี้การกระจายความเส่ียงกบั
เจา้ของเงินทุน 

ขอ้จ ากดั ธนาคารอิสลามตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอิสลาม 
หลกัชะรีอะฮ ์เช่น ธนาคารไม่สามารถจดัหา
เงินทุนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายเน้ือสุกร
หรือเคร่ืองด่ืมแอลกออฮ ์

ธนาคารพาณิชยส์ามารถใหสิ้นเช่ือ
กบัสินคา้หรือบริการท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมายทัว่ไป 

การบริจาค Zakat 
(ภาษีทางศาสนา) 

หน่ึงในหนา้ท่ีของธนาคารอิสลามตอ้งมีการ
บริจาคซะกาตร้อยละ 2.5 ต่อปี (Zakat หรือทาน
บงัคบั) 

ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไปไม่มี 

บทลงโทษ ธนาคารอิสลามจะไม่อนุญาตใหเ้รียกเก็บเงินการ
ผิดนดัช าระจากเงินตน้ทั้งหมด แต่อนุญาตใหมี้
เร่ิมตน้คิดค่าปรับจากค่างวดของเดือนเท่านั้น 
และจะน าเงินในส่วนน้ีไปบริจาคใหอ้งคก์รการ
กศุล 

ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไปคิดค่าปรับ
จากดอกเบ้ียทบตน้ในกรณีท่ีมีการ
ช าระเงินล่าชา้ 

การหลีกเล่ียง Ghara การท าธุรกรรมทุกชนิดตอ้งหลีกเล่ียงกบัการ
พนนัหรือการเก็งก าไร 

อนุญาต 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ระบการเงนิอสิลาม ระบบธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป 
(ระบบดอกเบีย้) 

ความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้  

สถานะของธนาคารอิสลามเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้
ลกัษณะเป็นพนัธมิตรหุน้ส่วนและนกัลงทุน 

ธนาคารพาณิชยเ์ก่ียวขอ้งกบัลูกคา้
ลกัษณะเจา้หน้ีและลูกหน้ี 

การก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการ 
ชะรีอะฮ ์

ธนาคารอิสลามจะตอ้งมีคณะกรรมการชะรีอะฮ์
ก ากบัดูแลพ่ือใหแ้น่ใจวา่ทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
ของตนมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตาม
หลกัชะรีอะฮ ์

ไม่มี 

ขอ้ก าหนดตาม
กฎหมาย 

ธนาคารอิสลามตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้ก าหนด
กฎหมายของธนาคารกลางของประเทศและตอ้ง
ด าเนินการตามหลกัชะรีอะฮ ์

ธนาคารอิสลามตอ้งปฏิบติัตาม 
ขอ้ก าหนดกฎหมายของธนาคาร
กลางของประเทศหรือรัฐในทอ้งถ่ิน 

 

ทีม่า:  The Research Foundation of CFA Institute 
 

 2.2.2 หลกัการด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม 
  ธนาคารอิสลามถือเป็นธนาคารท่ีท าใหเ้กิดระบบการเงินแบบใหม่ หลกัการการแบ่งปัน
ความเส่ียงและผลก าไรระหวา่งผูย้มืและผูฝ้ากเงิน โดยปราศจากดอกเบ้ีย ระบบการฝากเงินธนาคาร
อิสลามไม่สามารถระบุผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนในอตัราท่ีแน่นอนได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ
ของธนาคาร ซ่ึงท าให้ระบบการเงินอิสลามมีความแตกต่างจากระบบการเงินทัว่ไป การด าเนิน
ธุรกรรมการตามหลกัศาสนาอิสสลามจะตอ้งด าเนินการตามหลกักฎหมายอิสลาม (หลกัชะรีอะฮ์) 
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั แนวทางท่ีใช้กบัการด าเนินธุรกรรมของธนาคารอยา่งความชดัเจน 
เหตุน้ีจึงท าให้ผลิตภัณฑ์และบริการของระบบอิสลามมีความแตกต่างจากการเงินทั่วไป ซ่ึง
แหล่งท่ีมาของหลักการด าเนินการตามหลักศาสนาอิสลาม (ฝ่ายชะรีอะฮ์ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย, 2554) ประกอบดว้ย  

1) “คมัภีร์อลักุรอ่าน” เป็นคมัภีร์ของศาสนาอิสลามประทานให้แก่ท่านนบีมุฮมัมดั 
(ศ็อลลลัฮุ อะลยัฮิ วะซัลลมั) ผ่านทูตญิบรีล (มะลาอิกะฮ์) เพื่อให้ประกาศแก่ชาวมุสลิมเพื่อน ามา
เป็นธรรมนูญในการด าเนินชีวติ 

2) “อลัฮะดีษ” หมายถึง ค าพูด การกระท า การยอมรับ และคุณลกัษณะตามประวติั
ท่านนะบีมุฮมัมดั (ศอ็ลลลัฮุ อะลยัฮิ วะซลัลมั) เพื่อใหมุ้สลิมท่ีใชเ้ป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต ท่ี
มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัศาสนาอิสลาม 
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3) “อลัอิจญม์าอ”์ หมายถึง ความเห็นพอ้งตอ้งกนัของนกัวิชาการ ต่อกฎขอ้บงัคบัทาง
ศาสนาเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นกิจกรรมการกระท าของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลฮุ อะลัยฮิ 
วะซลัลมั) 

4) “อลักียาส” หมายถึง การน าเร่ืองท่ีไม่ไดร้ะบุอยู่ในขอ้ก าหนดของศาสนาท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ ซ่ึงน าไปเปรียบเทียบกบัอีกเร่ืองท่ีมีการระบุและน าไปเปรียบเทียบไดเ้น่ืองจากมีเหตุผลอยา่ง
เดียวกนัหรือคล้ายกนั ทั้งน้ีหลกัการดงักล่าวจะใช้ได้ก็ต่อเม่ือไม่พบว่าระบุอยู่ในอลักุรอ่าน อลั-
หะดิษ และอลัอิจญมาอ ์

5) “อลัอิสเตียะห์ซาน” หมายถึง การใช้บทบญัญติัอ่ืนท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากพบว่า      
มีเหตุผลสนบัสนุนท่ีหนกัแน่นกวา่ 

6) การเปล่ียนแปลงจากบทบญัญติัท่ีคลา้ยคลึงกนัของปัญหา หลกัการด าเนินธุรกรรม
ทางการเงินอิสลามจะถูกควบคุมหลกักฎหมายอิสลาม (หลกัชะรีอะฮ์) ซ่ึงได้รับมาจากคมัภีร์อลั       
กุรอ่าน สามารถใช้เป็นแนวทางให้กบัชาวมุสลิมทัว่ไปได ้และหลกัการท่ีมีความส าคญัและน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัระบบการเงิน คือหลกัการซ้ือขายตามหลกัชะรีอะฮ์ ซ่ึงตอ้งมีความเป็นธรรมโปร่งใส 
ไดแ้พร่ไปยงัชุมชนของชาวมุสลิมทัว่โลก ซ่ึงหลกัการด าเนินธุรกรรมทางการเงินอิสลามท่ีส าคญั
ประกอบดว้ย (Worthington, 2009, p.7) ดงัน้ี  

(1) ขอ้หา้มในการเก่ียวขอ้งกบัดอกเบ้ีย 
 Al-Jarhi & Iqbal (2001, p.7) กล่าวถึงขอบเขตของค าวา่ Riba หรือ Prohibition of 
Riba (Usury or Interest) มาจากค าในภาษาอาหรับ  หมายถึง การเพิ่มข้ึนหรือการเติบโตของสินเช่ือ
ท่ีจะตอ้งจ่ายโดยลูกหน้ีให้กู้โดยไม่ค  านึงถึงขนาดหรือจ านวนท่ีเพิ่มข้ึน (Metwally, 2006, p.7) 
กล่าวถึงการกินดอกเบ้ียยงัแปลความหมายถึง  การเกินหรือส่วนเพิ่มจากการเงินทุนท่ีให้ยืม ถึงแมว้า่
ดอกเบ้ียจะมีส่วนเพียงเล็กน้อยก็ตาม ดอกหรือส่วนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่       
ถือเป็นหลกัการท่ีส าคญัท่ีสุดของหลกัการเงินอิสลาม ในการช าระคืนหรือส่ิงท่ีก าหนดไวล่้วงหน้า
ใดๆ และหากสูงกว่าจ านวนเงินท่ีแทจ้ริงตามหลกัการถือเป็นส่ิงตอ้งห้ามท่ีส าคญัอย่างยิ่ง Riba 
หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งการคอร์รัปชัน่ การผิดพลาด การจดัสรรท่ีดินของผูอ่ื้นโดยการเอา
เปรียบ และตอ้งสร้างความสมดุลในสังคม กล่าวโดยสรุปผูท่ี้ไดรั้บหรือจ่ายผลประโยชน์ดว้ยความ
โลภเพื่อตอ้งการส่ิงท่ีมากข้ึน น าไปสู่การเอารัดเอาเปรียบผูท่ี้ยากจน ซ่ึงตามหลกัการเงินของศาสนา
อิสลาม ถือวา่เป็นริบาและสามารถแบ่งริบาออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 ริบา (ดอกเบ้ีย) มี 2 ประเภท (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2557)  

1) ริบา อัลดุยูน (Riba al Duyun) ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาหน้ี ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
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(ก) ริบา อลักอรฎ์ (Riba al Qardha) คือ ดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ ส่วนเพิ่ม
จากท่ีก าหนดไวส้ัญญา โดยผูกู้ ้จะต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียแก่ผูใ้ห้กู้ เม่ือถึงครบก าหนด
ระยะเวลาท่ีตกลงกนั 

(ข) ริบา อลัญาฮิลียะห์ (Riba al Jahiliyah) คือ ดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวห้ลงัผูกู้ ้
กระท าการผิดนดัช าระ ถือเป็นส่วนเพิ่มจากหน้ีเดิม เม่ือลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามท่ีตกลง 
หรือการคิดส่วนท่ีเพิ่มจากมูลหน้ีเดิม เพื่อแลกเปล่ียนกบัการขยายระยะเวลาการช าระหน้ีออกไป  

2) ริบา อลับุยอู ์(Riba al Buyu’u) คือ ดอกเบ้ียจากการคา้ขาย ประกอบดว้ย 
(ก) ริบา อลัฟัฎล์ (Riba al fadhl) คือ การแลกเปล่ียนทรัพยสิ์นชนิดเดียวกนั

ดว้ยน ้ าหนกั ปริมาณ หรือจ านวนท่ีไม่เท่ากนั เช่น การแลกอินทผลมัพนัธ์ุดีน ้ าหนกั 1 กิโลกรัม กบั
อินทผลมัพนัธ์ุท่ีดอ้ยกวา่ดว้ยน ้าหนกั 1.5 กิโลกรัม ส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนถือเป็นริบาเช่นกนั 

 (ข) ริบา อลัยดั (Riba al Yad) คือ การแลกเปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัโดยส่งมอบในเวลาท่ีไม่พร้อมกนั เช่น การแลกเงินดอลลาร์จ านวน 10 ดอลลาร์ ดว้ยเงิน
บาทจ านวน 350 บาท โดยส่งมอบเงินดอลลาร์ใหท้นัที แต่ส่งมอบเงินบาทใหภ้ายหลงั เป็นตน้  

(2) ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
 Worthington (2009, p.10) กล่าวถึงขอ้ห้ามในเร่ืองความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
(Risk and Uncertainty) กรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือความไม่แน่นอนในการด าเนินกิจการหรือธุรกรรม
ใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ความเส่ียงหรือความไม่แน่นอน คือ การขายของสินคา้มีความเส่ียงท่ีท าให้
การคา้ท่ีคลา้ยกบัการเล่นการพนนัหรือการไดม้าจากส่ิงท่ีไม่แน่นอน Iqbal & Molyneux (2005, 
p.14) ยงัใหค้วามหมายวา่ หมายถึง การกระท าหรือเง่ือนไขในสัญญาแลกเปล่ียนมีความไม่โปร่งใส
ของคู่สัญญา หรือการใหข้อ้มูลท่ีไม่ชดัเจน การเก็งก าไรในการท าธุรกรรมเป็นส่ิงท่ีตอ้งพึ่งระวงัและ
อนัตรายอยา่งมาก ขอ้ห้ามในความไม่แน่นอน หรือความเส่ียงเป็นพื้นฐานเร่ิมตน้ส าคญัของสัญญา
ซ้ือขายท่ีมีความไม่แน่นอนในชนิดของสินคา้ ปริมาณ ราคา ช่วงเวลาของการช าระเงิน และการ
ด ารงอยูข่องวตัถุหรือสินคา้การด าเนินธุรกรรมอะไรท่ีมีเหตุแห่งความผนัผวนหรือความไม่แน่นอน
ท่ีค่อนขา้งสูง ถือเป็นส่ิงตอ้งหา้มและท าใหส้ัญญาเป็นโมฆะ 
 ความไม่แน่นอน หรือความผนัผวน เป็นส่ิงตอ้งห้ามตามศาสนา สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2557) ดงัน้ี 

1) Major Gharar คือ ความคลุมเครือในระดบัสูง หรือความไม่แน่นอนท่ีไม่
สามารถยอมรับได้หรือไม่สามารถช้ีแจงได ้เช่น การซ้ือขายท่ีไม่ระบุราคาให้ชดัเจน การซ้ือขาย
สินคา้ท่ีไม่สามารถส่งมอบไดใ้หก้บัผูข้ายได ้และการไม่สามารถแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีชดัเจนได ้การคา้
ขายท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง เป็นตน้ 

DPU



30 

2) Minor Gharar คือความคลุมเครือระดบัเพียงเล็กนอ้ย หรือมีความไม่แน่นอน
หรือความเส่ียงท่ียอมรับได ้เช่น การคา้ขายแบบลกัษณะผอ่นช าระ หรือช้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงมีความ
ไม่แน่นอนทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการก าหนดเง่ือนไขของทั้งสองฝ่าย  

(3) ขอ้หา้มจากการเล่นการพนนั 
การเล่นการพนนัหรือเกมต่างๆ (Gambling and other games of chance) หมายถึง 

การละเล่นหรือกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดเ้งินหรือส่ิงอ่ืนใดมาดว้ยวิธีการเส่ียงโชค การ
ท านาย  รวมถึงการคาดเดาผลท่ีจะเกิดข้ึนใน ขอ้ห้ามจากการเล่นพนนัหรือเกมรวมถึงคาสิโน การ
แข่งขันพนันของสัตว์ต่างๆ การได้รับส่ิงตอบแทนกลับมาจากการแลกเปล่ียนความเส่ียง 
(Worthington, 2009, p.11) ซ่ึงถือเป็นขอ้ห้ามท่ีส าคญัตามหลกัชะรีอะฮเ์ป็นหลกัการท่ีส าคญัและ     
มีประโยชน์อยา่งมากในการรับรู้ขอ้ห้ามน้ี เพราะจะท าให้มุสลิมละเวน้จากการท าบาปอนัยิ่งใหญ่ 
Iqbal & Molyneux (2005) ให้เหตุผลบางอยา่งวา่ คือ ขอ้ห้ามของเกมโอกาสและการเล่นการพนนั     
ท่ีมีความเส่ียงสูง รวมถึงการท าธุรกรรมดว้ยจ านวนเงินปริมาณมากท่ีส่งผลกระทบจากสูญเสียเงิน
จ านวนมาก น าพาไปสู่การลม้ละลายปัญหาทางการเงินและก่อให้เกิดทางสังคมมากดว้ย  

(4) ขอ้หา้มของการซ้ือขายในตลาดสินคา้ตอ้งหา้ม  
ขอ้ห้ามของการซ้ือขายในตลาดสินคา้ตอ้งห้าม (Prohibition of using or dealing in 

forbidden commodities) หมายถึง การเงินอิสลามส่งเสริมให้เกิดการกระตุน้ในการลงทุน แต่การ
ลงทุนน้ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัศาสนาอิสลาม (หลกัชะรีอะฮ)์ คือ ตอ้งไม่ลงทุนในตลาดของตลาดสินคา้
โภคภณัฑ์ต้องห้าม เช่น แอลกอฮอล์ ยาเสพติด สุกร การแลกเปล่ียนในสินค้าโภคภณัฑ์ต้องห้าม
เหล่าน้ีถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด Lewis & Algaoud (2001) ไม่แต่เฉพาะการกระท าส่วนบุคคล
และของสถาบนัการเงินท่ีตอ้งถือปฏิบติัตามในการลงทุนในตลาดตอ้งห้ามเหล่าน้ีซ่ึงถือวา่เป็นการ
ยดึหลกัจริยธรรมในการลงทุนท่ีไม่ละเมิดในหลกัขอ้หา้มดว้ย (Worthington, 2009, p. 12) 

(5) การแบ่งปันผลก าไรทางธุรกิจและความเส่ียง  
การแบ่งปันผลก าไรทางธุรกิจและความเส่ียง (The sharing of business profits 

and risk) การเงินอิสลามท่ีส่งเสริมให้มีการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมาจากการลงทุนร่วมกนับน
หลกัการแบ่งปันความเส่ียงร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายอิสลามการแบ่งปันความเส่ียงจาก
การลงทุนแบ่งปันผลก าไร เม่ือการลงทุนนั้นสามารถสร้างผลก าไรตามท่ีตกลงกนัทั้งสองฝ่าย โดย
อา้งอิงจากหลกัการ Mudarabah ผูล้งทุนหรือเจา้ของเงินลงเงินให้แก่บุคคลหน่ึงไปลงทุนท าธุรกิจ
แบ่งผลก าไรกรณีท่ีเกิดการขาดทุนก็ยอมรับในความเส่ียงร่วมกนั และหลกัการของ Musarakah กา
ร่วมหุน้ลงทุนโดยแบ่งสัดส่วนผลก าไรตามท่ีไดต้กลงกนั และในกรณีเกิดการขาดทุนก็ยอมรับความ
เสียหายตามสัดส่วนเช่นกนั (Worthington, 2009, p. 12) 
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(6) การบริจาคซะกาต (Zakah) 
 การบริจาคซะกาต (Paying and collecting of Zakah) (ทานบงัคบัตามบทบญัญติั
ของศาสดา) คือ การบริจาคเงินจากเงินกองทุนสะสมท่ีมีเกณฑ์การจ่ายเงินบริจาคจ านวนร้อยละ 2.5 
ต่อปีของสินทรัพย์ (Ahmed, 2004) ถือเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีส าคญัในหลกัการอิสลามท่ีคนรวยตอ้ง
สนบัสนุนหรือช่วยเหลือบุคคลท่ียากจนหรือหรือบุคคลท่ียากไร้ ซ่ึงแหล่งเงินของผูบ้ริจาคนั้นจะ         
ไม่มีวนัหมดส้ินลงไป (บรรจง บินกาซนั, 2557) การจ่ายซะกาตเป็นบทบญัญติัทางกฏหมายอิสลาม
ท่ีก าหนดให้บุคคลและนิติบุคคล ท่ีมีทรัพยสิ์นตามท่ีศาสนาก าหนดไว ้(นิศอบ) เม่ือครบปีจะตอ้ง
จ่ายทรัพยสิ์นน้ีให้กบับุคคลตามท่ีศาสนาก าหนดไว ้การซะกาต ถือเป็นภาษีท่ีมุสลิมทุกคนตอ้งจ่าย
กลบัคืนสู่สังคม ซ่ึงการซะกาตไม่ใช่ “การบริจาคทาน” แต่เป็นเสมือนภาษีอยา่งหน่ึงท่ีมีกฏเกณฑ์
การปฏิบติัอย่างชดัเจน Metwally (2006) กล่าวว่า จ  านวนเงินท่ีบริจาคร้อยละ 2.5 ของทุกๆ ปี 
สามารถอา้งอิงไดจ้ากทรัพยสิ์น เช่น ทองค า (Gold) และเงิน (Silver) อีกดว้ย ถือวา่หลกัการบริจาค
ตามหลกัการของศาสนาอิสลามมีวตัถุประสงคท์างสังคมและเศรษฐกิจท่ีส าคญั ช่วยลดปัญหาความ
ยากจน อาชญากรรมและการสร้างเงินทุนใหก้บัสังคม การสะสมและการจ่ายเงินบริจาค (Zakah) ถือ
เป็นส่ิงส าคญัท่ีต้องกระท า ข้อดีการจดัการเงินกองทุน Peerzade (2005) กล่าวว่า จ  านวนเงินท่ี
บริจาคควรไดรั้บการโอนไปยงักองทุนสาธารณะ คือ การบริจาคของภาครัฐท่ีให้กบัประชาชน
ยากจน เพื่อลดปัญหาการลดความยากจนและสร้างสมดุลใหก้บัสังคม  

(ก) ระยะเวลาของการจ่ายซะกาต 
การเร่ิมตน้คร้ังแรกของปีซะกาต คือ วนัท่ีผูมี้ทรัพยสิ์นครบพิกดัอตัราตามท่ี

ศาสนาก าหนด เม่ือครบปีจันทร์คติเจ้าของทรัพย์มีจะต้องท าการจ่ายซะกาต โดยการคิดจาก
ทรัพยสิ์นท่ีออมไว ้(ไม่ไดค้  านวณรายไดส้ะสม)   

(ข) ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บซะกาต ตามค าภีร์อลักุรอ่านก าหนดไว ้ดงัน้ี  
1. คนยากไร้ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไม่มีหรือค่าเล้ียงชีพ 
2. คนท่ีมีความขดัสน ไดแ้ก่ คนท่ีมีค่าเล้ียงชีพในแต่ละวนัไม่เพียงพอต่อการ

ด ารงชีพ  
3. เจา้หน้าท่ีซะกาต ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีหรือพนกังานผูท้  าหน้าท่ีเก็บรวบรวม 

ซะกาต และแจกจ่ายซะกาตแก่ผูมี้สิทธิรับซะกาต บุคคลประเภทน้ีรับซะกาตตามอตัราค่าจา้ง 
4. ผูถู้กดลใจใหเ้ขา้รับอิสลาม และผูใ้ฝ่อยากเรียนรู้หลกัการของอิสลาม 
5. ผูท่ี้ไร้อิสรภาพ คือ ผูไ้ด้รับการกดข่ีหรือผู ้ไม่ได้รับความเป็นธรรม           

ผูอ้พยพขาดแคลนทรัพย ์บุคคลประเภทน้ีสามารถรับซะกาตได ้ 
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6. คนท่ีมีหน้ีสิน หมายถึง ผูท่ี้มีหน้ีสินของตนเอง การรับซะกาตเพื่อการ
ช าระหน้ีเท่านั้น และผูท่ี้มีหน้ีสินเกิดข้ึนเพื่อให้ผูอ่ื้น เช่น บุคคลท่ียืมเงินเพื่อขจดัปัญหาให้กบัสังคม 
การรับรับซะกาตจะตอ้งกระท าเพื่อการช าระหน้ีเท่านั้นเช่นกนั   

7. การบริจาคซะกาต ให้กบับุคคลท่ีด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป้าหมายตาม
แนวทางของศาสนาอิสลาม  

8. ผูเ้ดินทาง คือ ผูท่ี้เดินทางออกจากถ่ินฐานเดิมของตน ขาดปัจจยัในการ
เดินทางและไม่สามารถกลบัภูมิล าเนาเดิมได ้การรับซะกาตแก่เพื่อใชเ้ป็นปัจจยัในการเดินทางกลบั
ภูมิล าเนาเท่านั้น (วรรณวดี พลูพอกสิน, 2557) 
 2.2.3 นโยบายและเป้าหมายส าคญัของระบบการเงินอิสลาม  
  การด าเนินกิจการของสถาบนัการเงินตามหลกัการของศาสนาอิสลามมีนโยบายและ
เป้าหมายท่ีส าคญั เพื่อพฒันาสภาพทางสังคมและภาพเศรษฐกิจให้ดีข้ึนอย่างมัน่คงพร้อมกบัการ
สร้างความน่าเช่ือถือ ความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารมีความ
แตกต่างจากธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้งและถูกตอ้งตามหลกัการของอิสลามอยา่งเคร่งครัด 
โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัในการก าหนดการด าเนินงานท่ีส าคญัของสถาบนัการเงินท่ีด าเนินการตาม
หลกัอิสลาม (Usman Hayat, 2009, p.7) ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑ์ทางการเงินและบริการทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายอิสลาม 
(หลกัชะรีอะฮ)์ การช าระเงินหรือการรับฝากเงินจะตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัดอกเบ้ีย 

2) การมีเสถียรภาพของค่าเงิน ต้องมาจากการบริหารจดัการการเงินท่ีเพิ่มข้ึนจาก
สินทรัพยท่ี์มีท่ีมาอยา่งถูกตอ้ง เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนจากหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือจาก
บญัชีการลงทุนท่ีมีความน่าเช่ือและถูกตอ้ง ไม่ไดม้าจากการซ้ือขายการคา้ก าไรจากสินคา้ตอ้งห้าม
หรือผดิหลกัการของศาสนาอิสลาม 

3) การพัฒนาสภาพทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมการให้สินเช่ือของธนาคารใน
โครงการต่างๆท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคญัในการพฒันาประเทศให้กับผูป้ระกอบการหรือ 
ผู ้ลงทุนร่วมกัน โดยยึดหลักการการแบ่งปันผลก าไร (Mudbarabah) และหลักการร่วมลงทุน 
(Musyarakah) การคืนกลบัของเงินลงทุนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของโครงการ ท่ีสามารถพฒันา
สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือเม่ือเปรียบกบัผลตอบแทนเป็นตวัเงินหรือก าไร 
ท่ีไดรั้บกลบัคืน 

4) การพฒันาด้านสังคม ตามหลกัการของศาสนาอิสลามท่ีระบุถึงขอ้ก าหนดในการ
บริจาคเงินซะกาตใหก้บัคนยากจน ซ่ึงสามารถกระท าไดโ้ดยการบริจาคจากเงินกองทุนเงินฝากของ
สถาบนัการเงินอิสลาม เพื่อน าไปบริจาคให้กบัคนยากจนหรือผูย้ากไร้ในสังคมสามารถส่งเสริม
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เอ้ือเฟ้ือสังคมช่วยเหลือแบ่งปันกนั ตามสัดส่วนการบริจาคท่ีก าหนด คือ ร้อยละ 2.5 ต่อปีของ
ทรัพยสิ์นเงินหรือทองค า  
 2.2.4 ระบบการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลาม 
  สมีธ อีซอ (2557) การก่อตั้งระบบการเงินอิสลาม ถือเป็นกลไกท่ีช่วยพฒันาระบบ
เศรษฐกิจในสังคม ซ่ึงมีนกัวิชาการนิติศาสตร์อิสลามสมยัใหม่พยายามศึกษาคน้ควา้และประยุกต์
ธุรกรรมการเงินตามบทบญัญติัอิสลามเพื่อให้สอดคลอ้งกบัระบบการเงินในปัจจุบนั โดยน ามาร่วม
ประยกุตใ์ชก้บัหลกัการของศาสนาอิสลาม สามารถแบ่งตามเคร่ืองมือในการด าเนินธุรกรรมการเงิน
อิสลาม (Usman Hayat, 2009, p.15) ดงัน้ี 

1) มุดอรอบะฮ ์(Capital Trusts) 
มุดอรอบะฮ์ (Mudarabah) คือ การท่ีบุคคลคนคนหน่ึงเป็นผูล้งทุนหรือเป็นเจา้ของ

ทุน (เรียกว่า Rabb-al-mal) มอบเงินทุนแก่บุคคลอีกคนหน่ึงคือ ผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญ (เรียกวา่ Mudharib หรือ Fund Manager) น าเงินทุนไปท าธุรกิจท่ีไม่ขดัหลกัศาสนา โดย
ผูป้ระกอบการหรือผูเ้ช่ียวชาญคือผูล้งแรงโดยการตกลงสัดส่วนการแบ่งปันก าไรกนัล่วงหน้า ใน
กรณีท่ีเกิดการขาดทุนเจา้ของทุนตอ้งยอมรับการขาดทุนในส่วนของเงินทุน ขณะท่ีผูป้ระกอบการ
หรือผูเ้ช่ียวชาญรับผิดชอบในส่วนท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารจดัการ ซ่ึงระบบของ
ธนาคารจะน าหลกัการน้ีมาประยุกตใ์ชก้บัการเปิดบญัชีมุดอรอบะห์ Mudarabah Account โดยให้ลูกคา้
น าเงินมาฝากร่วมลงทุนกับธนาคาร ธนาคารจะน าเงินทุนน้ีไปบริหารจัดการให้เกิดผลตอบแทน
แบ่งปันผลก าไรใหแ้ก่ผูฝ้ากเงินเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4  โครงสร้างระบบการเงินแบบมุดอรอบะฮ์ 
ทีม่า:  The Research Foundation of CFA Institute 

ธนาคาร 

ร้อยละ 30 
ของก าไรเป็น
ส่วนของ
ธนาคาร 

ผูล้งทุน 

 

ร้อยละ 70 ของก าไรใหผู้ล้งทุน 

1. ผูฝ้ากน าเงินฝากไวก้บัธนาคารตามระยะเวลาท่ีตก
ลงกนั เช่น อตัราก าไรร้อยละ 70 ของก าไรของเงิน
ท่ีลงทุนกบัธนาคาร 

2.  ธนาคารน าเงิน
ไปลงทุนหรือ
บริหารจดัการ 

3. ก าไร/ขาดทุน
จากการลงทุน ร้อยละ 100 ของการขาดทุนเป็น

ส่วนของผูล้งทุน 
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2) มุชาเราะกะฮ ์(Full  partnerships) 
  มุชาเราะกะฮ์ (Musharakah) คือ หลกัการเขา้ร่วมหุ้นส่วนหรือร่วมทุนในการท า
ธุรกิจเพื่อสร้างก าไร โดยก าไรท่ีไดรั้บจะถูกแบ่งกนัตามสัดส่วนตามขอ้ขอ้ตกลงการแบ่งปันก าไร
ระหวา่งหุน้ส่วน กรณีท่ีเกิดการขาดทุนหุน้ส่วนทั้งหมดจะร่วมกนัรับผดิชอบตามสัดส่วนการลงทุน  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5  โครงสร้างระบบการเงินแบบมุชาเราะกะฮ์ 
ทีม่า:  The Research Foundation of CFA Institute 
 
 3) มุรอบาฮะฮ ์(Mark-ups on sale) 
  มุรอบาฮะฮ์ (Murabaha ) คือ การขายท่ีผูข้ายสินคา้แจง้ราคาให้ผูซ้ื้อสินคา้ทราบทั้ง
ตน้ทุนของสินคา้และก าไร หลกัการตน้ทุนสินคา้บวกดว้ยก าไร (Cost-plus, Mark-up) ตามลหลกั
ของมุรอบาฮะฮเ์ป็นการจ่ายเงินในเวลานั้น (Spot-sale) หรือผอ่นเป็นงวด ๆ (Deferred Sale) ซ่ึงราคา
ของ Spot-sale จะถูกกว่าราคาของ Deferred sale เช่น การซ้ือขายรถยนต์เร่ิมตน้ลูกคา้ตอ้งการ
รถยนต์หน่ึงคนัและเขา้ไปหาธนาคาร ธนาคารจะแต่งตั้งให้ลูกคา้เป็นผูเ้ช่ียวชาญและเป็นตวัแทน
ธนาคารไปซ้ือรถยนต์โดยใช้เงินสดของธนาคาร เม่ือได้รถยนต์มาแล้วธนาคารก็จะขายรถยนต์
ใหก้บัลูกคา้  
 
 

ธนาคาร ลูกคา้ 

 

 

2.ก าไร/ขาดทุน 
จากการร่วม

ลงทุน 

1. ลูกคา้และธนาคารร่วมท าสญัญาเขา้ร่วมหุน้ส่วนกนั 
เช่นสญัญาการแบ่งสดัส่วน ร้อยละ 50: 50 

โครงการท่ีร่วมหุน้ส่วนกนั 

ร้อยละ 60 ของก าไร 

ร้อยละ 50ของการขาดทุน 

 

ร้อยละ 40 ของก าไร
profit 

ร้อยละ 50ของการขาดทุน 
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ภาพที ่2.6  โครงสร้างระบบการเงินแบบมุรอบาฮะฮ์ 
ทีม่า:  The Research Foundation of CFA Institute 
 
 4) บยั สะลมั (การขายสินคา้ล่วงหนา้) 
  บยั สะลมั (Bai Salam) (Prepaid purchases) คือ หลกัการขายสินคา้ล่วงหน้ามอบ
สินคา้ใหใ้นอนาคต โดยลูกคา้ช าระค่าสินคา้ในวนัท่ีตกลงซ้ือขายกนัทนัที ผูข้ายมีตอ้งส่งมอบสินคา้
ท่ีก าหนดใวใ้ห้แก่ผูซ้ื้อในอนาคต ก าหนดคุณสมบติัขนาดและระยะเวลาส่งมอบสินคา้อยา่งชดัเจน 
การขายแบบสะลมัน้ีไดรั้บการอนุญาตตามหลกัศาสนาอิสลาม ถึงแมสิ้นคา้จะส่งมอบทีหลงัและ
ตอ้งช าระเงินค่าสินคา้ทนัทีท่ีตกลงในราคา และเง่ือนไขของการขายเม่ือตกลงกนัแลว้จะไม่สามารถ
บอกกล่าวเพื่อยกเลิกสัญญาได ้
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคาร 

1. ลูกคา้ระบุวถัตุดิบ/
สินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ 

ลูกคา้ 

 

2.ธนาคารซ้ือสินค่า/วตัถุดิบจาก

Supplier ดว้ยราคา US$ 10,000 

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

3.ธนาคารขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ดว้ยราคา US$ 12,000 
(บวกก าไร US$ 2,000 + ราคาทุน US$ 10,000)  

4.ลูกคา้จ่ายเงินใหก้บัธนาคารในวนัท่ีตกลงท าสญัญา DPU
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ภาพที ่2.7  โครงสร้างระบบการเงินแบบสะลมั 
ทีม่า:  The Research Foundation of CFA Institute 
 
 5) อิสติสนา (Manufacturing Contracts) 
  อิสติสนา (Istisna) คือ การขายสินคา้ท่ีตอ้งผลิตข้ึนโดยมีการตกลงระบุคุณสมบติั
และราคาของสินคา้อย่างชัดเจน ระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้อาจมีความยืดหยุ่นได้ (ต่างจาก
หลกัการของสะลมัท่ีไม่ยินยอมให้มีการยืดหยุ่น) การช าระเงินสามารถแบ่งช าระเป็นงวดๆได ้แต่
สินคา้ท่ีผลิตข้ึนหรือสร้างข้ึนตอ้งตกลงคุณสมบติัของสินคา้อยา่งชดัเจน ทั้งน้ีสามารถแจง้ยกเลิกการ
ซ้ือก่อนการผลิตหรือก่อนการจดัหาวตัถุดิบ  
  

ธนาคาร ลูกคา้ 

 

ตลาด 

1 

2 

เส้นประแสดงถึงเส้นทางของเงิน 

ค าอธิบาย 1. ลูกคา้ขายสินคา้ X ใหธ้นาคารตามสัญญาการซ้ือขายล่วงหนา้โดยธนาคารช าระ

ราคาสินคา้ดว้ยราคา P เตม็จ านวน โดยมีระยะเวลาการส่งมอบ  

 2. เม่ือถึงก าหนดระยะเวลาลูกคา้ส่งมอบสินคา้ X ใหธ้นาคาร 
 3. ธนาคารขายสินคา้ X ในตลาดดว้ยราคา S ส่วนต่างระหวา่งราคา S-P คือ ก าไรของ

ธนาคาร (โดยปกติแลว้ราคา S จะมากกวา่ P) 
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ภาพที ่2.8  โครงสร้างระบบการเงินแบบอิสติสนา 
ทีม่า:  The Research Foundation of CFA Institute 
 
 6) อิญาเราะห์ (Lease financing) 
  อิญาเราะห์ (Ijiarah) หมายถึง สัญญาจา้งหรือสัญญาเช่า การบริการท่ีให้ลูกคา้เช่า
ทรัพยสิ์นของธนาคาร แต่กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นให้เช่าเป็นของธนาคาร เพื่อหาผลตอบแทน โดย
ธุรกรรมชนิดน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น อิญาเราะฮ ์ซุมมา อลั บยัอ์ (IjarahThumma al Bai - Leasing 
to Purchase) คือ การเช่าหลงัจากหมดสัญญา โดยผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งขายใหผู้เ้ช่าในราคาท่ีก าหนดไวข้าย
ทรัพยใ์ห้แก่ธนาคาร ในการท าสัญญาธนาคารจะท าสัญญากบัลูกคา้ 2 สัญญา คือสัญญาเช่าทรัพย์
และสัญญาซ้ือทรัพย ์เม่ือลูกคา้ช าระค่าเช่าตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงในสัญญาเช่าจนหมดลง โดย
ขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายทรัพยก์็จะมีผลทนัที ขอ้ตกลลงในสัญญาซ้ือขายสิทธิในทรัพยสิ์นก็จะ
ตกเป็นของลูกคา้ 
  

 

ผูผ้ลิต 

 

ลูกคา้ 

 

ธนาคาร 
5 

1 

6 

4 

2 

3 

เส้นประแสดงถึงเส้นทางของเงิน 

ค าอธิบาย  1. ลูกคา้ติดต่อขอใหธ้นาคารผลิต/ก่อสร้างทรัพยสิ์น X ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
2.  ธนาคารติดต่อขอให้ผูผ้ลิต/ผูรั้บเหมา ด าเนินการผลิต/ก่อสร้างทรัพยสิ์น X ท่ี

ลูกคา้ตอ้งการ 
3.  ผูผ้ลิต/ผูรั้บเหมา ด าเนินการผลิต/ก่อสร้างทรัพยสิ์น X โดยรับเงินค่าผลิต/ก่อสร้าง

ตามความคืบหนา้ของงาน ตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกบัธนาคาร 
4.  ผูผ้ลิต/ผูรั้บเหมาส่งมอบทรัพยสิ์น X ใหธ้นาคาร 
5.  ธนาคารส่งมอบทรัพยสิ์น X ใหลู้กคา้ 
6.  ลูกคา้ช าระค่าทรัพยสิ์นท่ีสั่งใหธ้นาคารผลิต/ก่อสร้างตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 

DPU



38 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.9  โครงสร้างระบบเงินแบบอิญาเราะห์ 
ทีม่า:  The Research Foundation of CFA Institute 
 

 7) กอรฎ ์ฮะซนั (Benevolent loans) 
 กอรฎ์ ฮะซนั(Quard Hassan) คือการให้ยืมเงินโดยผูใ้ห้ยืมตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือผูย้ืม    
ผูย้ืมมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งช าระคืนเงินท่ียืมให้ครบตามสัญญา โดยจะคิดค่าตอบแทนไม่ไดแ้ต่ผูย้ืมอาจ
ให้ผลตอบแทนแก่ผูใ้ห้ยืมได ้แต่ห้ามมีการตกลงเป็นเง่ือนไขตั้งแต่เร่ิมแรก หลกักการของธนาคาร
จะคิดค่าธรรมเนียมการบริการไดต้ามความเหมาะสม 
 
2.3 องค์กรมาตรฐานสากลควบคุมการด าเนินงานสถาบันการเงินอสิลาม 
 2.3.1 มาตรฐานขององคก์รท่ีควบคุมกิจการสถาบนัการเงินอิสลาม 
 มาตรฐานการควบคุมดูแลกิจการเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับสถาบนัการเงินอิสลาม เพื่อเป็น
มาตรฐานในการแข่งขนัการรักษาช่ือเสียงให้เป็นท่ียอมรับจากสากล อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐานการ
ด าเนินกิจการท่ีจะประสบความส าเร็จในระยะยาว การก ากบัดูแลท่ีดีตอ้งมีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได ้ทั้งระบบการเงินอิสลามและการเงินทัว่ไป แต่ส าหรับสถาบนัการเงินอิสลามจะตอ้งมีการก ากบั
ดูแลควบคุมกิจการเป็นพิ เศษ ทั้ งในส่วนของบัญชีในการลงทุนและการก ากับดูแลของ
คณะกรรมการชะรีอะฮ์ เพื่อให้ธุรกรรมของธนาคารถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน การก ากบั
ดูแลกิจการ ยงัหมายถึง วิธีการท่ีองค์กรเป็นผูก้  ากบัหรือควบคุมนโยบายในการด าเนินงานในการ

ธนาคาร 

1. ลูกคา้ระบุวตัถุดิบท่ี
จะสัง่ซ้ือ 

ลูกคา้  

 

2.ธนาคารซ้ือวตัถุดิบ/สินคา้
จากตวัแทนจ าหน่าย 

 
ตวัแทนจ าหน่าย 

3.   ธนาคารท าสญัญาเช่าเคร่ือง / อุปกรณ์ใหก้บัลูกคา้ใน
เง่ือนไขท่ีเช่ารายเดือนส าหรับระยะเวลาท่ีตกลงกนัไว ้

 6.ลูกคา้จ่ายเงินใหก้บัธนาคารในวนัท่ีตกลงกนั 

4. ลูกคา้จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนใหก้บัธนาคาร 

5.  ท าสญัญาเม่ือเม่ือลูกคา้ช าระคา่เช่าทั้งหมด DPU
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ก ากบัดูแลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารองคก์ร รวมถึงทิศทางขององคก์รในการรับรู้ศกัยภาพ 
เพื่อให้เกิดความมัน่ในในศกัยภาพของผูบ้ริหารองค์กร การก ากบัดูแลโดยทัว่ไปมี 2 องค์ประกอบ
ดว้ยกนั (Usman Hayat, 2009, p.81) คือ  

(1) การควบคุมก ากบัดูแลขององคก์ร (Self governance) คือ การก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่วนท่ียากต่อการออกกฎหมาย  เช่น การเปล่ียนแปลงความเป็นผูน้ าอิสระในการก ากบัดูแลของ 
Board of Directors (BOD) คณะกรรมการการด าเนินงานท่ีเก่ียวพนักบัคณะกรรมการผูจ้ดัการการ
ก ากบัดูแลบริหารภายในกิจการขององคก์ร (Nordin, 2002) 

(2) การควบคุมตามกฎระเบียบ (Statutory regulation) คือ การควบคุมตามกฎระเบียบ
ตามกฎหมาย ซ่ึงครอบคลุมถึงกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงานในการก ากบัดูแลบริษทัหรือ
องคก์รท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์โดยทัว่ไป และครอบคลุมถึงภาระหนา้ท่ีการปฏิบติังาน สิทธิและ
หน้ีสินของกรรมการผูถื้อหุ้นความโสร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลมาตรฐานการบญัชีและการปฏิบติั
มาตรฐานทางบญัชี 
 2.3.2 กรอบการก ากบัดูแลกิจการของสถาบนัการเงินอิสลาม 
 กรอบการก ากบัดูแลกิจการของสถาบนัการเงิน ถูกพฒันาข้ึนจากสถาบนัหรือธนาคาร
กลางของในแต่ละประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของสถาบนั
การเงินอิสลามภายในประเทศ  องค์ประกอบท่ีส าคัญเพื่อการก ากับดูแลองค์กรแนวทางการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส หลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนั
การเงินอิสลาม กรอบการก ากบัดูแลกิจการของสถาบนัการเงินอิสลามยงัครอบคลุมถึงกลุ่มผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนภายใตห้ลกัความชอบธรรม (Taqwq) การเปิดเผยขอ้มูลการตดัสินใจ
อย่างมืออาชีพถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพื่อป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการก าหนด
บทลงโทษส าหรับผูล้ะเมิดความผดิ โครงสร้างการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินอิสลามจะแตกต่างจาก
โครงสร้างการก ากับของสถาบันการเงินทั่วไป ซ่ึงต้องรวมถึงการควบคุมก ากับดูแลของ
คณะกรรมการดา้นชะรีอะฮ์ดว้ย เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งการด าเนินธุรกิจของสถาบนัการเงิน
และการออกผลิตภณัฑ์เพื่อให้ถูกตอ้งตามหลกัการ ช่วยลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน สร้างความไวว้างใจ 
ช่ือเสียงของสถาบนัมาตรฐานการปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัศาสนา โดยมีกรอบการก ากบัดูแล 
(Usman Hayat, 2009, pp.82-83) ดงัรูป 
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ภาพที ่2.10  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมก ากบัดูแลกิจการสถาบนัการเงินอิสลาม 
ทีม่า:  The Research Foundation of CFA Institute 
 
  2.3.2.1 ทศันคติความคิดเห็นลูกคา้ท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจการขององคก์ร 
 ทศันคติ คือ ความรู้สึกและแนวโนม้ท่ีมีต่อส่ิงของหรือความคิดเห็นต่อส่ิงต่างๆ ทศันคติ
มีองค์ประกอบได้แก่ ความรู้สึก (Affection) พฤติกรรม (Behavior) และความรู้ความเข้าใจ 
(Cognition) ซ่ึงความรู้สึกหมายถึง อารมณ์ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง พฤติกรรม คือ แนวโนม้ท่ี
โนม้อียงหรือตั้งใจของผูบ้ริโภคท่ีจะแสดงพฤติกรรมบางอยา่งต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และส าหรับความรู้
ความเขา้ใจ คือ ความเช่ือ (Belief) ท่ีผูบ้ริโภคจะมีทศันคติต่อนั้น ดงันั้นการท่ีผูบ้ริโภคจะมีทศันคติ
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง คือ การผสมผสานทั้งความรู้สึก ความโนม้เอียงท่ีจะแสดงพฤติกรรมและความรู้
ความเขา้ใจของผูบ้ริโภคออกมา (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) เม่ือน ามาพิจารณาต่อทศันคติของลูกคา้ท่ี
มีต่อการด าเนินงานของสถาบนัการเงินแลว้ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของ
สถาบนัการเงิน ส่ิงท่ีกระตุน้การตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ คือ การน าส่วนผสมทางการตลาดท่ี
ช่วยกระตุน้ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ประกอบดว้ย (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)  

1. บุคลากร ( People) หมายถึง พนักงานผูใ้ห้บริการ สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ การฝึกฝนอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้
พนกังานตอ้งมีความรู้ความสามารถ มีทศันคติท่ีดี มีความคิดริเร่ิม สามารถในการแกไ้ขปัญหาได ้

2. การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) การ
สร้างคุณภาพ เช่น รูปแบบการให้บริการ ความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่า
ใหก้บัลูกคา้ 

Investment Account 
Holders and Shareholders 

Regulatory Bodies 

Board of Directors 

Shari’a Supervisory 
Board External Auditors DPU
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3. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการการให้บริการ เพื่อส่งมอบ
คุณภาพท่ีดีให้กบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจ เช่น ความรวดเร็วในการให้บริการ ความเสมอภาค 
ความถูกตอ้ง และความเช่ือถือได ้

4. สถานท่ีหรือการจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ท าเลท่ีตั้ งสาขาของธนาคาร 
มีความเหมาะสม อยู่ในแหล่งของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความสวยงาม ความสะอาดของสถานท่ี 
สถานท่ีจอดรถ  
 ทัศนคติความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการของลูกค้ามีผลต่อ
มาตรฐานการด าเนินงานของธนาคาร เน่ืองจากความต้องการของลูกค้ามีผลต่อการพัฒนา
เปล่ียนแปลงขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  ส่งผลให้การด าเนินงาน
ของธนาคารมีการเปล่ียนแปลงพฒันาให้มากข้ึน ทั้งน้ี เพื่อความมัน่คงของธนาคารท่ีจะสามารถ
แข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนได้ รวมถึงการแข่งขนัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
เม่ือเกิดการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธนาคารตอ้งปรับศกัยภาพขององคก์รเพื่อความ
มัน่คงอยา่งถาวรและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดสู้งสุด โดยสามารถน าขอ้มูลความคิดเห็น
ของลูกคา้ไปปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการด าเนินของธนาคารให้มี
ความมัน่คงย ัง่ยนืและมีเสถียรภาพต่อไป  
 2.3.3 องคก์รนานาชาติท่ีควบคุมกิจการการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 
 ในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา ระบบการเงินอิสลามมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองพร้อมกบัมีการ
พฒันาหน่วยงานต่างๆ ข้ึนมาเพื่อรองรับภาคการเจริญเติบโตของระบบการเงินอิสลาม เพื่อให้มี
ความเป็นสากลและมีมาตรฐานท่ีดีเยี่ยม และเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติซ่ึงหน่วยงานท่ีส าคญั
ต่างๆ ของระบบการเงินอิสลามมีล าดบัขั้นการเติบโตและพฒันาเร่ิมตน้ตั้งแต่ในปี พ.ศ.2518 มีการ
ก่อตั้งธนาคารการพฒันาอิสลาม (Islamic Development Bank หรือ IDB) เป็นธนาคารแรกเร่ิมท่ีมี
ความส าคญักบัระบบการเงินอิสลามมีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมมุสลิมโดยเป็น
ธนาคารแรกท่ีด าเนินภายใตห้ลกัชะรีอะฮ์ และในปี พ.ศ.2531 จดัตั้งสถาบนันิติศาสตร์แห่งโอไอซี 
(OIC Fiqh Academy) เพื่อศึกษาปัญหาอนัเน่ืองมาจากธุรกรรมสมยัใหม่ โดยพิจารณาภายใตห้ลกั 
ชะรีอะฮแ์ละการตดัสินหาทางออกภายใตก้ฎหมายหลกัชะรีอะฮ(์Mahamad, 2014) 
 ทั้งน้ี เพื่อให้การก ากบัดูแลสถาบนัการเงินอิสลามเป็นท่ียอมรับและเพียงพอ ทั้งยงัเป็น
ประโยชน์ในการลงทุนเพื่อลดปัญหาจากมาตรฐานการก ากบัดูแลองคก์รของนานาชาติ จึงไดจ้ดัตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลเป็นพิเศษของแต่ละสถาบัน อย่างเช่น ในประเทศมาเลเชียได้จดัตั้ ง
คณะกรรมการ The Islamic Financial Services Board (IFSB) เพื่อรองรับการแกปั้ญหาและ
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สนบัสนุนสถาบนัการเงินอิสลามท่ีเป็นสมาชิก วตัถุประสงค์ในการก่อตั้งองคก์รนานาชาติท่ีเขา้มา
ควบคุมดูแลก ากบัสถาบนัการเงินอิสลามเหล่าน้ีข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์ (Usman Hayat, 2009, 
p.85) ดงัน้ี 
 1) ส่งเสริมการควบคุมการก ากบัดูแล เพิ่มความโปร่งใส เสริมสร้างวนิยัในการตลาด 
 2) สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาในส่วนของความมัน่คงของภาคการเงินอิสลาม 
 3) เป็นกรอบในการควบคุม รวมถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและร่วมตดัสินใจแบ่งปัน
ความเช่ียวชาญประสบการณ์ร่วมกนั 
  2.3.3.1 องค์กรนานาชาติท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานของสถาบนัการเงินอิสลาม มี 
ดงัน้ี 
 1) The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance (AAOIFI) 
  ปี พ.ศ. 2534 มีการจดัตั้งองคก์รการบญัชีและการตรวจสอบส าหรับสถาบนัการเงิน
อิสลาม (AAOIFI หรือ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) 
เพื่อสร้างมาตรฐานการบญัชี การตรวจสอบ บรรษทัภิบาล จริยธรรม และมาตรฐานดา้นชะรีอะฮ ์
ส าหรับอุตสาหกรรมและสถาบนัการเงินอิสลาม ตรวจสอบดา้นการบญัชีและการตรวจสอบองคก์ร
สถาบนัการเงินอิสลาม เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นปัญหาการบญัชี การตรวจสอบและมาตรฐานการ
ก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานการด าเนินงานตามหลกัชะรีอะฮ์ของสถาบนั
การเงินอิสลาม นอกจากน้ี ยงัมีการวางแผนการด าเนินงานซ่ึงไดรั้บการรับรองตามหลกัการอิสลาม
ทางดา้นบญัชี 
 2) The Islamic Services Board  (IFSB) 
 ปี พ.ศ.2545 มีการจดัตั้งคณะกรรมการการบริการทางการเงินอิสลาม (Islamic Financial 
Service Board หรือ IFSB) ท าหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนเสถียรภาพของสถาบนัการเงินอิสลาม 
โดยการออกมาตรฐานค าแนะน าหลกัการท่ีส าคญัต่อสถาบนัการเงินอิสลาม โดยมีคณะกรรมการท า
หนา้ท่ีตรวจสอบดูแล ตรวจสอบการบริหารการจดัการเงินกองทุน ขั้นตอนการตรวจสอบการก ากบั
ดูแลความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงไดมี้การจดัอนัดบัสถาบนัการการเงิน จดั
ใหมี้การประชุมและการฝึกอบรมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกรรมตามระบบอิสลาม 
 3) The Malaysian Accounting Standards Board’s (MASB) 
 องค์กรก่อตั้งข้ึนในประเทศมาเลเซียมีบทบาทหลกั เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการบญัชี
ของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพฒันามาตรฐานการบญัชีและการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีไดรั้บการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัองคก์รมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ 
ของ AAOIFI เพื่อพฒันามาตรฐานท่ีไดรั้บมีความเป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของการ
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ปฏิบติัทางการเงินอิสลาม รวมทั้งตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างและกฎระเบียบทาง
เศรษฐกิจในประเทศมาเลเซีย 
 4) The General Council for Islamic Banks and Finance Institutions (GCIBFI) 
  ปี พ.ศ.2544 จดัตั้งสภาธนาคารและสถาบนัการเงินอิสลาม(General Council for 
Islamic Banks and Financial Institutions หรือ GCIBFI) สภา GCIBFI เป็นองคก์รนิติบุคคลอิสระ
ท าหน้าท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการเงินอิสลาม การวิจยัและการพฒันาให้ค  าปรึกษา 
รวมถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์จุดมุ่งหมายท่ีส าคญั คือ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวความคิดตาม
หลกัการการด าเนินธุรกรรมการตามหลกัชะรีอะฮ์ กฎระเบียบและบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วย
พฒันาอุตสาหกรรมการเงินอิสลาม เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งสมาชิกให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถาบนัการเงินอิสลามส่งเสริมผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั  
 5) The International Islamic Finance Market (IIFA) 
  ปี พ.ศ.2545 การก่อตั้ง International Islamic Financial Market หรือ ตลาดการเงิน
อิสลามระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์การเงินอิสลาม รวมถึง
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องหลักการและโครงสร้างพื้นฐานของการเงินอิสลาม ก่อตั้งข้ึนร่วมกับ
ธนาคารกลางและเจ้าหน้าท่ีการเงินของประเทศบาห์เรน ประเทศบรูไน ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศซูดาน รวมถึงธนาคาร The Islamic Development Bank ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหวา่งประเทศอิสลามและสถาบนัการเงินอิสลาม โดยเฉพาะ
ในการส่งเสริมการซ้ือขายในตลาดตราสารทางการเงิน 
 6) The Islamic International Rating Agency (IIRA) 
  ปี พ.ศ.2548 มีการจดัตั้งหน่วยงานเพื่อจดัอนัดบัสถาบนัการเงินอิสลามนานาชาติ
หรือ Islamic International Rating Agency ท าหนา้ท่ีในการจดัอนัดบัของสถาบนัการเงินอิสลาม 
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศกัยภาพให้ได้มาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระบบการ
เปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสของธนาคาร จุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือและพฒันาตลาด
การเงินในระดบัภูมิภาค เพื่อดูแลดา้นความเส่ียงของสถาบนัการเงินท่ีขา้ร่วมโครงการ เสริมสร้าง
ความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนมากข้ึน 
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 2.3.4 หน่วนงานก ากบัดูแลสถาบนัการเงินเฉพาะกิจท่ีด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม
ในประเทศไทย 
 สุขุมาลย ์ลดัพลี และคณะ (2552, น.87-88) กระทรวงการคลงัถือเป็นหน่วยงานหลกัท่ี
ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย การก ากบัดูแลดา้นหลกัเกณฑ์
ความมัน่คง (Prudential regulation) กระทรวงการคลงัมีอ านาจในการสั่งการเพื่อให้สถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจปฏิบติัตามระเบียบหรือค าสั่งของกระทรวงการคลัง หน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีในการ
รับผิดชอบดูแลสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ประกอบดว้ย 2 หน่วยงาน คือ 1) ส านกังานเศรษฐกิจการ
คลงั หรือ สศค. 2) ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ หรือ สคร. นอกจากน้ี ในการก ากบั
ดูแลสถาบนัการเงินของรัฐกระทรวงการคลังยงัมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามา
ตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยรายละเอียดอ านาจหน้าท่ีความ
รับผดิชอบแต่ละหน่วยงาน ดงัน้ี  

1. ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลดา้นนโยบาย ความมัน่คง
ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจภายใตส้ังกดัของกระทรวงการคลงั เสนอแนะออกแบบนโยบายและ
มาตรการดา้นการคลงั ระบบการเงินระดบัเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้เกิด
คุณประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เพื่อส่งเสริมการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งการพฒันาระบบบริหาร   
ท่ีมีมาตรฐานการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประกอบใช้ในกิจการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและการยอมรับในนโยบายของรัฐบาล อ านาจหน้าท่ีของ
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2557) ดงัน้ี  

(ก) มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารงานโดยแบ่งเป็นดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
1) ดา้นนโยบายการคลงัและนโยบายภาษีอากร มีหนา้ท่ีเสนอแนะและออกแบบ

นโยบาย แผนงานมาตรการเก่ียวกบัการคลงัและภาษีอากร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 
2) ด้านนโยบายการเงิน นโยบายการออม และการลงทุน เสนอแนะออกแบบ

นโยบาย วางแผนงานท่ีเก่ียวกับระบบการเงิน การลงทุน ตลอดจนการด าเนินการเก่ียวกับการ
ธนาคารระหวา่งประเทศและองคก์รระหวา่งประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และเป้าหมาย
ของประเทศ 

2. ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท าหนา้ท่ีการก ากบัดูแลและ
สนบัสนุนรัฐวสิาหกิจใหมี้ระบบบริหารจดัการท่ีดี มีความสามารถในการแข่งขนัส่งเสริมให้สถาบนั
การเงินมีความเขม้แขง็ เพื่อเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ก ากบัดูแลดา้น
การประเมินผลการด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการจดัตั้งของแต่ละองคก์ร สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงตาม
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บริบทแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป เช่น กระแสโลกาภิวฒัน์ ความกา้วหน้าของเทคโนโลยี เสริมสร้างให้
รัฐวสิาหกิจมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหนา้ท่ีของ สคร. เพื่อน าเคร่ืองมือท่ีมี
คุณภาพมาปรับใช้กบัรัฐวิสาหกิจเพื่อพฒันารัฐวิสาหกิจของไทยให้มีการท างานท่ีดียิ่งข้ึน อ านาจ
หนา้ท่ีการก ากบัดูแล (กระทรวงการคลงั, 2557) ดงัน้ี 
  (ก) การก ากบัดูแลท่ีดี 
 ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจของไทย เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ การบริหารจดัการรัฐวิสาหกิจท่ีดีย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศ การก ากบัดูแลท่ีดี หมายถึง ‚การก าหนดหลกัการ กติกา และกลไกท่ีมีระบบการก ากบัดูแล
ท่ีดีความเหมาะสม (Good governance) และการจดัโครงสร้างระบบการบริหารงานของหน่วยงาน
รัฐ ให้มีขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีมีมาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การสร้างระบบ
การก ากับดูแลท่ีดี ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อประเทศ รวมถึงการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประโยชน์การก ากบัดูแลท่ีดี คือ  
 1) สร้างความโปร่งใส ท าใหมี้มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเป็นสากล 
 2) สร้างความน่าเช่ือถือความมัน่ใจแก่สาธารณะ เจา้ของกิจการ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ 
 3) สร้างความมัน่ใจในการลงทุนและท าใหมู้ลค่ากิจการท่ีสูงข้ึน 
 4) ท าใหเ้กิดรูปแบบกิจการท่ีเป็นท่ียอมรับและสามารถแข่งขนัได ้
 5) สร้างขอบเขตการใชอ้ านาจของผูบ้ริหารท่ีมีมาตรฐาน รวมถึงความรับผิดชอบ
ของผูบ้ริหารต่อกรรมการและกรรมการต่อเจา้ของกิจการ/ผูถื้อหุน้  
 6) เป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานขององคก์ร เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 7) ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์ของกรรมการ และเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารจดัการท่ีดี 
 3) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท าหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงการคลงั ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นไปตาม
รูปแบบเดียวกบัการตรวจสอบกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป ธปท. จะด าเนินการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปี
ละหน่ึงคร้ัง และรายงานผลการตรวจสอบไปยงัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เพื่อพิจารณาสั่ง
การตามล าดบัขั้นตอนต่อไป วตัถุประสงค์ในการก ากบัดูแลของ ธปท. เพื่อสร้างความมัน่คงของ
สถาบนัการเงินไทย  สร้างระบบสถาบนัการเงินให้มีประสิทธิภาพแข่งขนัได ้ก าหนดหลกัธรรมา    
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ภิบาลของผูบ้ริหาร และตรวจสอบการด าเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินไทยให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยค านึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมของประชาชนสูงท่ีสุด  

(ก) บทบาทและหนา้ท่ีของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานทางการเงินกลางของประเทศ ถือเป็น
สถาบนัการเงินท่ีส าคญัมีหลกัในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ ดูแลระบบการเงินให้
มีความมัน่คงและก้าวหน้า การควบคุมดูแลสถาบนัการเงินโดยเฉพาะสถาบนัการเงินของรัฐ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลรับผิดชอบดา้นการบริหารนโยบายการเงิน การน ามาตรการท่ีดีและ
เหมาะสมมาปรับใชก้บัสถาบนัการเงินไทย ส าหรับประเทศก าลงัพฒันาธนาคารกลางมีบทบาทท่ี
มากกวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ เน่ืองจากยงัมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบการเงินให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนตามไดม้าตรฐานสากล เพื่อใหเ้ศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ มีความเจริญและมีมากข้ึน ในการ
ก ากบัดูแลสถาบนัการเงินของรัฐจะดูแลรับผดิชอบ ธปท.จะมอบหมายให้สายก ากบัสถาบนัการเงิน 
ท าหน้าท่ีตรวจสอบ วิเคราะห์ก ากับควบคุมดูแลติดตามการด าเนินงาน ด้านความเส่ียงการ
บริหารงาน ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นอ่ืนๆ เพื่อใหมี้ฐานะการด าเนินงานท่ีมัน่คงปลอดภยั 
ธนาคารแห่งประเทศจะด าเนินการตรวจสอบและก ากบัดูแลสถาบนัการเงินท่ีประกอบธุรกิจท่ีผิด
กฎหมาย รวมถึงการกระท าการทุจริตของผูบ้ริหารสถาบนัการเงิน ซ่ึงกระทรวงการคลังได้
มอบหมายใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาการด าเนินงานของสถาบนัการเงินของรัฐให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ ์ประกาศ ติดตามเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
2.4 มาตรฐานการด าเนินธุรกรรมธนาคารอสิลามในประเทศไทย 
 2.4.1 ผลการด าเนินงานและมุมมองของตลาดการเงินอิสลามแห่งประเทศไทย 
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพียงแห่งเดียว     
ท่ีด าเนินธุรกรรมท่ีปลอดดอกเบ้ียอยา่งเต็มรูปแบบ “Interest Free Unit” เป็นสถาบนัการเงินท่ีไม่ยุง่
เก่ียวกบัดอกเบ้ีย (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2556) ซ่ึงบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
สถาบนั Fitch Ratings ไดจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2557 (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2557) ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.5  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ภายในประเทศ 
 
อนัดับความน่าเช่ือถือ ผลการจัดอนัดับคุณภาพเครดิตภายในประเทศ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ระยะยาว AA (tha) AA (tha) AA (tha) 
ระยะสั้น F1+(tha) F1+(tha) F1+(tha) 
แนวโนม้ Stable Stable Stable 

 
ทีม่า:  ขอ้มูลจากสถาบนั Fitch Ratings ประจ าปี 2012-2014 
 
ตารางที ่2.6  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ภายนอกประเทศ 

 
อนัดับความน่าเช่ือถือ ผลการจัดอนัดับคุณภาพเครดิตภายนอกประเทศ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ระยะยาว BBB- BBB- BBB- 
ระยะสั้น F3 F3 F3 
แนวโนม้ Stable Stable Stable 

 
ทีม่า:  ขอ้มูลจากสถาบนั Fitch Ratings ประจ าปี 2012-2014  
 ค าจ ากดัความ  
 AA (tha) ความหมาย ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงต ่ามาก 
 BBB- ความหมาย ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
 F1+ (tha) ความหมาย ความน่าเช่ือถือสูงสุด และมีความเส่ียงต ่าสุด 
 F3   ความหมาย ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
 Stable ความหมาย เสถียรภาพ 
 
 จากเกณฑก์ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนั Fitch Ratings ของประเทศสิงคโ์ปร์ 
ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ. 2557 ผลการจดัอบัดับของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบว่า 
อนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557 ธนาคารไดรั้บความน่าเช่ือถือ
ระยะยาว มีความน่าเช่ือถือระดบัสูงมากและมีความเส่ียงต ่ามาก ในระยะสั้นเกณฑ์ความน่าเช่ือถือ

DPU



48 

ระดบัสูงสุด และมีความเส่ียงต ่าสุดแนวโน้มความมัน่คงอยู่ในระดบั เสถียรภาพ ในภาพรวมของ
การจดัอนัดบัในระดบัสากลภายนอกประเทศ พบว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไดรั้บความ
น่าเช่ือถือในระยะยาว มีเกณฑ์ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางและในระยะสั้ นมีความ
น่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แนวโน้มความมัน่คงอยู่ในระดบัเสถียรภาพเช่นเดียวกนั (Fitch 
Ratings, 2012-2014) 
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีผลการด าเนินงาน ดา้นสินเช่ือและเงินฝาก ณ ส้ินปี 
พ.ศ.2556 ดงัตารางท่ี 2.7 แสดงขอ้มูลดา้นสินเช่ือธนาคารอิสลามแห่ประเทศไทยและตารางท่ี 2.8 
แสดงขอ้มูลดา้นเงินฝากธนาคารอิสลามแห่ประเทศไทย ดงัภาพ 
 
ตารางที ่2.7  แสดงขอ้มูลดา้นสินเช่ือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

ดา้นสินเช่ือ 
ณ ส้ินปี2555 

ผลการด าเนินงาน 
ณ ส้ินปี 2556 

Outstanding 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

Outstanding 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

สินเช่ือวงเงินมากกวา่ 200 ลบ. ข้ึนไป 72,018 60 66,000.47 61.29 
สินเช่ือวงเงินมากกวา่ 20 - 200 ลบ. 16,239 14 14,137.33 13.13 
สินเช่ือวงเงินไม่เกิน 20 ลบ. 31,795 26 27,555.41 25.59 

Total 120,052 100 107,693.21 100.00 
 
ทีม่า:  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2557 
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ตารางที ่2.8  แสดงขอ้มูลดา้นเงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

 
เงินฝาก 

ณ ส้ินปี 2555 ณ ส้ินปี  2556 

Outstanding 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

เติบโต 
(ลา้นบาท) 

Outstanding 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

Large (มากกวา่ 200 ลบ.) 62,753 55 -1,134 52,803 46 

Midium (มากกวา่ 20 -  200 ลบ.) 19,299 17 7,444 25,067 22 

Retail  (ไม่เกิน 20 ลบ.) 31,524 28 9,725 38,058 33 

Total 113,576 100 16,034 115,928 100 
 
ทีม่า:  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2557 
 
 2.4.2 มาตรฐานหลกัการการด าเนินธุรกรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีมาตรฐานการด าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
กระทรวงการคลงั การจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ธนาคารใช้หลกัการและแนวทางการ
ก ากบัดูแลท่ีดีตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ หน่วยงานภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั ปี พ.ศ.2552 และหลกัธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงินตามกฎ
เกรฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บความเป็นธรรม มีความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน ตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงค์การ
ก่อตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 2556) 
 2.4.2.1 หลกัส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 หลกัส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร หมายถึง การใชอ้ านาจหนา้ท่ีในการ
บริหารจดัการทรัพยากรของธนาคาร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดว้ยความถูกตอ้งสูงสุด เพื่อให้มีระบบการ
ด าเนินงานอันเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวทางอันเป็นมาตรฐานสากล 
ประกอบดว้ย  
 1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี (Accountability) ตามหลกัการของศาสนา
อิสลามสอนใหทุ้กคนมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบต่อองคก์ร การตระหนกัถึง
สิทธิและหนา้ท่ีตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความส านึกรับผดิชอบ 
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 2) ความส า นึ ก ในหน้ า ท่ี ต ามความสามารถและประ สิท ธิภ าพ ท่ี เพี ย งพอ 
(Responsibility) มีความรับผิดชอบต่อผูท่ี้ให้ความไวว้างใจ ส านึกในหน้าท่ีรับผิดชอบดอย่างเต็ม
ความสามารถ และดว้ยความจริงใจ  
 3) การปฏิบัติ ต่อผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจ ริต อย่าง เท่า เ ทียมกัน (Equitable 
Treatment) หลกัความยุติธรรมและความเสมอภาค คือ หัวใจหลกัของการบริหารงานดา้นธนาคาร 
ให้ความส าคัญต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม รวมถึงผู ้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า 
คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 
 4) ความโปร่งใสในการปฏิบติัหน้าท่ี (Transparency) ตามหลักของศาสนาอิสลาม
ก าหนดให้มนุษยทุ์กคนพึงปฎิบติัด้วยความดีทั้งต่อหน้าและลบัหลงั การกระท าของตนให้อยู่ใน
กรอบของความถูกตอ้ง ธนาคารตอ้งมีระบบการตรวจสอบท่ีโปร่งใสมีระบบการท างานท่ีชดัเจน 
 5) การสร้างมูลค่า (Value Creation) รู้จกัคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีเพื่อให้ใช้อยา่งจ ากดั 
และคุ้มค่ามากท่ีสุด มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดขององค์กร นั้ นหมายถึง การเพิ่ม
ความสามารถขององค์กรการลงทุนกบับุคคลากรในทุกดา้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาพฒันาการท างานและองคก์ร 
 6) การส่งเสริมพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบ
ธุรกิจ (Ethics) เป็นส่ิงท่ีส าคญัตามค าสอนของศาสนาอิสลามเพื่อให้การท าธุรกิจเป็นไปดว้ยความ
ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบปฏิบติัต่อกนัทั้งกบัผูบ้ริหารพนกังานและผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้และผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย  
 7) การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) การเสริมสร้างการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมให้พนกังานมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั ความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ
ทอ้งถ่ิน  
  2.4.2.2 หลกัชะรีอะฮท่ี์ก ากบัดูแลกิจการอนัเป็นมาตรฐานสากล 
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด าเนินกิจการภายใตข้อ้บงัคบัตามบทบญัติัแห่งมาตรา 
12 ของพระราชบญัญติัธนาคารอิสลามแห่งประเทศ พ.ศ. 2545 ซ่ึงระบุถึงบทบาทและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการดา้นศาสนาของธนาคาร ท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบั มาตรฐาน และแนวทาง
ปฏิบติัของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของคณะกรรมการดา้นศาสนา
ของธนาคาร (ฝ่ายชะรีอะฮ ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ,2554) ดงัน้ี  

DPU



51 

1. ศึกษา คน้ควา้ เผยแพร่ความรู้ให้ค  าปรึกษาและแนะน าทางดา้นวิชาการตามหลกัชะ
รีอะฮ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจธนาคาร เพื่อพฒันาองค์ความรู้และเสริมสร้างนวตักรรมทาง
การเงินใหม่ตามหลกัชะรีอะฮ ์เพื่อการประกอบกิจการของธนาคาร 

2. สอบทานการให้สินเช่ือและการจดัท านิติกรรมสัญญาตามหลักชะรีอะฮ์ เพื่อให้
ขั้นตอนกระบวนการอ านวยสินเช่ือของธนาคารเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบและคู่มือผลิตภณัฑ์
ตามมติ  

3. ก ากับควบคุม ตรวจสอบและช้ีแนะการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายใน
ธนาคารเพื่อใหก้ารท างานสอดคลอ้งกบักฎระเบียบตามหลกัชะรีอะฮ ์คอยติดตามการท าธุรกรรมท่ีมี
ความผดิปกติหรือไม่เป็นไปตามมติคณะท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ์

4. ก าหนดวตัถุประสงค์ ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมินระดับความเส่ียง มาตรการเพื่อ
ก าหนดแผนงานในการควบคุมดา้นความเส่ียง ติดตามประเมินผลรายงานความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ต่อ
การออกผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคาร ท่ีขดักับหลักชะรีอะฮ์ตามท่ีคณะท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์
ก าหนดไว ้อาจส่งผลต่อสถานะของธนาคาร ช่ือเสียง สภาพคล่อง รายไดแ้ละการด ารงเงินกองทุน
ของธนาคาร 

2.4.3 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร 
 ธนาคารมีโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 11 
ท่าน ประกอบดว้ย ผุแ้ทนกระทรวงการคลงัจ านวน 1 ท่าน กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งการบริหารงาน
ประจ าของธนาคาร 1 ท่าน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในดา้นต่างๆจ านวน 9 ท่าน ซ่ึงกรรมการทั้งหมด
จะด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับ
กรรมการพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518)  แต่ทั้งน้ีอาจมีการเลือกตั้งใหม่โดยมติจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นของธนาคาร (ธนาคารอิสลามประเทศไทย, 2556)  ทั้งน้ีนอกจากคณะกรรมการธนาคารแลว้ 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ยงัก าหนดให้มี คณะท่ีปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ตามมาตรา 32 แห่ง พระราชบญัญติัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ประกอบด้วย 
ประธานและท่ีปรึกษาอีกจ านวนไม่เกิน 4 ท่าน มีหน้าท่ี คือ ให้ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน ากบั
คณะกรรมการธนาคารในดา้นท่ีเก่ียวกบัหลกัชะรีอะฮข์องธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถประกอบ
ธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  
 ทั้งน้ี ธนาคารยงัก าหนดคณะกรรมการชุดต่างๆ ข้ึนมาเพื่อให้การด าเนินงานของ
ธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อก ากบังานภายในธนาคารเฉพาะดา้น และการรายงานผล
การปฏิบติังานต่อคณะกรรมการธนาคารทราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (อ านาจหน้าท่ีความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคารสามารถดูรายละเอียดไดจ้ากภาคผนวก ค. ) 
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 2.4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกรรมอิสลามในประเทศไทย  
 จากการศึกษาวิจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการต่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั้น คือ 
ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการประกอบธุรกิจ ตน้ทุนด าเนินของธนาคารท่ีสูงกวา่ธนาคาร
พาณิชย ์ความขดัแยง้กบับทบญัญติักฎหมาย  ถือวา่เป็นอุปสรรคส าคญัท่ีมีผลต่อการบริหารงานของ
องคก์ร รายละเอียดปัญหานดา้นต่างๆ (ชฎิล โรจนานนท ์และคณะ, 2554, น.72-81) ดงัน้ี 
  2.4.4.1 ปัญหาทางดา้นกฎหมายดา้นรูปแบบองคก์รและโครงสร้าง 
 วตัถุประสงค์การจดัตั้ งธนาคารอิสลาม เพื่อส่งเสริมให้ชาวมุสลิมในประเทศได้มี
สถาบนัการเงินแบบอิสลามเพิ่มข้ึน เพื่อให้กบัชาวมุสลิมในประเทศไทยมีทางออกในการหลุดพน้
จากระบบดอกเบ้ีย และถูกตอ้งตามหลกัการของศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัด แต่ทั้งการด าเนินงาน
ของธนาคารตอ้งประสบปัญหาดา้นขอ้จ ากดัต่างๆ และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็นในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 (1) ดา้นรูปแบบการจดัตั้ง 
 ดา้นรูปแบบการจดัตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อให้ธนาคารท าหน้าท่ีเป็น
กลไกของรัฐ ช่วยสนับสนุนปัญหาการในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของชาวมุสลิมในประเทศไทย 
ดงันั้นธนาคารตอ้งด าเนินงานตามกรอบนโยบายของรัฐบาลโดยไม่เนน้การแสวงหาก าไร จึงท าให้
การประกอบกิจการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขาดความคล่องตวั และอาจถูกแทรกแซงทาง
การเมืองและจากนกัการเมืองท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากธนาคาร รวมถึงการแทรกแซงการคดัเลือก
กรรมการธนาคารท าให้ธนาคารไม่ไดผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ทางดา้นการเงินอิสลามท่ีแทจ้ริง และ
การด าเนินงานตามนโยบายก่ึงการคลงั ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อมาตรฐานการด าเนินงานของธนาคาร
เป็นอยา่งมาก 
 (2) ดา้นการถือหุน้ 
  (ก) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคารไวอ้ย่าง
ชดัเจนจ านวน 1,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี กระทรวงการคลงัไดท้  าการซ้ือหุ้นของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทยในอตัราร้อยละ 40 (ตามการจ ากดัการถือครองหุ้นของกระทรวงการคลงัเพื่อป้องกนัมิ
ให้ธนาคารมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ) แต่เม่ือธนาคารของรัฐหลายแห่ง (ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดัมหาชน) เขา้มาถือครองหุ้นเพิ่มมีผลท าให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ท าให้มีสัดส่วนผูถื้อครองหุ้นท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐเกินร้อยละ 50 มีผลท าให้ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทยมีสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจในทนัที ก่อให้เกิดปัญหาความคล่องตวัในการด าเนินงานและ
การบริหารเงินของธนาคาร เน่ืองจากท าให้เกิดความล่าช้าไม่คล่องตวั และในการด าเนินงานของ
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ธนาคารตอ้งผา่นการพิจารณาหน่วยงานของรัฐ จึงเป็นอุปสรรคส่วนหน่ึงท าให้ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนได ้  
  (ข) หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสัญชาติของผูถื้อหุ้นและกรรมการ ซ่ึงก าหนดไวว้า่จ านวน
บุคคลผูมี้สัญชาติไทยถือครองหุ้นไดใ้นสัดส่วนไม่ต ่ากวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และ
กรรมการธนาคารตอ้งเป็นผูมี้สัญชาติไทยไม่ต ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด เวน้แต่
หากกรณีจ าเป็น รัฐมนตรีมีอ านาจผ่อนผนัจ านวนการถือหุ้นเป็นอย่างอ่ืนได้ ตามโครงสร้างท่ี
กฎหมายก าหนดไม่อ านวยต่อผูร่้วมลงทุน ถึงแมว้า่ตามกฎหมายให้รัฐมนตรีมีอ านาจผอ่นผนัการถือ
ครองหุ้นได้ แต่เฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเท่านั้น และไม่ได้มีให้อ านาจการผ่อนผนัในเร่ือง
สัดส่วนของกรรมการ ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคาร 
 (3) ดา้นโครงสร้างคณะกรรมการ 
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นศาสนา ซ่ึงมา
จากคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในของธนาคาร ท าให้
ความเห็นค าตดัสินของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นศาสนา ไม่ไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลภายนอก
เท่าท่ีควร ตัวอย่าง ประเทศมาเลเซียจะแต่งตั้ งคณะกรรมการชะรีอะฮ์กลาง หน้าท่ีพิจารณา
กลัน่กรองเก่ียวกบัการด าเนินงานของธนาคารท่ีด าเนินการตามระบบอิสลามให้เป็นไปตามหลกัชะ
รีอะฮอ์ยา่งชดัเจน และถือเป็นค าวนิิจฉยักลางของทุกสถาบนัท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  
  2.4.4.2 ปัญหาทางกฎหมายดา้นการประกอบธุรกิจ 
 (1) การก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินงาน การขออนุญาตตอ้งด าเนินงานขอจาก
หน่วยงานต้นสังกัด (กระทรวงการคลัง) เช่น การขยายสาขาของธนาคารต้องด าเนินงานตาม
กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของกระทรวงการคลงั ท าใหก้ารขยายสาขาของธนาคารเป็นไป
อยา่งล่าชา้และไม่สามารถแข่งขนัธนาคารอ่ืนได ้
 (2) กระบวนการแก้ไขกฎหมาย เน่ืองจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต้อง
ด าเนินงานตามท่ีกฎหมายก าหนด ตามมาตรา 12 (11) ซ่ึงก าหนดไวว้่า ‚กิจการอนัพึงเป็นงาน
ธนาคารตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง‛ ดงันั้น เม่ือธนาคารอิสลามจะตอ้งด าเนินงานหรือ
กิจการผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจของธนาคาร หรือการเพิ่มช่องทางการลงทุนของ
ธนาคาร ตอ้งผา่นกระบวนการการแกไ้ขทางกฎหมาย ซ่ึตอ้งใชเ้วลานานและมีผลต่อการด าเนินงาน
การขาดความคล่องตวัในการด าเนินงานของธนาคาร 
  2.4.4.3 ปัญหาทางกฎหมายดา้นภาษีและค่าธรรมเนียม 
การประกอบกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะมีความแตกต่างจากธุรกรรมของ
ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป ธนาคารจะมีภาระตน้ทุนท่ีสูงกวา่ธนาคารพาณิชยอ่ื์น  เน่ืองจากบริบทของ
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กฎหมายไทย โครงสร้างทางกฎหมายไม่ไดถู้กสร้างข้ึนเพื่อรองรับธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม 
ท าให้ปัญหาและอุปสรรคส าคญัท่ีเกิดข้ึนกบัการด าเนินงานของธนาคารมีผลต่อการแข่งขนักับ
ธนาคารพาณิชยอ่ื์น เช่น ตามหลกัมูราบะฮะฮ์ ผูข้ายจะตอ้งเป็นเจา้ของทรัพยโ์ดยชอบ มีการตกลง
ราคาสินคา้กนัทั้งสองฝ่าย และมีการส่งมอบทนัที การท าธุรกรรมแบบน้ีจะมีภาษีท่ีเกิดข้ึนมากกว่า
การใช้บริการของธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นตน้ (ชฎิล โรจนานนท์ และคณะ, 
2554)  
  2.4.4.4 ปัญหาดา้นความขดัแยง้กบักฎหมายทัว่ไป 
 ตามหลกัศาสนาอิสลามก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน เร่ืองการประกอบกิจการของธนาคาร
ตอ้งไม่ผูกพนักบัระบบดอกเบ้ีย แต่ในทางปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายไทยมิไดร้องรับกบั
หลกัการของศาสนาอิสลาม เม่ือมีการพิจารณาถึงชั้นศาลหากมีขอ้โตแ้ยง้อาจท าให้ธนาคารไม่ไดรั้บ
ความยุติธรรม เช่น ตามขอ้เท็จจริงการท าธุรกรรมของธนาคารจะมิใช่การให้กูย้ืมเงิน และไม่ได้
เรียกดอกเบ้ียจากผูใ้ห้กู ้แต่ในภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียในประเทศสูงเกินกวา่ร้อยละ 15 ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์การเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอตัราท่ีก าหนด ท าให้ธนาคารมีความเส่ียงดา้น
การตีความตามกฎหมายและถูกมองว่าธุรกรรมของธนาคารเป็นลกัษณะ "การปิดบงัการเรียกเก็บ
ดอกเบ้ีย" และตามหลกัการการผอ่นช าระใหก้บัธนาคารในอตัราก าไรท่ีคงท่ี ซ่ึงหากในอตัราก าไรมี
การบวกก าไรเพิ่มเกินกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ าหนด การด าเนิน
ธุรกรรมของธนาคารอาจถูกกล่าวไดว้า่เป็นลกัษณะ "นิติกรรมอ าพราง" (การให้สัญญาเช่าซ้ือแทน
การใหส้ัญญากูย้นืและคิดดอกเบ้ียแบบปกติ)  
  2.4.4.5 ปัญหาดา้นอ่ืน 
 (1) การขาดการประชาสัมพนัธ์ 
 การประชาสัมพนัธ์ ถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของธนาคาร เพราะ
การประชาสัมพนัธ์ท าให้ประชาชนทัว่ไปรับรู้ถึงขอ้ดีและความแตกต่างของระบบของธนาคาร
อิสลามท่ีมีความแตกต่างจากธนาคารพาณิชยอ่ื์น  เช่น การคิดอตัราการผิดนดัช าระธนาคารจะคิด
ดอกเบ้ียจากค่างวดท่ีผิดช าระในงวดนั้นเท่านั้น และค่าปรับท่ีเกิดข้ึนธนาคารจะน าไปบริจาคให้กบั
สังคม (ตามหลกัท่ีศาสนาก าหนด) ต่อไป และสาเหตุส าคญัท่ีธนาคารไม่ประชาสัมพนัธ์ไดอ้ย่าง
เพียงพอ เน่ืองมาจากปัญหาดา้นงบประมาณของธนาคาร 
 (2) การขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ 
 จากสถิติขอ้มูลการใชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบวา่สัดส่วนของลูกคา้
ท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลามมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมีบทบาทส าคญัส่งผลต่อการ
ประกอบการของธนาคาร และมุมมองของภาครัฐท่ีมีต่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะ
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ธนาคารเฉพาะกิจจะตอ้งด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงท าให้ธนาคารขาดการสนบัสนุน
ดา้นการบริหารงานเชิงธุรกิจเท่าท่ีควร รวมถึงการขาดการสนบัสนุนปรับปรุงแกไ้ขบทบญัญติัต่างๆ 
โครงสร้างพื้นฐานทางดา้นกฎหมาย เพื่อให้การด าเนินงานของธนาคารสามารถด าเนินธุรกรรมทาง
การเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัชะรีอะฮอ์ยา่งสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
 (3) การขาดบุคลากร  
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต้องประสบปัญหาการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
เช่ียวชาญด้านการเงินอิสลามเป็นอย่างมาก รวมถึงบุคคลากรท่ีมีความรู้ทั้งด้านธุรกิจการเงินและ
ดา้นหลกัศาสนาอิสลามผสมผสานกนั อาจเป็นเพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศมุสลิมและไม่มีการ
พฒันาบุคคลากรในดา้นการเงินแบบอิสลามอยา่งจริงจงั ขณะท่ีรัฐบาลประเทศมาเลเซียไดเ้ล็งเห็น
ถึงความส าคญัของสถาบนัการเงินอิสลาม รวมถึงได้จดัตั้งองค์กรเพื่อสนบัสนุนการสร้างองค์กร
ความรู้และอบรมบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความเช่ียวชาญทั้ง 2 ดา้นไปพร้อมกนั เพื่อรองรับ
การเติบโตและการเป็นศูนยท์างการเงินอิสลามในภูมิภาคอาเซียนแห่งน้ี  
 2.4.5 ปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัในการเติบโต ( Divers of Growth in Islamic Finance) 

1) ภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่อง (Economic growth and liquidity)  
  การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มัน่คง ความร่วมมือขององค์กร Gulf Cooperation 
Council หรือ GCC (ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน) ในแถบภูมิภาคตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ี
ส าคญัมากในทวีปเอเซีย การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของรัฐบาลต่างเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ี
จะท าใหส้ถาบนัการเงินแบบระบบอิสลามมีการพฒันามากยิง่ข้ึน 

2) การลงทุนในตราสาร (Investor appetite for Shari ‘a compliant instrument ) 
  สถาบนัการเงินท่ีด าเนินการตามหลกัชะรีอะฮ์ ก าลงัเป็นท่ีนิยมของนักลงทุน บ่ง
บอกให้เห็นถึงวิวฒันาการอย่างรวดเร็วของตลาดพนัธบตัรอิสลาม (Zukuk) การเพิ่มข้ึนของความ
ต้องของนักลงทุนและลูกค้า ผูป้ระกอบการภายในประเทศและต่างประเทศก าลังพฒันาไปสู่
สาธารณะมากข้ึน ความแข็งแรงของตลาดการลงทุนของพนัธบตัรอิสลาม เป็นปัจจยัท่ีจะท าให้
สถาบนัการเงินอิสลามมีการเติบโตมากข้ึน 
 3) การลงทุนจากต่างประเทศ (Privatization and foreign direct investment) 
  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะของกลุ่มประเทศ GCC เร่ิมมีการเร่ง
ด าเนินโครงการด าเนินธุรกิจทางการเงินท่ีมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง และการพฒันาท่ีมี
ศกัยภาพการลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคน้ีก าลงัเพิ่มข้ึน และต่างมุ่งหาสถาบนัการเงินและ
ระบบการเงินท่ีจะลงทุนท่ีถูกตอ้งตามหลกัศานาอิสลาม 
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 4) การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ (Regulatory changes)  
  กฎระเบียบทั่วไปของภาคการเงินการธนาคารทั่วโลก ย ังคงต้องได้รับความ
ช่วยเหลือโดยการด าเนินงานจากความคิดริเร่ิมท่ีจะให้ภาคการเงินสามารถด าเนินการต่อไปได ้และ
มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับกบัระบบการเงินแบบอิสลาม ดงันั้นการจดัตั้งธนาคารอิสลาม (หรือ
รูปแบบ Islamic Window) ตอ้งมีกฎระเบียบท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการเงินแบบอิสลาม เช่น ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศมาเลเซีย มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดา้นกฎระเบียบ การเปิดเสรี
ของตลาดประเทศและกบันกัลงทุน 
 5) ทกัษะความรู้ของบุคลากร (The skill level of Islamic bankers) 
  ระดบัความรู้สามารถศกัยภาพของบุคลากรในสถาบนัการแบบอิสลามตอ้งมีการ
ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมากยิง่ข้ึน  เพื่อการแข่งขนัในตลาดของสถาบนัการเงินอิสลามกระตุน้ 
ขีดความสามารถของบุคลากรใหม่ๆ พฒันาโครงสร้างผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ให้มีความทนัสมยัถือเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืนของระบบการเงิน
แบบอิสลาม 
 6) กระแสโลกาภิวตัน์  (Globalization) 
  การเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวฒัน์ ถือเป็นส่วนส าคญัในการเจริญเติบโตของ
ระบบการเงินอิสลาม โอกาสในการเพิ่มข้ึนของชาวมุสลิมทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก เพื่อ
พฒันาระบบการเงินแบบอิสลามให้แพร่กระจายไปทัว่โลก  ตลาดเงินทุนแบบอิสลามท่ีมีอตัราการ
เติบโตเป็นอย่างมาก คือ การเติบโตของตลาด Zukuk หรือพนัธบตัรอิสลาม เป็นการจดัตั้งตลาด
เงินทุนระหว่างธนาคารอิสลามเพื่อตอบสนองความตอ้งการในด้านของสภาพคล่อง ของระบบ
ธนาคารอิสลาม ตราสารทางการเงินอิสลาม Zukukได้รับการยอมรับมากข้ึนจากทัว่โลก เพราะ
กระแสของโลกาภิวตัน์ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจกัร สหภาพยุโรป ประเทศ
แคนาดาและประเทศสิงคโปร์ ต่างให้การยอมรับของระบบการเงินแบบอิสลามและสนใจระบบ
การเงินอิสลามน้ี  
 7) Information Technology (IT) 
  เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีส่วนส าคัญท่ีจะอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานของระบบธนาคาร ในการเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัลูกคา้ ตลาดการทุนและนกัลงทุน หากมี
การพฒันาดา้นเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง เพื่อสามารถให้การพฒันาและท าให้ลูกคา้สามารถมาใช้
บริการไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  
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2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 สุขมุาลย ์ลดัพลี (2552) ท าการวิจยัเพื่อก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและกรอบการด าเนินงาน
ท่ีเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ท าการศึกษา
ความสามารถการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงความ
ชัดเจนและแผนการพฒันาองค์กร ผลการศึกษาพบว่า กระทรวงการคลงัควรทบทวนบาทของ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐและองค์กรก ากับดูแลสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าแนะน าจากผลการประเมินภาคการเงินส าหรับ
มาตรการก ากบัดูแลและระบบสถาบนัการเงินโดยกองทุนการเงินระหวา่งประเทศและธนาคารโลก 
เม่ือเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2550  
 ผลจากการวจิยัยงัมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของ
รัฐว่า สถาบนัการเงินเฉพาะของรัฐทุกแห่งแต่งตั้งตามกฎหมายการก่อตั้งท่ีระบุวตัถุปะสงค์อย่าง
ชดัเจน แต่เม่ือเวลาผา่นไปสถาบนัการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งเร่ิมขยายบทบาทหนา้ท่ีการให้บริการ
ของตนเองออกไปตามการพฒันาของตลาดการเงินตามการแข่งขนั จนท าให้รูปแบบการให้บริการ
ไม่ตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มลูกคา้ท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมาย โดยระแนวทางการแกไ้ข ดงัน้ี 

1) ให้หน่วยงานของรัฐก ากบัดูแลก าชับให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจด าเนินการตาม
วตัถุประสงคจ์ดัตั้งอยา่งแทจ้ริง  

2) ให้หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลจดัท าแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจทั้งใน
ระยะปานกลางและในระยะยาว ก าหนดบทบาททิศทางของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มี
ประสิทธิภาพ และลริหารเงินงบประมาณใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด  

3) ควรให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจปรับปรุงและจดัการฝึกอบรมบุคคลากรของตน
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญการใหค้  าแนะน าและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

อรรถพล อรรถวรเดช (2556) ศึกษาเร่ือง ‚โครงการศึกษาและยกร่างกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินอิสลามในประเทศไทย‛ พบวา่ การประกอบธุรกิจแบบอิสลามการ
เพิ่มผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆ ธนาคารจะตอ้งด าเนินการขออนุมติัออกต่อกฎกระทรวง ท าให้ขาด
ความคล่องตวัในการสร้างนวตักรรมทางการเงินใหม่ๆ ของประเทศ รวมถึงควรมีการศึกษาแนว
ทางแก้ไขโครงสร้างกฎหมายของไทยให้มีความเหมาะสมแก่การด าเนินธุรกิจตามหลกัอิสลาม 
อย่างแท้จริง การแก้ไขกฎหมายส าหรับสถาบนัการเงินแบบอิสลามควรแยกออกมาจากระบบ
ธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป อีกทั้งควรเป็นกฎหมายกลางท่ีเอ้ืออ านวยให้มีผูร่้วมลงทุนอ่ืนเข้ามาได้
สะดวกมากข้ึน  
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อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขาแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี” พบว่า ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารมีทศันคติ
ต่อรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย และควรมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมต่อ
ลูกคา้ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและเม่ือลูกค้าเข้ามาใช้บริการของ
ธนาคารยอ่มมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย (จ ากดั) มหาชน 
 พงศ์ระพีพร อาภากร (2556) ศึกษาเร่ือง ‚แนวทางการพฒันาการก ากบัดูแลสถาบนั
การเงินท่ีให้บริการทางการเงินตามหลกัศาสนาอิสลาม‛  พบวา่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมี
การด าเนินธุรกรรมท่ีไม่ผูกพนักบัระบบดอกเบ้ีย มีความเส่ียงท่ีแตกต่างจากธนาคารทัว่ไป จาก
การศึกษาด้านการก ากับดูแลสถาบนัการเงินอิสลามในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บาห์เรน 
อังกฤษ ตุรกี และสิงคโปร์ พบว่า ความแตกต่างด้านโครงสร้างของสถาบันการเงินอิสลาม 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศท่ีมีจ านวนประชากรมุสลิมน้อยกว่าจะมีการอิงกบัหลกัศาสนท่ีน้อยกว่า 
ดงันั้นจึงควรมีการก าหนดกรอบกฎหมายและเกณฑ์การก ากบัดูแลสถาบนัการเงินอิสลามอย่าง
ชัดเจน และควรเพิ่มขอ้ก าหนดให้สถาบนัการเงินอิสลามต้องมีคณะกรรมการชะรีอะฮ์ ในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลกัศาสนาอย่างชดัเจนถูกตอ้ง และการก าหนดสายงาน
สนบัสนุนการตรวจสอบงานของคณะกรรมการชะรีอะฮอี์กดว้ย 

Mahmoud Amin (2000) ศึกษาเร่ือง A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking 
and Finance กล่าวถึง หลกัในการด าเนินธุรกรรมตามระบบการเงินแบบอิสลามสากลและเป็น
พื้นฐานส าคญัคือ ธุรกิจตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบดอกเบ้ีย ห้ามเก่ียวพนักบัส่ิงตอ้งห้ามตามหลกั
ศาสนาอิสลาม (ชะรอะฮ)์ อยา่งเคร่งครัด 

Alsadek H. Gait (2007) ศึกษาเร่ือง A Primer on Islamic Finance กล่าววา่ กรอบการ
ก ากบัดูแลควบคุมสถาบนัการเงินอิสลามตอ้งมีความสอดคลอ้งตามหลกัศาสนา มีการควบคุมโดย
คณะกรรมการทางด้านศาสนา (ปฏิบติัตามหลกัชะรีอะฮ์) ถือเป็นแนวทางการฏิบติัของสถาบนั
การเงินแบบอิสลามสากล  
 Kasim & Amer (2013) ศึกษาเร่ือง Innovative Governance Framework for Global 
Islamic Microfinance Institutions ,University Malaysia Kelantan ศึกษากรอบการก ากบัดูแล 
บทบาทของหน่วยงานท่ีมีผลต่อมาตรฐานการด าเนินงานของสถาบนัการเงินอิสลามในประเทศ
มาเลเซีย ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีก ากบัดูแลประกอบดว้ย การควบคุมจากธนาคารกลางของประเทศ การ
ก ากบัดูแลจากคณะกรรมการดา้นศาสนารวมถึงการก ากบัดูแลจากองคก์รนานาชาติ ประกอบดว้ย 1) 
The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance (AAOIFI) เป็นองคก์รท่ีตรวจสอบ
สถาบนัการเงินอิสลามด้านบญัชี การวางแผนการด าเนินงาน ท่ีได้รับการรับรองตามหลักการ
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อิสลามดา้นบญัชีและ 2) The Islamic Services Board  (IFSB)ส่งเสริมและสนบัสนุนเสถียรภาพของ
อุตสาหกรรมการเงินอิสลามให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักชะ รีอะฮ์ให้ได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ 
 Umer & Ahmed (2002) ศึกษาเร่ือง Coprorate Governance In Islamic Finance 
Institutions ไดศึ้กษาวิจยัการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินอิสลาม มี 3 ระดบัท่ีเป็นหัวใจหลกัในการ
ก ากบัดูแล ประกอบดว้ย 1) หน่วยงานควคุม (Regulators) 2) ธนาคารอิสลาม (Islamic Bank) 3) 
ลูกคา้ผูฝ้ากเงิน (Depositors) และส่ิงท่ีสามารถเป็นกลไลหลกัหรือเคร่ืองมือในการสร้างความแข็ง
แกรง ความเช่ือมั่นของสถาบนัการเงินอิสลามเพื ่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ขององค ์กร คือ 
คณะกรรมการ (Board of  Directors) ผูบ้ริหารระดบัสูง (Senior Management) ผูถื้อหุ้น และลูกคา้
ผูฝ้ากเงิน (Depositors) ตามแนวคิดกรอบการก ากบัควบคุม ดงัน้ี  
 

 
Indicates the link exists 
Indicates the link does not exists 
 

ภาพที ่2.11  กรอบการก ากบัดูแลกิจการของสถาบนัการเงินอิสลามสากล 
 
 
 

DPU



60 

2.6 บทสรุป  
 ในบทน้ีไดศึ้กษาถึงการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเน้ือหาของ
การศึกษาดงัน้ี (1) ดา้นประวติัความเป็นมาและความส าคญัการก าเนิดธนาคารอิสลามตั้งแต่เร่ิมตน้
และการเติบโต (2) ด้านหลักการการด าเนินงานของสถาบนัการเงินท่ีด าเนินธุรกรรมตามหลัก
ศาสนาอิสลาม (3) การก ากบัควบคุมกิจการของสถาบนัการเงินอิสลาม รวมถึงหน่วยงานท่ีมีบทบาท
ในการควบคุมการด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลามท่ีมีความแตกต่างจากการด าเนินธุรกรรม
ของสถาบนัการเงินพาณิชย์ ทัว่ไปทั้งหลักในการด าเนินธุรกรรม และระบบการด าเนินงาน ซ่ึง
สถาบนัท่ีด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามตอ้งยึดหลกัตามหลกักฎหมายอิสลาม หรือหลกัชะรีอะฮ ์
(Shari’a)  ประกอบดว้ย หลกัการซ้ือขาย การร่วมลงทุน การซ้ือขายบนสินทรัพยจ์ริง หลกัขอ้ห้าม
ในการเก่ียวขอ้งกบัดอกเบ้ีย ความเส่ียงและความไม่แน่นอน ขอ้ห้ามจากการเล่นการพนนั ขอ้ห้าม
ของการซ้ือขายในตลาดสินคา้ตอ้งห้าม การแบ่งปันผลก าไรทางธุรกิจ และหลกัการท่ีส าคญัท่ีตอ้ง
ถือปฏิบติั คือ การบริจาคซะกาต (Zakah) จ านวนร้อยละ 2.5 จากผลก าไรซ่ึงเป็นหลกัท่ีสถาบนั
การเงินอิสลามตอ้งถือท าตามอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ถือเป็นส่วนท่ีช่วยเหลือสังคมเป็นอยา่งมาก หลกั
ปฏิบติัต่าๆ เหล่าน้ีถือเป็นหวัใจหลกัในการด าเนินธุรกรรมการตามหลกัศาสนาอิสลามของทัว่โลก  
ในความแตกกต่างของสถาบนัการเงินอิสลามท่ีมีความแตกต่างจากสถาบนัการเงินทัว่ไปนั้น จึง
จ าเป็นตอ้งมีควบคุมก ากบัดูแลกิจการเป็นพิเศษกว่าสถาบนัการเงินพาณิชยท์ัว่ไป โดยเฉพาะการ
ก ากบัดูแลของคณะกรรมการดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ)์ เพื่อใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติั
อย่างถูกตอ้ง หน่วยงานควบคุมท่ีมีบทบาทในการควบคุมก ากับดูแลกิจการของสถาบนัการเงิน
อิสลาม เป็นส่ิงท่ีส าคญัเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการด าเนินกิจการท่ีจะประสบผลส าเร็จในระยะ
ยาว ซ่ึงการก ากบัดูแลท่ีดีตอ้งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในการ
แข่งขนัและช่ือเสียงให้เป็นท่ียอมรับจากสากล หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการก ากับดูแลสถาบนั
การเงินอิสลาม ประกอบดว้ย คณะกรรมการ (Board of Directors) คณะกรรมการการดา้นศาสนา 
กฎระเบียบขอ้บงัคบัภายใน  และการควบคุมตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) 
องค์ประกอบเหล่าน้ี จะเป็นตวัควบคุมให้สถาบนัการเงินอิสลามสามารถด าเนินกิจการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ในประเทศไทยถือว่ามีสถาบนัการเงินเพียงแห่งเดียวท่ีด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนา
อิสลามอยา่งเต็มรูปแบบ คือ “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” ด าเนินธุรกิจมาแลว้กวา่ 10 ปี เป็น
หน่วยงานของรัฐ สังกดักระทรวงการคลงั เป็นกลไลส าคญัของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน
มุสลิมให้หลุดพน้จากดอกเบ้ีย (Riba) สถาบนัการเงินแห่งน้ีมีหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลควบคุม 
ก าหนดกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัในการด าเนินกิจการ ทั้งจากหน่วยงานภายในองคก์ร คือ คณะกรรมการ

DPU



61 

การดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ์) คณะกรรมการ (Board of Directors) รวมทั้งการออกกฎระเบียบจาก
ภายในธนาคารเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างถูกตอ้งชัดเจน และการควบคุมจากหน่วยงาน
ภายนอก (หน่วยงานของรัฐบาล) ท่ีมีบทบาทเขา้มาก ากบัดูกิจการของธนาคาร ตรวจสอบการผลการ
ด าเนินงานการเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการช่วยเหลือประชาชน ซ่ึงมีกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่างๆ ถือเป็น
ขอ้ก าหนดในการปฏิบติังานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย ส านกังานเศรษฐกิจ
การคลงั (สศค.) ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ และธนาคารกลางแห่งประเทศไทย 
 บทบาทของหน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมก าหนดกฎเกณฑ์การด าเนินงานของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยต่างๆ เหล่าน้ี  มีผลกระทบอยา่งไรต่อการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ทั้งในดา้นความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม ผลประกอบการท่ี
เกิดข้ึน กระบวนการบริหารงานภายในองคก์รเป็นปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไรต่อการด าเนินกิจการ
ของธนาคาร  รวมถึงการศึกษาบทบาทการก ากบัดูแลจากหน่วยงานการควบคุมภายในธนาคาร และ
หน่วยงานจากภายนอก ของรัฐท่ีมีบาบาทในการก ากับดูแล ผูว้ิจ ัยได้เช่ือมโยงถึงตัวแปรจาก
หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการก าหนดกฎเกณฑ์  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากขอ้ก าหนดต่างเหล่าน้ี    
มีต่อการด าเนินกิจการของธนาคารอย่างไร น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัและน าไป
ศึกษาวเิคราะห์ในบทท่ี 3 ต่อไป  
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง    “ ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลต่อการ
ด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 2. ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพท่ี  3.1 

 

  

 
 
                         

 
 

 
 
 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ดา้น 
ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตาม
หลกัอิสลาม 

1.1 หลกัการระบบการเงินอิสลาม 
1.2 โครงสร้างการด าเนินงาน 
1.3 ผลประกอบการ 

2. กระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร 

2.1 ทกัษะของบุคลากร 
2.2 ตน้ทุนการด าเนินงาน 
2.3 มาตรฐานการควบคุมตรวจสอบ 
2.4 กระบวนการด าเนินงาน 

ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานก ากบัดูแล สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 
1. กฎเกณฑจ์ากหน่วยงานภายใน  

1.1 กฎเกณฑข์อ้บงัคบัภายในธนาคาร 
1.2 กฎเกณฑค์ณะกรรมการธนาคาร 
1.3 กฎเกณฑค์ณะกรรมการธนาคาร 

ดา้นศาสนา (ชะรีอะะ์)  
2. กฎเกณฑจ์ากหน่วยงานภายนอก  

2.1 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
2.2 ส านกัคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย   
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3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจยัเชิง

ปริมาณจะเก็บรวมรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งพนกังาน/เจา้หน้าท่ีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ส านกังานใหญ่ และลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพท าการวิจยัดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารหรือตวัแทน
จากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินอิสลามในประเทศไทยสามารถแบ่งการวิจยั
ออกเป็น ดงัน้ี  

3.2.1 ลูกค้าผูใ้ช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยท าการวิจยัเชิงปริมาณและเก็บรวมรวมขอ้มูลจากลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ใช้แบบสอบถาม )Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
จ านวนลูกคา้ผูใ้ช้บริการของธนาคารอิสลามแห่ประเทศไทย ส านักงานใหญ่จ านวนประชากร 
209,962 คน ใช้สูตรในการค านวณท าการสุ่มแบบไม่ใส่คืน )Without replacement( ให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณค่า สัดส่วนประชากรมีค่าไม่เกิน 5% หรือ 0.05 ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% 
และก าหนดใหร้ะดบัผลกระทบมีค่าประมาณ 5 % หรือ 0.05 จะไดข้นาดตวัอยา่งเป็น 

 

     
           

                
 

 
เม่ือ  n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

N  =  ขนาดของประชากร  
e  =  ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ 
χ2 =  ค่าไคสแควร์ )ระดบัความเช่ือมัน่ 95%(  
p  =  สัดส่วนของลกัษณะของประชากร 

 
แทนค่าในสูตรจะได ้

    
                          

                                    
 

     =   380.69 หรือ 381 คน 
 
 ดงันั้นในการสุ่มตวัอยา่งประชากรในคร้ังน้ีใชจ้  านวนตวัอยา่ง 381 คน โดยให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% และค่าเผือ่อตัราไม่ตอบกลบัของผูส้อบถามจ านวนร้อยละ 10  
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3.2.2 กลุ่มพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีและผู ้บริหารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ส านกังานใหญ่จ านวน 1, 273 คน )รายงานประจ าปีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 5257)  โดยใช้
การวจิยัเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถาม )Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล ใชสู้ตร
ในการค านวณท าการสุ่มแบบไม่ใส่คืน )Without replacement( ให้ค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณค่าสัดส่วนประชากรมีค่าไม่เกิน 5% หรือ 0.05 ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% และก าหนดให้ระดบั
ผลกระทบมีค่าประมาณ 5 % หรือ 0.05 จะไดข้นาดตวัอยา่งเป็น 
 

     
           

                
 

 
เม่ือ  n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

N  =  ขนาดของประชากร  
e  =  ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ 
χ2 =  ค่าไคสแควร์ )ระดบัความเช่ือมัน่ 95%(  
 p  =  สัดส่วนของลกัษณะของประชากร  

 

แทนค่าในสูตรจะได ้

    
                        

                                  
 

     =   295.97 หรือ 296 คน 
 

 ดังนั้นในการสุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ีจะได้ตัวอย่างจ านวน 296 คน โดยให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% และค่าเผือ่อตัราไม่ตอบกลบัของผูส้อบถามจ านวนร้อยละ 10  
 3.2.3 ประชากรจากผู ้บริหารหรือตัวแทนจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการด้านศาสนาของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นกัวิชาการ และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพเลือกตวัอย่างแบบ
เจาะจง )Purposive Sampling( โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ ก าหนดขอ้ค าถามออกเป็นประเด็นให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีท าวิจยั  เพื่อให้ไดค้วามคิดเห็นจากผูบ้ริหารหรือตวัแทนจาก
หน่วยงานควบคุมก ากบัดูแลการด าเนินงานและทศันคติ ความคิดเห็นผลกระทบจาการกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการควบคุมก ากบัดูแลสถาบนัการเงินอิสลามในประเทศไทย ผูว้ิจยั
แบ่งประชากรการท าวจิยัออกเป็น ดงัน้ี  
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ตารางที ่3.1  การแบ่งตวัแทนผูบ้ริหารตามหน่วยงานก ากบักิจการสถาบนัการเงินอิสลาม  
 

ต าแหน่ง ตวัอย่าง 
1. ผูบ้ริหารหรือตวัแทนจากส านกังานเศรษฐกิจการคลงั   3 
2. ผูบ้ริหารหรือตวัแทนจากส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ   3 
3. ผูบ้ริหารหรือตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย  3 
4. คณะกรรมการดา้นศาสนาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 3 
5. คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  3 
6. นกัวชิาการ  3 
7. ผูบ้ริหารระดบัสูงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 3 

รวม 21 

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง
ปริมาณ ส าหรับการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง )Semi-
Structured Interview( ในการเก็บข้อมูลด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการสร้าง ดงัน้ี 
 3.3.1 เคร่ืองมือเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามการวจิยัเชิงส ารวจ )Survey Research)  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่างๆ จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎีและ
งานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการวจิยัคร้ังน้ี  
 ขั้นท่ี 2 ศึกษาเอกสารวิธีการวิจยัเร่ืองความคิดเห็นให้ครอบคลุมเน้ือหาในด้านต่างๆ 
ดงัน้ี 
 2.1 บทบาทหน้าท่ี กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก ากบัควบคุม
การด าเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีควบคุมการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้ง
จากหน่วยงานควบคุมภายใน ทั้ ง 3 หน่วยงาน และจากหน่วยงานภายนอกของภาครัฐอีก                       
3 หน่วยงาน และความคิดเห็นจากผูบ้ริหารระดบัสูงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 2.2 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานท่ีเขา้มา
ควบคุมก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผลกระทบจากทั้ง 2 ดา้นคือ ดา้นหลกัการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัอิสลาม และกระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร 
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 ขั้นท่ี 3 ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตของขอ้ค าถามจากประเด็นและขอบข่ายท่ีจะศึกษา น า
แบบสอบถามตามขอบเขตท่ีก าหนดไปท าการประชุมกลุ่มย่อย 2 คร้ัง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ
ทดสอบแบบสอบถาม โดยคร้ังแรกเป็นการประชุมกลุ่มยอ่ยกบับุคลากรของธนาคารอิสลาม คร้ังท่ี
สอง เป็นการประชุมกลุ่มยอ่ยกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยแต่ละคร้ังจะมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยวา่ 
3 คน หลงัจากการปรับปรุงแบบสอบถามจะน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไปเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาและให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาปรับปรุง
แกไ้ขตรวจสอบความตรงของเน้ือหา อีกทั้งให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงขอ้ความและความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
 ขั้นท่ี 4 การทดสอบความเท่ียงตรงทางเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยัน าเสนอให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบเน้ือหา ดา้นความชดัเจน ภาษาของแบบสอบถาม และพิจารณา
โครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งและครอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้  
 ขั้นท่ี 5  การตรวจสอบความเท่ียง )Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค )Cronbach’s Alpha) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคมีค่าในระดบั 0.70 
ข้ึนไป 
 ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในด้านผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประเทศไทย โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัตวัอยา่งซ่ึงจะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด คือ กลุ่ม
แรกส าหรับพนกังาน เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ ศึกษา
ระดบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อ้บงัคบั จากหน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมก ากบั
ดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และกลุ่มท่ีสองส าหรับลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย เพื่อสอบถามความคิดเห็นของลูกคา้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  แบ่ง
ออกเป็นดงัน้ี  
 แบบสอบถามส าหรับเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ออกเป็น 
3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
วฒิุการศึกษา รายได ้ต าแหน่งงาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 8 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของบทบาทหน้าท่ี กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก ากบัควบคุมการด าเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีควบคุม
การด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้ งจากหน่วยงานควบคุมภายใน ทั้ ง 3 
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หน่วยงาน จ านวนค าถาม 8 ขอ้ และจากหน่วยงานภายนอกจากภาครัฐอีก 3 หน่วยงาน จ านวน
ค าถาม 9 ขอ้ โดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scales) ในการวดัระดบัความส าคญั ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดงัน้ี 

5  หมายความวา่  ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
4  หมายความวา่  ระดบัความส าคญัมาก 
3  หมายความวา่  ระดบัความส าคญัปานกลาง 
2  หมายความวา่  ระดบัความส าคญันอ้ย 
1  หมายความวา่  ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3  ศึกษาระดบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั จาก
หน่วยงานท่ีมีบทบาทการควบคุมก ากบัดูแลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผลกระทบจากทั้ง 
2 ดา้น ดงัน้ี 

1) ความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 
1.1 หลกัการระบบการเงินอิสลาม 
1.2 โครงสร้างการด าเนินงาน 
1.3 ผลประกอบการ 

2) กระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร 
2.1 ทกัษะของบุคลากร 
2.2 ตน้ทุนการด าเนินงาน 
2.3 มาตรฐานการควบคุมตรวจสอบ 
2.4 กระบวนการด าเนินงาน 

 โดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ใน
การวดัระดบัผลกระทบซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

5  หมายความวา่  ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4  หมายความวา่  ระดบัเห็นดว้ยมาก 
3  หมายความวา่  ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
2  หมายความวา่  ระดบัผลเห็นดว้ยนอ้ย 
1  หมายความวา่  ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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 แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าถึงระดับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จากการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบั แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุวฒิุการศึกษา อาชีพ รายได ้ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 8 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความคิดเห็นของลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ท่ีมีต่อมาตรฐานการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศในดา้น
กระบวนการท างาน จ านวน 12 ค  าถาม จ านวน 3 หวัขอ้ คือ 

1. ทกัษะของบุคลากร 
2. มาตรฐานการควบคุมตรวจสอบ 
3. กระบวนการด าเนินงาน 

 โดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ใน
การวดัระดบัผลกระทบซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
  5  หมายความวา่  ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  4  หมายความวา่  ระดบัเห็นดว้ยมาก 
  3  หมายความวา่  ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
  2  หมายความวา่  ระดบัผลเห็นดว้ยนอ้ย 
  1  หมายความวา่  ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 3.3.1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลแบบปฐมภูมิ )Primary Data) ใชว้ิธี
เก็บรวบรวมข้อมูลจากก ลุ่มลูกค้าผู ้ใช้บ ริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 381 คน และกลุ่มพนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย จ านวน 296 คน ซ่ึงใชแ้บบสอบถามปลายปิด โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นท่ี 1 เร่ิมแจกแบบสอบถามโดยคณะผูว้ิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถาม และท าการ 
รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดเองภายใน 3 เดือน 
 ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามและจ านวนแบบสอบถาม
ท่ีได ้กลบัมาวา่ครบตามท่ีไดอ้อกแบบไวห้รือไม่ 
 ขั้นท่ี 3 จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์สถิติ  
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 3.3.1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 ขอ้มูลท่ีได้มาจากแบบสอบถามได้น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช ้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ )Statistical Package for Social Science: 
SPSS) หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายตามวิธีการแปลผลของ
แบบสอบถามในเร่ือง ผลกระทบจากกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน
ท่ีด าเนินธุรกรรมทางการเงินตามหลกัอิสลามในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ สถานะทาง
สังคม ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และการใชบ้ริการของธนาคาร ซ่ึงมีลกัษณะ       เป็นแบบ
ส ารวจรายการ )Check List) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีแจกแจงความถ่ี )Frequency) หาค่าร้อยละ 
)Percentage)  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีในการก ากบัควบคุมการด าเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีควบคุมการด าเนินงานของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งจากหน่วยงานควบคุมภายในและหน่วยงานภายนอก มาวิเคราะห์โดย
สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย )Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation หรือ S.D.) 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมก ากบัดูแล ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย วิเคราะห์
ดว้ย ค่าเฉล่ีย )Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation หรือ S.D.) ส าหรับเกณฑ์
การใหร้ะดบัค่าเฉล่ียคณะผูว้จิยัก าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี  
 = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด(/จ านวนชั้น 
 = (5-1)/5 
 = 0.8 
 การพิจารณาค่าเฉล่ียของน ้ าหนักคะแนนของบทบาทหน้าท่ี กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของ
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการก ากบัควบคุมการด าเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีควบคุมการด าเนินงาน
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คณะผูว้จิยัใชคุ้ณสมบติัความต่อเน่ืองของคะแนนเปรียบเทียบ
ผลวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย โดยใชห้ลกัเกณฑว์ดัค่าความคิดเห็นแต่ละดา้นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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 ส าหรับการพิจารณาค่าเฉล่ียของน ้าหนกัคะแนนของ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั
ตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมก ากบัดูแล ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย คณะผูว้ิจยัใช้คุณสมบติัความต่อเน่ืองของคะแนนเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย โดยใช้
หลกัเกณฑว์ดัค่าความคิดเห็นและความตอ้งการแต่ละดา้นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 การทดสอบสมมติฐานงานวจิยั กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานภายในและภายนอกมี
ความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย โดยวธีิการวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ )Correlation Coefficient)  
 3.3.2 เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ แบบสอบถามส าหรับการสัมภาษณ์ จากการก าหนดตวัอย่าง
ประชากรจากหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการก ากบัดูแลควบคุมกฎเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินกิจการ
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผูว้จิยัมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 1. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง )Semi-Structured Interview( เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี 
กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการก ากบัควบคุมการด าเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ี
ควบคุมการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และดา้นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมก ากบัดูแล ของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี  
  1( ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานการควบคุม สถาบนั
การเงินท่ีด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลามจากทุกหน่วยงาน 
  2( น าเน้ือหาท่ีได้มาวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมก ากบัดูแล ดา้นหลกัการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 
และดา้นกระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้างในรอบท่ี 1 
  3( สร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง )Semi-Structured Interview) ภายใต้การ
แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  4( เสนอผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา )Content Validity(  
  5( ปรับปรุงและแกไ้ขเคร่ืองมือตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
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  6( สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
  7( น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการสรุปและอภิปรายผลของการวจิยัต่อไป  
 3.3.2.1 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 1( ติดต่อเพื่อเรียนเชิญผูบ้ริหารหรือตวัแทนของหน่วยงาน  
 2( ขอหนงัสือเรียนเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากงานบณัฑิตศึกษาประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาธุรกิจอาเซียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู ้เ ช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง 
 3( น าแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยไปท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
และเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 3.3.2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ )Content analysis( 
 ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลวิเคราะห์เน้ือหา
จากการสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน และผลกระทบท่ีเกิดจากกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั
ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แลว้น าประเด็นท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่เพื่อ
การสังเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเด็นต่างๆ และจดัท าขอ้สรุปต่อไป 
 
3.4 ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด มาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่กับ
ตวัอย่างทั้งสองกลุ่มตัวอย่างจ านวนตัวอย่างละ 28 ชุด เพื่อทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของ   
แบบสอบถาม และน าแบบสอบถามท่ีไดด้ าเนินการหลงัการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ ไปแจกกบั
ตวัอยา่งต่อไป ผลการทดสอบแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด แสดงค่าดงัตารางท่ี 3.4 และตารางท่ี 3.5  
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ตารางที ่3.2 ค่า Alpha จากการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามตวัอย่างพนักงานของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่  

 
(n =28) 

 ตวัแปร 
จ านวน
ค าถาม 

ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
(Cronbach’s Alpha) 

กฎเกณฑข์อ้บงัคบัภายในธนาคาร 9s 0.92 

กฎเกณฑข์อ้บงัคบัภายนอกธนาคาร 9 0.86 
ความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 9 0.88 
กระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร 12 0.90 

  
จากตารางท่ี 3.4 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามของพนักงาน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ านวน 28 คน พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง 
0.867 ถึง 0.926 ซ่ึงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ดังนั้ นถือว่าแบบสอบถามฉบับน้ีมีค่าเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามอยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้

 
ตารางที ่3.3  ค่า Alpha จากการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามตวัอยา่งลูกคา้ ผูใ้ช้บริการ

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
(n =28) 

ตวัแปร 
จ านวน
ค าถาม 

ค่าสัมประสิทธ์ิความ
เช่ือมัน่ 

(Cronbach’s Alpha) 

ดา้นความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 6 0.85 
ดา้นกระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร 6 0.85 

 
จากตารางท่ี 3.5 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากตวัอย่างลูกคา้ 

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ านวน 28 คน พบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่อยู่
ระหว่าง 0.85 ซ่ึงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ดังนั้ นถือว่าแบบสอบถามฉบบัน้ีมีค่าเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามอยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้
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3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
3.5.1  สถิติพรรณา )Descriptive Statistics)  เพื่อใชอ้ธิบายความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลท่ีได้

จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของตวัอยา่งงานวจิยั ไดแ้ก่ 
 3.5.1.1  ค่าความถ่ี )Frequency) และค่าร้อยละ )Percentage) เพื่อใชอ้ธิบายความถ่ีและ

ร้อยละของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลจากตวัอยา่งพนกังาน/เจา้หนา้ท่ี
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ และลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 3.5.1.2  ค่าเฉล่ียเลขคณิต )Arithmetic Mean) เพื่อใชอ้ธิบายค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ตวัอย่างพนักงานธนาคารในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกบัระดบัความส าคญัของ กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีมีหน้าท่ีในการก ากับการด าเนินงานของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย และแบบสอบถามตอนท่ี 3 ระดบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการด าเนินงาน
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึงแบบสอบถามตอนท่ี 2 ตวัอย่างลูกคา้ผูใ้ช้บริการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 3.5.1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายความเบ่ียงเบน
ของข้อมูลข้อมูลท่ีได้จากตัวอย่างพนักงานธนาคาร แบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกับระดับ
ความส าคญัของ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแล
การด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และแบบสอบถามตอนท่ี 3 ระดบัผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึงแบบสอบถามตอนท่ี 2 
ตวัอยา่งลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3.5.2   ทดสอบสมมติฐาน  
 3.5.2.1  ทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ )Pearson’s) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง

กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการ
ด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เกณฑ์การวดัระดบั
ความสัมพนัธ์ )Correlation)  ซ่ึงไดใ้ชก้บัทิศทางบวกและทิศทางลบ ดงัน้ี 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.00-0.20 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าสหสัมพค่ัาสัมประสิทธ์ิ 0.21-0.40 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ย 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.41-0.60 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.61-0.80 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมาก 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.81-1.00 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมากท่ีสุด 
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3.6 ระยะเวลาในการวจัิย  
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบจากการก าหนดกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์
จากหน่วยงานควบคุมก ากบัดูแลท่ีมีต่อการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะใช้
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่เร่ิมท าการศึกษา 
 DPU



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจยั ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีต่อการ

ด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ซ่ึงใชแ้บบสอบถามจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1) พนกังานเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 2) ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ านวน 6 หน่วยงาน ท่ีมีหนา้ท่ีในก ากบัดูแลธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย และผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคาร โดยใชค้  าถามก่ึงโครงสร้างเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
การด าเนินกิจการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์เป็น 2 ตอน ในส่วนแรกเป็นขอ้มูล 
ท่ีไดจ้ากการรวบรวมแบบสอบถามจากพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 
และกลุ่มลูกค้าผูใ้ช้บริการของธนาคาร เพื่อค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานเพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Correlation Coefficient) ส าหรับส่วนท่ีสองขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแล น ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ศึกษาความสัมพนัธ์ของกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล
ได ้ดงัน้ี  

1.4 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
4.2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกท่ีควบคุมการด าเนินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตวัอยา่งพนกังานธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 

1.3 ผลการวิเคราะห์ระดบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ตวัอยา่งพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 
 4.4  การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ตวัอยา่งลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวจิยั 
4.6 ผลการวเิคราะห์สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานท่ีก ากบั

ดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.7 การวิเคราะห์ SWOT  จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบั

ดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.8 สรุปผลจาการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบตามวตัถุประสงค์งานวจิยั 
 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอย่างท่ีเก็บได้จากพนักงาน /เจ้าหน้าท่ีและผูบ้ริหารของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ จ านวนตวัอย่าง 296 คน และลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนตัวอย่าง 380 คน 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ศาสนา วฒิุการศึกษา รายได ้แสดงดงัตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของตวัอยา่งตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
พนักงานธนาคาร  (n=296) ลูกค้าผู้ใช้บริการ (n=380) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
 ชาย 117 39.70 

 
157 

 
41.30 

 หญิง 179 60.30 223 58.70 
2. อาย ุ
 ต ่ากวา่ 25 ปี 
 25-35 ปี 
 36-45 ปี 
 45 ปีข้ึนไป 

 
21 

150 
90 
35 

 
6.80 

50.60 
30.50 
12.10 

 
44 

192 
88 
56 

 
11.60 
50.70 
23.00 
14.70 

ค่าเฉลีย่ (  ̅) 35.54 ปี 34.81 ปี 
3. ศาสนา 
 อิสลาม 
 พุทธ 
 คริสต ์

 
115 
176 

5 

 
38.90 
59.50 

1.60 

 
163 
217 

- 

 
42.90 
57.10 

- 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
พนักงานธนาคาร  (n=296) ลูกค้าผู้ใช้บริการ (n=380) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หมา้ย/หยา่ร้าง 

 
153 
138 

5 

 
51.60 
46.80 

1.60 

 
149 
210 
21 

 
39.20 
55.30 

5.50 
5. วฒิุการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
- 

190 
106 

 
- 

64.40 
35.60 

 
130 
211 
39 

 
34.20 
55.50 
10.30 

6. รายไดต่้อเดือน  
   ต ่ากวา่ 25,000 บาท 
   25,001-35,000 บาท 
   35,001-45,000 บาท 
   มากกวา่ 45,001 บาท ข้ึนไป 

 
131 
117 
25 
23 

 
44.20 
39.50 
8.40 
7.90 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

ค่าเฉลีย่ (  ̅) 26,563.70 บาทต่อเดือน - - 
7. รายไดต่้อเดือน 

   ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
   15,001-25,000 บาท 
   25,001-35,000 บาท 
35,001-45,000 บาท 
มากกวา่ 45,001 บาท ข้ึนไป 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
111 
166 
66 

9 
28 

 
28.90 
43.90 
17.20 

2.40 
7.60 

ค่าเฉลีย่ (  ̅) - 21,288.93 บาทต่อเดือน 
8. สายงานท่ีสงักดั 
 สายงานธุรกิจรายยอ่ย 
 สายงานสนบัสนุนธุรกิจ 
 สายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือ 
 สายงานธุรกิจรายใหญ่และ SMEs 
 สายงานท่ีข้ึนตรงต่อผูจ้ดัการธนาคาร 

 
120 
53 
52 
45 
26 

 
40.80 
17.70 
17.60 
15.00 

8.90 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
พนักงานธนาคาร  (n=296) ลูกค้าผู้ใช้บริการ (n=380) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

9. ต าแหน่งงาน  
 เจา้หนา้ท่ี/อาวโุส 
 ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วน/ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส 
 รองผูอ้  านวยการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส 

 
202 
83 
11 

 
68.20 
27.90 

3.90 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

อาชีพ 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 
 ลกูจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 
 เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
 ขา้ราชการ 
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 อ่ืนๆ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
33 

102 
91 
30 

109 
15 

 
8.70 

26.80 
23.90 

7.90 
28.70 

3.90 
10. ประสบการณ์ในการท างานท่ีธนาคาร  
 1-3 ปี 
 4-6 ปี 
 7-9 ปี 
 มากกวา่ 9 ปี ข้ึนไป 

 
104 
158 
25 

9 

 
34.90 
53.20 

8.20 
2.90 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

ค่าเฉลีย่ (  ̅) 4.44 ปี - 
11. ระยะเวลาในการใชบ้ริการธนาคาร  
 1-3 ปี 
 4-6 ปี 
 7-9 ปี 
 มากกวา่ 9 ปี ข้ึนไป 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
151 
174 
34 
21 

 
39.70 
46.00 

8.80 
5.50 

ค่าเฉลีย่ (  ̅) - 4.09 ปี 
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 จากตารางท่ี 4.1  ผลการศึกษาค่าเฉล่ียร้อยละ ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจากพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ จ านวน 296 
คน สามารถอธิบายลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอย่างพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได ้
ดงัน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 179 คน (ร้อยละ 60.30) มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี จ านวน 150 คน 
(ร้อยละ 50.60) สถานภาพโสด จ านวน 153 คน (ร้อยละ 51.60) นบัถือศาสนาพุทธ จ านวน 176 คน 
(ร้อยละ 59.50) รองลงมานบัถือศาสนาอิสลาม จ านวน 115 คน (ร้อยละ 38.90) ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 190 คน (ร้อยละ 64.20) ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสายงานธุรกิจราย
ยอ่ย จ านวน 120 คน (ร้อยละ 40.80) รองลงมาสายงานสนบัสนุนธุรกิจและสายงานบริหารคุณภาพ
สินเช่ือ จ านวน 53 และ 52 คน (ร้อยละ 17.70 และ 17.60) ซ่ึงมีจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั อยูใ่นต าแหน่ง
เจา้หน้าท่ี/เจา้หน้าท่ีอาวุโส จ านวน 202 คน (ร้อยละ 68.20) มีรายไดต่้อเดือน ต ่ากว่า 25,000 บาท 
จ านวน 131 คน (ร้อยละ 44.20) และส่วนใหญ่มีอายุงานระหวา่ง 4 ถึง 6 ปี จ  านวน 158 คน (ร้อยละ 
53.20) รองลงมามีอายงุาน 1  ถึง 3 ปี จ  านวน 104 คน (ร้อยละ 34.90 ) 
 ผลการศึกษา ค่าเฉล่ียร้อยละ ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 380 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 223 คน (ร้อยละ 58.70) นบัถือศาสนาพุทธ จ านวน 217 คน (ร้อยละ 57.10) 
รองลงมานบัถือศาสนาอิสลาม จ านวน 163 คน (ร้อยละ 42.90) มีอายุระหวา่ง 25-35 ปี จ านวน 192 
คน (ร้อยละ 50.70) สถานภาพสมรส จ านวน 217 คน (ร้อยละ 57.10) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 211 คน (ร้อยละ 55.50) มีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 166 คน 
(ร้อยละ 43.90) รองลงมามีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 111 คน (ร้อยละ 28.90) 
ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 109 คน (ร้อยละ 28.70) รองลงมาประกอบอาชีพ
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 102 คน (ร้อยละ 26.80) และประกอบอาชีพอ่ืน จ านวน 15 
คน (ร้อยละ 3.90) ได้แก่ อาชีพรับจา้งทัว่ไป และเกษียณอายุราชการ และส่วนใหญ่ใช้บริการ
ธนาคารอิสลามตั้งแต่ 4 ถึง 6 ปี จ  านวน 174 คน (ร้อยละ 46.00) รองลงมา 1 ถึง 3 ปี จ านวน 151 คน 
(ร้อยละ 39.70) 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ จากหน่วยงานภายในและภายนอก 
ที่ควบคุมการด าเนินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากตัวอย่างพนักงานธนาคาร
อสิลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

 4.2.1 ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของกฎเกณฑข์อ้บงัคบั จากหน่วยงานภายในท่ีก ากบั
ดูแลการด าเนินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน แสดงได ้
ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจาก

หน่วยงานภายใน แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน  
              (n = 296) 
ระดบัความส าคัญกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ  

จากหน่วยงานภายใน 
X  S.D. การแปลค่า 

ระดบัความส าคัญ 

ด้านกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบของธนาคาร 
1. ขอ้ก าหนดในการปฏิบติังาน คู่มือ ระเบียบขอ้บงัคบั ขั้นตอน

การท างานท่ีปฏิบติัถกูตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลามอยา่ง
เคร่งครัด 

4.22 0.78 มากท่ีสุด 

2. การก าหนดบทลงโทษพนกังานการละเมิดความผิดท่ีขดักบั
หลกัศาสนาอิสลาม (ตาม พ.ร.บ. การจดัตั้งธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545) 

3.93 0.94 มาก 

3. ขอ้ก าหนดการบริจาคซะกาต ร้อยละ 2.5 ต่อปีของธนาคาร 
หลกัการบริจาคถูกตอ้งชดัเจนโปร่งใสและเป็นธรรม 

4.08 0.88 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม  4.08 0.77 มาก 

ด้านกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการธนาคาร    
1. การตรวจสอบระบบการถ่วงดุลอ านาจ การป้องกนัผลประโยชน์ 

เพ่ือลดปัญหาความขดัแยง้ภายในธนาคาร 
3.83 1.02 มาก 

2. การก าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามหลกั
ธรรมาภิบาล ไม่เอาเปรียบลูกคา้/ผูถื้อหุน้ และเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งชดัเจน 

3.88 0.98 มาก 

3. การป้องกนัการแสวงหาประโยชนจ์ากการเป็นกรรมการ และ
เสริมสร้างความโปร่งใสใน การบริหารจดัการของธนาคาร 

3.83 1.14 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.85 0.97 มาก 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ)  
              (n = 296) 
ระดบัความส าคัญกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ  

จากหน่วยงานภายใน 
X  S.D. การแปลค่า 

ระดบัความส าคัญ 

ด้านกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา (ชะรีอะฮ์) 
1. การใหค้ าปรึกษา แนะน า รับรอง ช้ีแนะการปฏิบติังาน เพ่ือให้

ธุรกรรมธนาคารสอดคลอ้งกบัหลกัชะรีอะฮอ์ยา่งถูกตอ้ง 
4.06 0.85 มาก 

2. การติดตามก ากบัดูแลตรวจสอบความถกูตอ้งธุรกรรมของ
ธนาคาร เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจทิศทางการด าเนินงานของ
องคก์ร 

4.02 0.86 มาก 

3. ความเป็นอิสระในการออกขอ้ก าหนด วินิจฉยั ตีความ  
ช้ีขาด เก่ียวกบัธุรกรรมของธนาคารเพ่ือใหถ้กูตอ้งตามหลกั
อิสลาม 

3.99 0.87 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.02 0.80 มาก 

สรุปค่าเฉลีย่ กฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายใน 3.98 0.78 มาก 

 
ผลการศึกษาระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายในท่ีก ากบัดูแล

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ส านกังานใหญ่ จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลไดด้งัน้ี 

จากผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน
ท่ีก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในภาพรวมอยูร่ะดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.98 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานภายในดา้นท่ีมีความส าคญั
สูงสุด คือ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัระเบียบภายในของธนาคาร ระดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.08  รองลงมา คือ ด้านกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา (ชะรีอะฮ์) มีระดับ
ความส าคญัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานภายในท่ีมีความส าคญั
ระดบัน้อยท่ีสุด คือ กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการการธนาคาร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 
แสดงวา่ความคิดเห็นของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ ให้ความส าคญั
กบักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานภายใน ดา้นกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัระเบียบภายในของธนาคาร 
และกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ์) อยู่ในระดบัความส าคญัมาก โดยมีระดบั
ค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนัทั้งสองดา้น  
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เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า กฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายในด้านท่ีมี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นกฎเกณฑ์จากคู่มือระเบียบการปฏิบติังานภายในของธนาคาร ท่ี
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานใหถู้กตอ้งตามหลกัศาสนาอยา่งชดัเจน  ซ่ึงมีความส าคญัอยูร่ะดบัมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และรองลงมาคือ ข้อก าหนดการบริจาคซะกาตของธนาคารท่ีถูกตอ้ง
ชดัเจนโปร่งใสและเป็นธรรม มีความส าคญัอยูร่ะดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ส าหรับหน่วยงานท่ีมี
ความส าคัญรองลงมา คือ กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการด้านศาสนา (ชะรีอะฮ์)  และด้านท่ีมี
ความส าคญัสูงสุด คือ การให้ค  าปรึกษา แนะน า รับรอง ช้ีแนะการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ดา้นศานา มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ส าหรับกฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายใน
ท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุด คือ กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการธนาคาร ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญัน้อย
ท่ีสุด คือ การตรวจสอบระบบการป้องกนัผลประโยชน์ของคณะกรรมการธนาคาร การป้องกนัการ
แสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการ และการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็น
กรรมการ การบริหารจดัการอยา่งโปร่งใส มีระดบัค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัคือ 3.83  

จากผลการวิ เคราะห์ระดับความส าคัญของกฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายในทั้ ง                 
3 หน่วยงาน ในภาพรวมของหน่วยงานและรายละเอียดแต่ละดา้นของกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั พนกังาน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ มีความคิดเห็นว่า ข้อก าหนดการปฏิบติังาน 
ขั้นตอนการท างานในคู่มือของธนาคารท่ีมาจากจากหน่วยงานภายในมีระดบัความส าคญัสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการด้านศานา (ชะรีอะฮ์) โดยเฉพาะดา้นการให้
ค  าปรึกษา แนะน า รับรอง ช้ีแนะการปฏิบติังาน เพื่อให้ธุรกรรมธนาคารสอดคลอ้งกบัหลกัชะรีอะฮ์
อยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากการปฏิบติังานส าหรับสถาบนัการเงินแบบอิสลามท่ีมีหลกัการด าเนินธุรกรรม
ต่างจากธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป การระบุขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจนโดยไม่ขดักบัหลกัของศาสนา
และมีความถูกตอ้ง ถือเป็นส่ิงท่ีพนกังานส่วนใหญ่ให้ความส าคญัและตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
รวมถึงการให้ค  าปรึกษา และการให้ค  ารับรองในการปฏิบติัจากกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการดา้น
ศาสนา เพื่อให้ธุรกรรมของธนาคารรวมถึงผลิตภณัฑ์และบริการมีถูกต้อง ถือเป็นกฎเกณฑ์ท่ี
พนกังานส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในการปฏิบติังาน 
 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคญัของกฎเกณฑ์ข้อบังคบั  จากหน่วยงานภายนอก 
ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัใน
แต่ละดา้น แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจาก
หน่วยงานภายนอก แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน 

 (n = 296) 
ระดับความส าคัญกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ  

จากหน่วยงานภายนอก 
X  S.D. การแปลค่า 

ระดับความส าคัญ 

กฎเกณฑ์ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั 
1. การปฏิบติัตามค าสั่ง คู่มือ กฎระเบียบขอ้บงัคบันโยบาย

ตามค าแนะน าของส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
3.92 0.76 มาก 

2. ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายภาษีและอากร การค านวณภาษี
เงินไดจ้ากก าไรการขายทรัพย ์มีผลต่อการด าเนิน
ธุรกรรมของธนาคาร 

3.86 0.79 มาก 

3. การปฏิบติัตามระบบการตรวจสอบเงินกองทุนและการ
บริหารความเส่ียงของธนาคาร ท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย
ของส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

3.89 0.79 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม  3.89 0.71 มาก 

กฎเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 
1. กฎเกณฑร์ะเบียบขั้นตอนการปฏิบติังานเกณฑก์าร

ประเมินผลตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวสิาหกิจ 

3.94 0.78 มาก 

2. การด าเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้
ธนาคารเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
มีผลต่อการด าเนินงานของธนาคาร 

3.88 0.77 มาก 

3. การก าหนดใหธ้นาคารเป็นธนาคารท่ีมุ่งเนน้บริการแก่
กลุ่มลูกคา้มุสลิม เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ี
ปลอดพน้จากดอกเบ้ีย เพื่อช่วยเหลือตามวตัถุประสงค์
การจดัตั้งธนาคารอยา่งแทจ้ริง 

 
4.02 
 

 
0.86 

 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม  3.95 0.70 มาก 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 (n = 296) 

ระดับความส าคัญกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ  
จากหน่วยงานภายนอก 

X  S.D. การแปลค่า 
ระดับความส าคัญ 

กฎเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1. กฎเกณฑ ์กระบวนการการตรวจสอบระบบบญัชี เพื่อ
รักษาเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารใหม้ัน่คงตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

3.95 0.82 มาก 

2. ธปท.ควรมีการจดัตั้งหน่วยงาน “คณะกรรมการ
ควบคุมทางดา้นกฎหมายอิสลาม” เพื่อตรวจสอบการ
ด าเนินงานของธนาคารท่ีด าเนินธุรกรรมตามหลกั
อิสลาม 

4.04 0.85 มาก 

3. ธปท.ควรมีตลาดเงิน (Interbank) แบบอิสลาม เพื่อให้
ธนาคารมีสภาพคล่องและมีแหล่งตลาดเงินท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัอิสลามและหลุดพน้จากระบบดอกเบ้ีย 

4.05 0.82 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม  4.01 0.74 มาก 

รวมค่าเฉลีย่กฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายนอก 3.97 0.67 มาก 

 
ผลการศึกษาระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอกท่ีก ากบัดูแล

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากความคิดเห็นของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ตามตารางท่ี 4.3 แสดงผลได ้ดงัน้ี 

จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความส าคัญของกฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากความคิดเห็นของพนกังานธนาคารใน
ภาพรวมอยู่ระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และหน่วยงานภายนอกท่ีมีระดับ
ความส าคญัสูงสุด คือ กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.01 รองลงมา คือ กฎเกณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีระดับ
ความส าคญัมากเช่นกัน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 และกฎเกณฑ์ท่ีมีระดับความส าคญัต ่าท่ีสุด คือ 
กฎเกณฑจ์ากส านกังานเศรษฐกิจการคลงั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 แสดงวา่ความคิดเห็นของพนกังาน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ให้ความส าคัญกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ภายนอกสูงท่ีสุด คือ กฎเกณฑจ์ากธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีถือวา่เป็นหน่วยงานท่ีควบคุมสถาบนั
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การเงินของไทยทุกแห่งใหมี้ความมัน่คงและรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของไทย รวมถึงธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยดว้ย กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการก าหนดบทลงโทษอยา่ง
ชดัเจนหากสถาบนัการเงินใดไม่สามารถปฏิบติัตาม หรือกระท าการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  พนกังานส่วนใหญ่จึงให้ระดบัความส าคญักบักฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก รวมถึงกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีควบคุมนโยบายของหน่วยงานรัฐ ดงันั้นกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ จึงถือว่ามีบทบาทและความส าคญัต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย  

เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านของหน่วยงานภายนอก พบว่า ด้านท่ีมีระดับ
ความส าคัญสูงท่ีสุด คือ กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านการก าหนดตลาดเงิน 
(Interbank) แบบอิสลามข้ึนในประเทศไทย เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องและมีแหล่งตลาดเงิน 
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัการอิสลาม มีความส าคญัอยูร่ะดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และกฎเกณฑ์จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีระดบัความส าคญัรองลงมา คือ การจดัตั้งหน่วยงาน “คณะกรรมการ
ควบคุมทางดา้นกฎหมายอิสลาม” เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของธนาคารท่ีด าเนินธุรกรรมแบบ
อิสลาม มีความส าคญัระดบัมากเช่นกนั มีค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนัเท่ากบั 4.04  และกฎเกณฑ์ดา้นท่ีมี
ความส าคญัรองลงมาคือ กฎเกณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด้านการ
ก าหนดให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นบริการแก่กลุ่มลูกคา้มุสลิม ให้สามารถเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนท่ีปลอดพน้จากดอกเบ้ียตามวตัถุประสงคก์ารก่อตั้งธนาคาร มีความส าคญัระดบัมาก
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02  

จากผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายนอก พบว่า ใน
ภาพรวมของหน่วยงานและรายละเอียดแต่ละดา้นของกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยมีระดบัความส าคญัสูงท่ีสุด โดยเฉพาะดา้นการก าหนดให้มีตลาดเงิน (Interbank) ท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัอิสลาม และการจดัตั้ง “คณะกรรมการกลางควบคุมดา้นกฎหมายอิสลาม” และกฎเกณฑ์จาก
หน่วยงานท่ีมีระดับความส าคญัรองลงมา คือ กฎเกณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดา้นการเป็นธนาคารท่ีเขา้กลุ่มลูกคา้มุสลิมอย่างชดัเจนตามวตัถุประสงค์การ
จดัตั้ง เน่ืองจากกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าท่ีหลกัการก ากบัดูแลตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFIs1) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
                                                           

1 SFIs คือ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (Specific Financial Institutions) หรือ SFIs หมายถึง สถาบนัการเงิน
ของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้ง เพื่อด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจและ
สนบัสนุนการลงทุนอยูภ่ายใตส้ังกดัของกระทรวงการคลงั และมอบหมายให้ธนาคารแห่ประเทศไทยตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานความเส่ียง และรายงานผลการตรวจสอบไปยงักระทรวงการคลงั    
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กฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆ จึงมีการก าหนดขั้นตอนระบียบการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และบทลงโทษ
อยา่งชดัเจน ทั้งน้ีรายละเอียดของกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดา้นการก าหนดตลาดเงิน
แบบอิสลามและการจดัตั้ งหน่วยงานกลางการควบคุมกฎหมายอิสลามส าหรับสถาบนัการเงิน 
ท่ีด าเนินธุรกรรมแบบอิสลามภายในประเทศ ซ่ึงกฎเกณฑ์ต่างๆ เหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ด าเนินธุรกรรมของธนาคาร เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องการบริหารเงินให้กบัธนาคารแบบอิสลาม และ
มีมาตรฐานกลางในการควบคุม เพื่อให้เป็นธนาคารท่ีปลอดจากระบบดอกเบ้ียเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งของชาวมุสลิมตามวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งธนาคารไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

สรุปภาพรวมระดบัความส าคญัจากหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเขา้มาก ากบัดูแล
การด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบว่า พนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทยใหร้ะดบัความส าคญักบักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานภายในและภายนอกอยูใ่นระดบัมาก
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ีใกล้เคียงกนัคือ 3.98 และ 3.97 ตามล าดบั ทั้งน้ี กฎเกฑ์จากหน่วยงานภายในท่ีมี
ความส าคญัสูงสุด คือ ดา้นการก าหนดการด าเนินงานของธนาคารให้เหมาะสมถูกตอ้งตามหลกัการ
ศาสนาอิสลาม เพื่อใหธุ้รกรรมของธนาคารออกมาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัชะรีอะฮ ์ส าหรับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีความส าคญัสูงท่ีสุดคือ กฎเกณฑจ์ากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะดา้นการรักษา
เสถียรภาพ สภาพคล่องของธนาคารการก าหนดตลาดเงินแบบอิสลาม (Interbank) ให้เกิดข้ึน
ภายในประเทศ เพื่อใหธ้นาคารมีตลาดเงินท่ีไม่ยุง่เก่ียวกบัระบบดอกเบ้ีย รวมถึงการจดัตั้งหน่วยงาน
กลางการควบคุมมาตรฐานการด า เนินงานของสถาบันการเ งินแบบอิส ลามท่ีจะเกิดข้ึน
ภายในประเทศ  

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการด าเนินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ตัวอย่างพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  ส านักงานใหญ่ 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกท่ีควบคุมก ากับดูแลการด าเนินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในด้าน
ความสามารถการด าเนินธุรกรรมตามแบบอิสลาม แสดงผลดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดา้นความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามแบบ
อิสลาม 

                          (n=296) 
ระดบัผลกระทบที่เกดิขึน้จากการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 

ของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
X  S.D. การแปลค่าระดบั

ผลกระทบ 

ด้านหลกัการระบบการเงินอสิลาม 
1. การออกผลิตภณัฑเ์งินฝากและสินเช่ือ และบริการของ

ธนาคารท่ีถกูตอ้งปฏิบติัตามหลกัอิสลาม (หลกัชะรีอะฮ)์  4.05 0.83 มาก 

2. การจดัการเงินกองทุนและตลาดทุน การบริหารท่ีโปร่งใส
ถกูตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลามและปลอดพน้จากระบบ
ดอกเบ้ีย 

3.96 0.84 มาก 

3. การประกอบธุรกิจของธนาคารไม่เก่ียวผนักบัดอกเบ้ียหรือ
ขดักบัหลกัศาสนาอิสลามอยา่งชดัเจน 4.03 0.88 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.01 0.78 มาก 

ด้านโครงสร้างการด าเนินงาน 

1. มาตรฐานการก ากบัดูแลธนาคารมีโครงสร้างท่ีมีโปร่งใส
ชดัเจนในการตรวจสอบทุกขั้นตอน 

3.66 1.08 มาก 

2. อ านาจในการสัง่การสายบงัคบับญัชาของธนาคาร ล าดบัขั้น
ในการสัง่การ 

3.63 0.93 มาก 

3. โครงสร้างการแต่งตั้ง “คณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา” 
ควรไดรั้บการแต่งตั้งจากหน่วยงานภายนอก 

3.84 0.94 มาก 
 

ค่าเฉลีย่รวม  3.71 0.88 มาก 
ด้านผลประกอบการ 

1. ธนาคารมีผลก าไรในการด าเนินงานท่ีสามารถตอบแทน
ใหก้บัพนกังานลูกจา้งอยา่งถกูตอ้งเป็นธรรม 

 
3.46 

 
1.25 

 
มาก 

2. ผลประกอบการท่ีลดลงมาจากการขาดการควบคุมการอนุมติั
สินเช่ือท่ีไดม้าตรฐานถูกตอ้ง  

3.94 1.07 มาก 

3. ธนาคารมีระบบการจดัการบญัชีซะกาตของธนาคารไดอ้ยา่ง
เหมาะสมถูกตอ้ง 

3.62 0.97 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม  3.67 0.90 มาก 
สรุปภาพรวมค่าเฉลีย่  3.80 0.76 มาก 
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ผลการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีควบคุมการ
ด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผลต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตาม
แบบอิสลาม จากตารางท่ี 4.4 แสดงผลไดด้งัน้ี 

จากผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อดา้นความสามารถการด าเนินธุรกรรม
ตามหลกัศาสนาอิสลามของธนาคาร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 เม่ือพิจารณาใน
แต่ละดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีผลกระทบสูงสุด คือ ดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม ผลกระทบอยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ ผลกระทบต่อด้านโครงสร้างการด าเนินงาน 
ผลกระทบอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และดา้นท่ีมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด
คือ ดา้นผลประกอบการของธนาคาร ซ่ีงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  แสดงวา่พนกังานธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ มีความเห็นว่าผลกระทบจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จาก
หน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลท่ีมีผลต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมของธนาคาร ส่งผล
กระทบดา้นหลกัการการด าเนินธุรกรรมของธนาคาร ดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน เน่ืองจากการ
ด าเนินธุรกรรมตามหลกัการของระบบการเงินแบบอิสลามท่ีมีหลกัการแตกต่างจากสถาบนัการเงิน
อ่ืน กฎเกณฑท่ี์เขา้มาก ากบัดูแลตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการด าเนินงานของธนาคารอยา่งแทจ้ริง การ
ปฏิบติัตามหลักการอิสลาม (หลักชะรีอะฮ์) จึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีธนาคารตอ้งปฏิบติัตามอย่าง
เคร่งครัด เพื่อใหธุ้รกรรมของธนาคารมีความถูกตอ้งเหมาะสมโดยไม่ขดักบัหลกัศาสนา  

เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า รายละเอียดด้านหลักการระบบการเงิน
อิสลามท่ีมีผลกระทบระดบัสูงสุด คือ หลกัการออกผลิตภณัฑ์เงินฝากสินเช่ือ และการบริการของ
ธนาคารท่ีถูกตอ้งปฏิบติัตามหลกัชะรีอะฮ ์ผลกระทบอยูร่ะดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05  รองลงมา 
คือ การประกอบธุรกิจของธนาคารท่ีไม่เก่ียวพนักบัดอกเบ้ียหรือขดักบัหลกัศาสนาอิสลามอย่าง
ชดัเจน ผลกระทบระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และการบริหารจดัการเงินกองทุนและตลาดทุน
อย่างโปร่งใสและปลอดพน้จากระบบดอกเบ้ีย อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเช่นกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.96  ส าหรับผลกระทบดา้นท่ีมีความส าคญัรองลงมาคือ ดา้นผลประกอบการของธนาคาร พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การควบคุมอนุมติัสินเช่ือให้ไดม้าตรฐานมีผลท าให้ผลประกอบการของ
ธนาคารลดลง อยูร่ะดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 

แสดงวา่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลมีผล
ต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ท่ีมีผลต่อด้านความสามารถการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม ทั้งในภาพรวมและรายดา้น ส่งผลกระทบต่อดา้นหลกัการระบบ
การเงินของธนาคาร เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัส าคญัในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม 
ทุกสถาบนัการเงินตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด เน่ืองจากเป็นหลกัการการด าเนินธุรกรรมท่ีมีปัจจยั
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ดา้นศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กฎเกณฑ์ท่ีเขา้มาก ากบัดูแลและมีผลกระทบต่อหลกัการของ
ธนาคาร ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลามของ
ธนาคารดว้ย และอาจส่งผลต่อหลกัการในการออกผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารท่ีขดักบัหลกั
ของศาสนา รวมถึงการบริหารเงินกองทุนของธนาคาร ตอ้งไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัระบบดอกเบ้ียอยา่ง
ชดัเจน 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีควบคุม
ก ากบัดูแลต่อการด าเนินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดา้นกระบวนการบริหารงานภายใน
องคก์ร แสดงผลดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานท่ีควบคุมก ากบัดูแลกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ดา้นกระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร 

 (n=296) 
ระดบัผลกระทบที่เกดิขึน้จากการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ 

ข้อบังคับ ของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
X  S.D. การแปลค่า 

ระดบัผลกระทบ 

ด้านทักษะบุคลากร 
1. ความรู้ความเขา้ใจของพนกังานสามารถน าหลกั 

ชะรีอะฮม์าใชใ้นการปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.52 0.93 มาก 

2. การเพ่ิมศกัยภาพในการท างานของพนกังานมีอยา่ง
สม ่าเสมอ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานและ
ศกัยภาพขององคก์รในระยะสั้นและระยะยาว  

3.54 
0.96 

 
มาก 

3. ความสามารถการส่ือสารกบัลกูคา้ดว้ยภาษาบาฮาซาล
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลกูคา้เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.13 1.12 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม  3.40 0.89 ปานกลาง 

ด้านต้นทุนการด าเนินงาน 

1. การระดมทุนจากประเทศในแถบตะวนัออกลาง สามารถ
ผลกัดนัการเติบโตของธนาคารได ้ 

3.52 0.93 มาก 

2. การขาดการสนบัสนุนเงินทุนจากภาครัฐ ท าใหเ้สียเปรียบ
ดา้นการแข่งขนักบัตลาดในปัจจุบนั 

3.74 0.87 มาก 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 (n=296) 

ระดบัผลกระทบที่เกดิขึน้จากการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ ของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

X  S.D. การแปลค่า 
ระดบัผลกระทบ 

3. ธนาคารมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป 
ส่งผลต่อผลประกอบการท่ีแทจ้ริงของธนาคาร 

3.93 0.88 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม  3.73 0.74 มาก 

ด้านมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบ 

1. ธนาคารมีหน่วยงานภายในท่ีก ากบัควบคุมดูแลกิจการท่ี
เป็นมาตรฐาน มีอิสระการท างานสามารถตรวจสอบไดทุ้ก
ขั้นตอน  

3.28 1.03 
ปานกลาง 

 

2. การตรวจสอบความถูกตอ้งของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน มีการตรวจสอบท่ีโปร่งใสถกูตอ้งไม่เอารัดเอา
เปรียบ คดโกงซ่ึงกนัและกนั 

3.16 1.14 ปานกลาง 

3. การพบการละเมิดความผิดของพนกังาน ธนาคาร 
มีระบบการตรวจสอบท่ีชดัเจนรวดเร็วและเป็นธรรม 

3.13 1.17 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม  3.19 1.05 ปานกลาง 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
1. กระบวนการขั้นตอนการขออนุมติัต่างๆ จาก

กระทรวงการคลงั เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน  เช่น 
ขั้นตอนการขออนุมติัขยายสาขา  

3.62 0.94 มาก 

2. ธนาคารมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีการท างานของฝ่ายงาน
สอดคลอ้งการท างานท่ีถกูตอ้ง 

3.26 1.07 ปานกลาง 

3. ธนาคารมีการประชุมหารือส่งเสริมใหบุ้คลากรมีโอกาส
หรือส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นการด าเนินงาน
ของธนาคาร 

3.26 1.07 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม  3.38 0.87 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมค่าเฉลีย่  3.61 0.69 มาก 
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ผลการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีควบคุมการ
ด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผลต่อดา้นกระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงผลไดด้งัน้ี 

จากผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อด้านกระบวนการบริหารงานภายใน
ธนาคาร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี
ผลกระทบสูงสุด คือ ด้านต้นทุนการด าเนินงาน ผลกระทบระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 
รองลงมา คือ ดา้นทกัษะบุคลากร ระดบัผลกระทบปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40  รองลงมา คือ
ด้านกระบวนการการด าเนินงานของธนาคาร ผลกระทบระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 
เน่ืองจากการด าเนินธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยท่ีมี
หลักการแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป การบริหารเงินกองทุนของธนาคาร เน่ืองจากใน
ประเทศไทยยงัขาดแหล่งเงินทุนแบบอิสลามภายในประเทศ ท าให้ธนาคารมีตน้ทุนการด าเนินงาน 
ท่ีสูงกว่าธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป รวมถึงผลกระทบดา้นทกัษะบุคลากรของธนาคารท่ียงัขาดผูท่ี้มีรู้
ความเช่ียวชาญดา้นระบบการเงินอิสลาม เพื่อมาพฒันาการด าเนินงานใหก้บัธนาคาร  

เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า รายละเอียดด้านหลักการระบบการเงิน
อิสลาม ดา้นผลกระทบระดบัสูงสุด ดา้นตน้ทุนการด าเนินงาน ธนาคารมีตน้ทุนการค่าใชจ่้ายสูงกวา่
ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการท่ีแทจ้ริงของธนาคาร มีผลกระทบระดบั
มาก และค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 รองลงมาคือ การขาดการสนบัสนุนเงินทุนจากภาครัฐ ท าให้ธนาคาร
เสียเปรียบดา้นการแข่งขนัในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงมีผลกระทบอยูร่ะดบัมากเช่นกนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 
ส าหรับผลกระทบรองลงมา คือ ด้านกระบวนการด าเนินงาน ขั้ นตอนการขออนุมัติจาก
กระทรวงการคลงัเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของธนาคาร มีผลกระทบอยู่ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.62 ส าหรับผลกระทบด้านทกัษะบุคลากร พบว่า การเพิ่มศกัยภาพในการท างานให้กบั
พนกังาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานและการพฒันาศกัยภาพขององค์กร มีผลกระทบอยู่
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54  แสดงวา่กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัมีผลกระทบ
ต่อด้านกระบวนการบริหารงานภายในองค์กร โดยเฉพาะด้านต้นทุนการด าเนินงาน ด้าน
กระบวนการด าเนินงานของธนาคาร และดา้นทกัษะบุคลากร เน่ืองจากธุรกรรมของสถาบนัการเงิน
แบบอิสลามมีหลักการและรูปแบบท่ีแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป ดังนั้ นหากขาดปัจจัย
สนบัสนุนท่ีเหมาะสมและจ าเป็นยอ่มส่งผลต่อการด าเนินงานของธนาคาร เช่น ในประเทศไทยยงั
ขาดตลาดเงิน (Interbank) แบบอิสลาม การบริหารเงินของธนาคารท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินธุร
รรมท่ีไม่ยุง่เก่ียวกบัระบบดอกเบ้ีย จึงจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการจากแหล่งเงินทุนท่ีถูกตอ้งซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ี
สูงกว่าธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป รวมถึงขั้นตอนการขอนุมติัจากกระทรวงการคลงัยงัเป็นอุปสรรคใน
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การด าเนินงานของธนาคาร และการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการเงินอิสลามเพื่อ
ส่งเสริมศกัยภาพการท างานของธนาคารใหมี้ความมัน่คงต่อไป  

สรุปภาพรวมจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกท่ีควบคุมการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม อยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าผลกระทบดา้น
กระบวนการบริหารงานภายในองค์กร โดยมีระดับค่าเฉล่ียท่ีต่างกันเท่ากับ 3.80 และ 3.43 
ตามล าดบั โดยรายละเอียดด้านท่ีมีผลกระทบสูงสุด คือ ด้านหลักการระบบการเงินอิสลาม ซ่ึง
กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัท่ีมีผลต่อหลกัการระบบการเงินแบบอิสลาม ตามความคิดเห็นของพนักงาน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ส่วนใหญ่ถือว่ามีความส าคญัมาก ซ่ึงหลกัการ
ด าเนินงานของธนาคารจะต้องยึดหลักปฏิบติัตามหลักการของศาสนาอย่างเคร่งครัด และการ
ด าเนินงานของธนาคารจะตอ้งไม่ขดักับหลกัศาสนาซ่ึงมีการก าหนดบทลงโทษไวอ้ย่างชัดเจน 
ดงันั้นกฎเกณฑห์รือขอ้บงัคบัใดท่ีมีผลต่อหลกัการด าเนินงานของธนาคาร ยอ่มส่งผลต่อหลกัเกณฑ์
การออกผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคาร หรือท าให้ธุรกรรมของธนาคารตอ้งเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบั
ระบบดอกเบ้ีย อาจมีผลต่อความเช่ือมัน่ของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารดว้ยและส่งผลกระทบต่อ
ดา้นผลก าไรและผลประกอบการของธนาคารได ้ 

 
4.4 การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ตัวอย่างลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
4.4.1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้ผูใ้ช้บริการของธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.6  
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ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นจากลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย  

(n=380) 
ผลกระทบต่อมาตรฐานการด าเนินงาน  

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
X  
 

SD การแปลค่า 
ระดบัผลกระทบ 

ด้านหลกัการระบบการเงินอสิลาม 
1. ความถกูตอ้งของหลกัการท่ีน ามาใชใ้นการออกผลิตภณัฑ์

เงินฝากและสินเช่ือ 
3.66 0.85 

 
มาก 

2. ความหลากหลายของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสม 
ต่อความตอ้งการของลกูคา้มุสลิม 

3.49 
 

0.93 
 

มาก 
 

3. ธุรกรรมของธนาคารอิสลามปลอดพน้จากดอกเบ้ียหรือส่ิง
ตอ้งหา้ม 

3.68 0.92 มาก 

รวมค่าเฉลีย่  3.61 0.77 มาก 

ด้านโครงสร้างการด าเนินงาน    
1. การประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูใหลู้กคา้มาใชบ้ริการ มีการ

ส่ือสารใหล้กูคา้ทราบไดช้ดัเจน 
3.41 1.00 มาก 

2. ท่ีตั้งของสาขาควรอยูใ่นท่ีเหมาะสม และอยูใ่นแหล่งชุมชน
ของมุสลิมอยา่งแทจ้ริง 

3.62 1.05 มาก 

3. การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารส าคญัใหก้บัลูกคา้/ผูถื้อหุน้ทราบ
อยา่งเขา้ใจและถกูตอ้ง 

3.51 1.00 มาก 

รวม 3.51 0.87 มาก 

ด้านทักษะบุคคลากร    
1. พนกังานธนาคารควรส่ือสารอธิบายหลกัการผลิตภณัฑ์

บริการท่ีน ามาใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 
3.50 

 
0.95 

 
มาก 

2. พนกังานมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีสามารถใหค้ าแนะน า
แกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ อยา่งรวดเร็วและถกูตอ้ง   

3.50 0.92 มาก 

3. พนกังานของธนาคารควรส่ือสารกบัลกูคา้ดว้ยภาษาบาฮา
ซาลได ้

3.18 1.14 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลีย่  3.40 0.82 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
(n=380) 

ผลกระทบต่อมาตรฐานการด าเนินงาน  
ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

X  
 

SD การแปลค่า 
ระดบัผลกระทบ 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน    
1. หลกัการในการน าเงินซะกาตของธนาคารไปบริจาคใหก้บั

สงัคม คนอยากจนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการท่ีศาสนา
อิสลามก าหนด 

3.50 
 

1.00 
 

มาก 

2. กระบวนการอนุมติัสินเช่ือของธนาคารมีขั้นตอนท่ีชดัเจน 
ตรวจสอบได ้

3.48 
 

0.96 
 

มาก 

3. ธนาคารมีกระบวนการอนุมติัสินเช่ือท่ีรวดเร็ว กระชบั
แม่นย  า 

3.33 1.03 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลีย่  3.44 0.83 มาก 

 
ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคาร ต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

การด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเขา้มา
ก ากบัดูแล เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 4.6 พบวา่ 

ระดบัความความคิดเห็นของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต่อการ
ด าเนินงานของธนาคารท่ีปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแล พบว่า 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม ผลกระทบอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.61 รองลงมา คือ ดา้นโครงสร้างการด าเนินงานของธนาคาร มีผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 และเม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านหลักการระบบการเงิน
อิสลามของธนาคาร พบวา่ การท าธุรกรรมและบริการของธนาคารตอ้งปลอดพน้จากระบบดอกเบ้ีย
หรือส่ิงตอ้งห้าม ระดบัผลกระทบมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68  และดา้นโครงสร้างการด าเนินงานของ
ธนาคาร พบวา่ การจดัตั้งสาขาของธนาคารควรอยูใ่นท่ีเหมาะสมกบัแหล่งมุสลิมอยา่งแทจ้ริง อยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 36.2   

แสดงวา่ ลูกคา้ผูใ้ช้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีความคิดเห็นต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัการด าเนินงานของธนาคาร ดา้นท่ีส าคญั
ท่ีสุด คือ หลกัการระบบการเงินอิสลามของธนาคาร เพื่อความเหมาะสมถูกตอ้งของหลกัเกณฑ์การ
ออกผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารท่ีตอ้งมีความสอดคล้องตามหลกัการศาสนาอิสลามอย่าง
แทจ้ริง เน่ืองจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของธนาคาร โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้มุสลิมการปฏิบติัตามหลกัการ
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ดา้นศาสนาอิสลามถือว่ามีความส าคญัมาก รวมถึงการน ามาใช้กบัหลกัในการออกผลิตภณัฑ์และ
บริการของธนาคารตอ้งมีความโปร่งใสถูกตอ้ง รวมถึงท่ีตั้งสาขาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทยควรอยู่ในแหล่งชุมชนของมุสลิมอย่างแทจ้ริง เพื่ออ านวยความสะดวกการใช้บริการและให้
ประชากรมุสลิมสามารถเขา้ถึงได ้

 
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวจัิย 
  จากสมมติฐานงานวจิยั “ระดบัความส าคญักฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลักอิสลาม” ทดสอบ
สมมติฐานด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์
กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการ
ด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  จากสมมติฐานหลกังานวิจยั
ผูว้จิยัแบ่งการทดสอบสมมติฐานหลกัออกเป็นสมมติฐานยอ่ยตามจ านวนดา้นของหน่วยงานท่ีเขา้มา
ก ากบัดูแล ไดด้งัน้ี 
 4.5.1 จากสมมติฐานย่อยท่ี 1. ด้านกฎเกฑ์จากหน่วยงานภายในจ านวน 3 หน่วยงานท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม ผูว้จิยัแบ่งออกเป็นสมมติฐาน
ยอ่ย ดงัน้ี 
 4.5.1.1 การสมมติฐานยอ่ยท่ี 1.1 ดา้นกฎเกณฑข์อ้บงัคบัภายในธนาคาร  
 H๐ = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน ด้านกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัภายในธนาคาร ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 Hı = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน ดา้นกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั
ภายในธนาคาร มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย 
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ตารางที ่4.7 ความสัมพนัธ์ดา้นกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัระเบียบภายในธนาคาร จากหน่วยงานภายใน 
ต่อผลกระทบดา้นความสามารถการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม  

(n=296) 

ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัการอสิลาม 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหน่วยงานภายใน 
ดา้นกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัภายในธนาคาร 
r p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

ดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม 0.522 0.00** ปานกลาง 
ดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน 0.544 0.00** ปานกลาง 
ดา้นผลประกอบการธนาคาร 0.506 0.00** ปานกลาง 

ภาพรวม 0.591 0.00** ปานกลาง 
 
หมายเหตุ **ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัของหน่วยงานภายใน ด้านกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัระเบียบบของธนาคาร ทั้งภาพรวมและรายดา้นมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 
0.506-0.591 (ค่า p-value < 0.01) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H๐) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hı) 
สามารถตอบสมมติฐานได้ว่า ระดับความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน ด้าน
กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัภายในของธนาคาร มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตาม
หลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4.5.1.2 การสมมติฐานยอ่ยท่ี 1.2 ดา้นกฎเกณฑค์ณะกรรมการธนาคาร 
 H๐ = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน ด้านกฎเกณฑ์
คณะกรรมการธนาคารไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 Hı = ระดับความส าคญักฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัจากหน่วยงานภายใน ด้านกฎเกณฑ์
คณะกรรมการธนาคาร มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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ตารางที ่4.8 ความสัมพนัธ์ดา้นฎเกณฑ์ของคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจาก
หน่วยงานภายใน ต่อผลกระทบดา้นความสามารถการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม  

(n=296) 

ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัการอสิลาม 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหน่วยงานภายใน 
ดา้นกฎเกณฑจ์ากคณะกรรมการธนาคาร 

r p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 
ดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม 0.452 0.00** ปานกลาง 
ดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน 0.527 0.00** ปานกลาง 
ดา้นผลประกอบการธนาคาร 0.521 0.00** ปานกลาง 

ภาพรวม 0.566 0.00** ปานกลาง 
 
หมายเหตุ **ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัภายจากหน่วยงานภายใน ดา้นกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการธนาคาร ในภาพรวมและรายด้านมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.452-
0.566 (ค่า p-value < 0.01) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H๐) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hı) แสดงวา่
ระดับความส าคญักฎเกณฑ์ ข้อบังคบัจากหน่วยงานภายใน ด้านกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ธนาคารมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย และมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4.5.1.3 การสมมติฐานยอ่ยท่ี 1.3 ดา้นกฎเกณฑค์ณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา 
 H๐ = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน ด้านกฎเกณฑ์
คณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ์) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 Hı = ระดับความส าคญักฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัจากหน่วยงานภายใน ด้านกฎเกณฑ์
คณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา (ชะรีอะฮ์) มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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ตารางที ่4.9 ความสัมพนัธ์ของฎเกณฑ์ของคณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา (ชะรีอะฮ์) จาก
หน่วยงานภายใน ต่อผลกระทบดา้นความสามารถการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 

(n=296) 

ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัการอสิลาม 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหน่วยงานภายใน 
ดา้นกฎเกณฑค์ณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา 
r p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

ดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม 0.573 0.00** ปานกลาง 
ดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน 0.557 0.00** ปานกลาง 
ดา้นผลประกอบการธนาคาร 0.552 0.00** ปานกลาง 

ภาพรวม 0.632 0.00** มาก 

 
หมายเหตุ **ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.9  พบว่ากฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัภายจากหน่วยงานภายใน ด้านกฎเกณฑ์

คณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ์) ภาพรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.632 
(ค่า p-value < 0.01)  แสดงว่ากฎเกณฑ์ ข้อบังคับภายจากหน่วยงานภายใน ด้านกฎเกณฑ์
คณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา (ชะรีอะฮ์) มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ระดบัความสัมพนัธ์ระดบัมาก  

 
 4.5.2 จากสมมุติฐานยอ่ยท่ี 2 จากหน่วยงานภายนอกจ านวน 3 หน่วยงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม ผูว้จิยัแบ่งออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงัน้ี 

4.5.2.1 การสมมติฐานยอ่ยท่ี 2.1 ดา้นกฎเกณฑจ์ากส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
H๐ = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก ด้านกฎเกณฑ์

ส านักงานเศรษฐกิจการคลงัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกั
อิสลาม 

Hı = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก ดา้นกฎเกณฑ์
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงัมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 
 

DPU



99 

ตารางที ่4.10 ความสัมพนัธ์ของส านกังานเศรษฐกิจการคลงั จากหน่วยงานภายนอกต่อผลกระทบ
ดา้นความสามารถการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 

(n=296) 

ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัการอสิลาม 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหน่วยงานภายนอก 
ดา้นกฎเกณฑส์ านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

r p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 
ดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม 0.535 0.00** ปานกลาง 
ดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน 0.570 0.00** ปานกลาง 
ดา้นผลประกอบการธนาคาร 0.486 0.00** ปานกลาง 

ภาพรวม 0.597 0.00** ปานกลาง 
 
หมายเหตุ **ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดับความส าคัญกฎเกณฑ์ ข้อบังคับภายจากหน่วยงาน
ภายนอก ดา้นกฎเกณฑ์จากส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในภาพรวมและรายดา้นมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.486-0.597 (ค่า p-value < 0.01) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H๐) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (Hı) ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐานได้ว่า ระดบัความส าคญักฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก ด้านกฎเกณฑ์ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลักอิสลาม ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ภาพรวมมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 

4.5.2.2 การสมมติฐานย่อยท่ี 2.2 ดา้นกฎเกณฑ์จากส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ 

H๐ = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก ดา้นส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตาม
หลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

Hı = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก ด้านส านักงาน
คณะกรรมการ นโยบายรัฐวสิาหกิจ มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกั
อิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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ตารางที ่4.11 ความสัมพนัธ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อผลกระทบดา้นความสามารถการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 

 (n=296) 

ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัการอสิลาม 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหน่วยงานภายนอก 
ดา้นส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

r p -value ระดบัความสัมพนัธ์ 
ดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม 0.581 0.00** ปานกลาง 
ดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน 0.615 0.00** มาก 
ดา้นผลประกอบการธนาคาร 0.548 0.00** ปานกลาง 

ภาพรวม 0.655 0.00** มาก 
 
หมายเหตุ **ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัภายจากหน่วยงาน
ภายนอก ดา้นส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ภาพรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.655 และรายดา้นมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.548-0.615 (ค่า p -value < 0.01) 
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H๐) และยอมรับสมมติฐานรอง (Hı)  ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐานได้
ว่ า  ระ ดับคว ามส า คัญ กฎ เ กณฑ์  ข้อบัง คับจ า กห น่ ว ย ง านภา ยนอก  ด้ านส านัก ง าน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกั
อิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ความสัมพนัธ์ภาพรวมอยูร่ะดบัมาก 

4.5.2.3 สมมติฐานยอ่ยท่ี 2.3 ดา้นกฎเกณฑจ์ากธนาคารแห่งประเทศไทย 
H๐ = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก ดา้นดา้นธนาคาร

แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

Hı = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก ดา้นธนาคารแห่ง
ประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย 
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ตารางที ่4.12 ความสัมพนัธ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จากหน่วยงานภายนอกต่อผลกระทบดา้น
ความสามารถการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม   

(n=296) 

ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัการอสิลาม 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหน่วยงานภายนอก 
ดา้นธนาคารแห่งประเทศไทย 

r p -value ระดบัความสัมพนัธ์ 
ดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม 0.614 0.00** มาก 
ดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน 0.632 0.00** มาก 
ดา้นผลประกอบการธนาคาร 0.532 0.00** ปานกลาง 

ภาพรวม 0.667 0.00** มาก 
 
หมายเหตุ **ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัภายจากหน่วยงานภายนอก ดา้นธนาคาร

แห่งประเทศไทย ภาพรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.667 และรายดา้นมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.532-0.632 (ค่า p-value < 0.01) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H๐) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (Hı) ดงันั้น สามารถตอบสมมติฐานได้ว่า ระดบัความส าคญักฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก ดา้นธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถใน
การด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ภาพรวมระดบัมาก 

จากการทดสอบสมมติฐานย่อยงานวิจยัจากความสัมพนัธ์ของกฎเกณฑ์จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกทั้ง 6 ขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกั
อิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เม่ือน ามาสรุปรวมความสัมพนัธ์จากการทดสอบ
สมมติฐานยอ่ย สามารถน ามาสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.13 ดงัน้ี  
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ตารางที ่4.13 สรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานภายในและภายนอกต่อ 
ความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(n=296) 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหน่วยงานทีค่วบคุม
ก ากบัดูแลธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัการอสิลาม 

r p-value ระดับความสัมพนัธ์ 
กฎเกณฑข์อ้บงัคบัภายในธนาคาร 0.59 0.00* ปานกลาง 

กฎเกณฑค์ณะกรรมการธนาคาร 0.56 0.00* ปานกลาง 

กฎเกณฑค์ณะกรรมการธนาคาร ดา้นศาสนา  0.63 0.00* มาก 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 0.59 0.00* มาก 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 0.65 0.00* มาก 

ธนาคารแห่งประเทศไทย   0.66 0.00* มาก 

 
หมายเหตุ  *ค่า p-value < 0.01 และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
 

จากตารางท่ี 4.13 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานภายในและ
ภายนอกต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย  ผลการวิจัยจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน พบว่า หน่วยงาน 
ท่ีมีค่าระดบัความสัมพนัธ์สูงสุด คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย  รองลงมา ส านกังานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวสิาหกิจ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.66 และ 0.65 ตามล าดบั (ค่า p-value 
< 0.01) ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก ส าหรับอนัดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ กฎเกณฑ์คณะกรรมการธนาคาร 
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.56 ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 
 4.5.3 การทดสอบสมมติฐานหลกังานวจิยั 

จากสมมติฐานงานวจิยั “ระดบัความส าคญักฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม”  สามารถทดสอบ
สมมติฐานดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ดงัน้ี 
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H๐ = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานภายในและภายนอก ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

Hı = ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานภายในและภายนอก มี
ความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 
 
ตารางที ่4.14 ความสัมพนัธ์ภาพรวมจากกฎเกณฑ์จากหน่วยงานท่ีควบคุมก ากับดูแลธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทยต่อผลความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 
(n=296) 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่
ควบคุมก ากบัดูแลธนาคารอสิลามแห่ง

ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรม
ตามหลกัการอสิลาม 

r p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 
กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน 0.662 0.00** มาก 

กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก 0.697 0.00** มาก 

Paired t-test 1.271 

p-value 0.204 
 
หมายเหตุ * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
                ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.14 สรุปความสัมพนัธ์กฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีมีต่อ

ความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลักอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.662 และ 0.697 ตามล าดบั (ค่า p-value < 0.01) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H๐) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (Hı) ดงันั้น สามารถสรุป ไดว้า่ ระดบัความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกั
อิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อยู่ในระดบัมาก อย่างไม่มีนยัส าคญั (ค่า p-value > 
0.05)  
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จากตารางท่ี 4.13 และ 4.14 ผลการวเิคราะห์สมมติฐานยอ่ยและสมมติฐานหลกังานวิจยั 
พบว่า ระดับความส าคัญกฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก มี
ความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ความสัมพนัธ์อยู่ในระดับมาก และกฎเกณฑ์ ข้อบังคบัจากหน่วยงานภายนอกมี
ความสัมพนัธ์มากกวา่กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน และจากความคิดเห็นของพนกังาน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ มีความเห็นว่า ระดบัความส าคญักฎเกฑณ์จาก
หน่วยงานภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามสูงสุด คือ กฎเกณฑ์จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีมีบทบาทในการก ากบัดูแลมาตรฐานสถาบนัการเงินภายในประเทศ 
รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วย ซ่ึงหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยน ามาใช้
ก ากบัดูแลสถาบนัการเงินมีรูปแบบและกฎเกณฑ์เดียวกนั ซ่ึงหลกัการในการด าเนินธุรกรรมของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีความแตกต่างจากสถาบนัการเงินอ่ืน ดงันั้นกฎเกณฑ์ท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยน ามาใชอ้าจมีผลกระทบต่อมาตรฐานการด าเนินงานของธนาคาร โดยเฉพาะดา้น
ความสามารถในการด าเนินธุรกรรมหลกัศาสนา หลกัการระบบการเงินแบบอิสลามท่ีน ามาใชก้าร
ออกผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
 ส าหรับกฎเกฑณ์จากหน่วยงานภายในท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการด าเนินธุรกรรมตามหลกั
อิสลามท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุด คือ กฎเกณฑ์คณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา (ชะรีอะฮ์) มี
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากหลกัการด าเนินธุรกรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทยมีความแตกต่างจากสถาบนัการเงินอ่ืนๆ หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้การออกผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ของธนาคารมีลกัษณะเฉพาะ ดงันั้นการออกผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารจะตอ้งผ่านการ
รับรอง วนิิจฉยัความเห็นจากคณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ)์ ทุกคร้ัง ดงันั้น กฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัจากคณะกรรมการดา้นศาสนาจึงถือวา่มีความสัมพนัธ์ต่อการด าเนินธุรกรรมของธนาคาร
เป็นอยา่งมาก  
 
4.6  ผลการวเิคราะห์สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ตัวแทนของหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลธนาคาร

อสิลามแห่งประเทศไทย 
 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ตวัแทนจากส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั ส านกังานคณะกรรมการนโยบายระบบการเงินและสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา (ชะรีอะฮ์) ผูบ้ริหาร
ระดับสูงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และตัวแทนนักวิชาการ ข้อมูลแสดงจ านวนจาก
หน่วยงานต่างๆ ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่ 4.15  จ านวนผูแ้ทนของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

ช่ือหน่วยงาน 
จ านวน 
(คน) 

ต าแหน่ง 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 1  ตวัแทนส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ 

1  ตวัแทนส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  1  ตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการธนาคาร 2  ตวัแทนคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย 
คณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา 2  ตวัแทนกรรมการดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ)์  

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
นกัวชิาการ 3  ตวัแทนนกัวชิาการ   
ผูบ้ริหารธนาคาร 3 ตวัแทนผูบ้ริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

รวมจ านวน 13   

 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานต่างๆ สามารถน ามาสรุป

วิเคราะห์ขอ้มูลจากความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความส าคญัของกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) สามารถสรุป
วเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัตารางท่ี 4.16 ถึง ตารางท่ี 4.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



106 

ตารางที ่4.16 สรุปรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนของหน่วยงาน และนักวิชาการ ด้าน
ความส าคญัของกฎเกณฑจ์ากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 

 
กฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานจากภายในและภายนอก 

หัวข้อกฎเกณฑ์ ความคิดเห็นของตวัแทน 
1. กฎเกณฑข์องหน่วยงาน

ใดท่ีมีผลต่อการด าเนิน
ธุรกรรมของธนาคาร
อิสลาม 

ตวัแทนคณะกรรมการธนาคาร (คนที่ 2) กฎเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ถือวา่มีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานของ ธอท. 
ตวัแทนนักวชิาการ (คนที่ 1,2 และ 3) กฎเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ
ไทย มีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานของ ธอท. มากท่ีสุด และกฎเกณฑ์
จากคณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา ท่ีใหค้ าปรึกษาดา้นกฎหมายอิสลาม 
ตวัแทนผู้บริหารธนาคาร(คนที่ 1,2 และ 3) กฎเกณฑจ์ากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย มีความส าคญัต่อการด าเนินงานของ ธอท. มากท่ีสุด และ
กฎเกณฑจ์ากคณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา 

2. ความเหมาะสมของ
กฎเกณฑ ์ของ
หน่วยงานท่ีมีก ากบัดูแล
การด าเนินงาน ของ
ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย   

ตวัแทนจากส านักงานเศรษฐกิจการคลงั  มีความเห็นวา่ กฎเกณฑท่ี์เขา้มา
ก ากบัดูแล ธอท. มีความเหมาะสมสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 
ตวัแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ ภาพรวมถือวา่มีความ
เหมาะสม เน่ืองจาก ธอท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจมีกฎหมายจดัตั้งเฉพาะ 
ดงันั้นการด าเนินการธนาคารตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  
ตวัแทนธนาคารแห่งประเทศไทย มีความเห็นวา่ ความเหมาะสมของ
กฎเกณฑจ์ากหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแล ในภาพรวมถือวา่มีความ
เหมาะสมในการด าเนินงานของธนาคาร และตามค าสัง่กระทรวงการคลงัท่ี 
433/2558 เร่ืองมอบหมายใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยก ากบัดูแลสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจ รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดว้ยนั้น ธนาคาร
แห่งประเทศไทยคงตอ้งศึกษากฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนดท่ีมีความส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกรรมการของ ธอท. ใหม้ากข้ึนเน่ืองจากหลกัในการด าเนินงาน
ของ ธอท.มีรูปแบบท่ีแตกต่างจาก SFIs อ่ืน ซ่ึงตอ้งท าความเขา้ใจและศึกษา
หลกัการท่ีส าคญั  
ตวัแทนคณะกรรมการธนาคาร (คนที่ 1 และ2) มีความเห็นวา่ กฎเกณฑ์
ปัจจุบนัไม่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของธนาคาร และ
ยงัไม่มีสอดคลอ้งตามหลกัการดา้นศานาอิสลามอยา่งแทจ้ริง 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

กฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานจากภายในและภายนอก 

หัวข้อกฎเกณฑ์ ความคิดเห็นของตวัแทน 
 ตวัแทนจากคณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา  (คนที่ 1 และ2) มีความเห็น

ร่วมกนัวา่ กฎเกณฑข์อ้บงัคบัท่ีน ามาใชก้บั ธอท. ในปัจจุบนั ยงัไม่มีความ
เหมาะสมต่อการด าเนินงานตามหลกัการอิสลามไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
ตวัแทนนักวชิาการ (คนที่ 1, 2 และ 3) มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 
กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีควบคุมยงัไม่มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัหลกัารด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม ท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงมากกวา่สถาบนัการเงินอ่ืน 
ตวัแทนผู้บริหารธนาคาร มคีวามเห็นว่า กฎเกณฑข์อ้บงัท่ีใชก้บัธนาคารอาจ
มีผลท าให ้ธอท. ไม่สามารถด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

3. กฎเกณฑห์รือขอ้บงัคบั
ใดท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศ
ไทยมากท่ีสุด 

ตวัแทนจากส านักงานเศรษฐกิจการคลงั กฎเกณฑท่ี์หา้มยุง่เก่ียวกบัดอกเบ้ีย  
ตวัแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ กฎเกณฑเ์ร่ืองการ
แต่งตั้งกรรมการธนาคาร 
ตวัแทนธนาคารแห่งประเทศไทย กฎเกณฑเ์ร่ืองกฎหมายภาษี การมีตลาด
เงินท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม ปลอดพน้จากระบบดอกเบ้ียอยา่ง
แทจ้ริง 
ตวัแทนจากคณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา  (คนที่ 1) กฎหมายพ้ืนฐาน 
ดา้นภาษี และขอ้บงัคบัตาม พ.ร.บ. การจดัตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย 2545 ยงัไม่รองรับต่อการด าเนินงานของ ธอท. อยา่งเพียงพอ  
ตวัแทนจากคณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา (คนที่ 2) หลกัเกณฑเ์ร่ือง
กฎหมายภาษี และกระบวนการท างานของธนาคารยงัไม่สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัหลกัท่ีมาดูแล  
ตวัแทนจากคณะกรรมการธนาคาร (คนที่ 2) กฎเกณฑด์า้นตลาดเงิน 
(Interbank) และกฎเกณฑ ์กฎหมายดา้ยภาษีของประเทศ 
ตวัแทนนักวชิาการ (คนที่ 1, 2 และ3) หลกัเกณฑเ์ร่ืองของกฎหมายภาษีของ
ประเทศ 
ตวัแทนผู้บริหารธนาคาร (คนท่ี 1 ) หลกัเกณฑก์ฎหมายภาษีและหลกัเกณฑ์
ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร 
ตวัแทนผู้บริหารธนาคาร (คนท่ี 2) หลกัเกณฑ ์ขอ้คบัการปฏิบติัตามการ
หลกัศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮ) อยา่งเคร่ครัด 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

กฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานจากภายในและภายนอก 

หัวข้อกฎเกณฑ์ ความคิดเห็นของตวัแทน 
4. การแต่งตั้งคณะ 

กรรมการกลางควบคุม
ทางดา้นกฎหมาย
อิสลาม และควรอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของหน่วยงานใด 

ตวัแทนจากส านักงานเศรษฐกิจการคลงั มีความเห็นการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการกลางควบคุมทางดา้นกฎหมายอิสลาม ในปัจจุบนัยงัไม่มี
ความจ าเป็น หากในอนาคตมีสถาบนัการเงินอิสลามจ านวนมากข้ึน และมี
สดัส่วนท่ีเหมาะสมในการจดัตั้งคณะกรรมการกลางควบคุมทางดา้น
กฎหมายอิสลามกค็วรศึกษาและจดัตั้งต่อไป  
ตวัแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ ควรใหผู้เ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกบัการเงินอิสลามเขา้มาบริหาร เพ่ือใหก้ารด าเนินเป็นไปตาม
มาตรฐานสถาบนัการเงินอิสลามในต่างประเทศ และใหธ้นาคารแห่ง
ประเทศไทยเขา้มาก ากบัดูแล ธอท. อยา่งเตม็รูปแบบเช่นเดียวกบัธนาคาร
พาณิชยท์ัว่ไป เน่ืองจาก ธอท. สามารถด าเนินการไดเ้ช่นเดียวกบัธนาคาร
พาณิชย ์เพียงแต่การด าเนินงานตอ้งเป็นไปตามหลกัศาสนาอิสลาม  
ตวัแทนธนาคารแห่งประเทศไทย  มีความคิดเห็นการตั้งคณะกรรมการกลาง
ถือวา่เป็นหน่วยงานท่ีส าคญั แต่ทั้งน้ีหากตอ้งมีการจดัตั้งคงตอ้งศึกษาขอ้มลู
ใหค้รบทุกในดา้น รวมถึงสดัส่วนของสถาบนัการเงินอิสลามในประเทศ
ดว้ย 
คณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา (คนที่ 2) ควรมีคณะกรรมการกลางเพ่ือ
ตรวจสอบธนาคารอิสลามในประเทศไทย โดยเฉพาะคณะกรรม การท่ีตั้ง
ข้ึนมาใหม่ ควรเป็นอิสระ ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี และอยูภ่ายใตก้ฎหมาย 
หรืออาจะเป็นรัฐบาลเป็นผูแ้ต่งตั้ง แต่ตอ้งมีการคดัเลือกนกัวิชาการท่ีมี
ความรู้ในดา้นหลกัศาสนาอยา่งชดัเจน  
ตวัแทนจากคณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา (คนที่ 2) ประเทศไทยควร
ตอ้งมีคณะกรรมการกลางท่ีแต่งตั้งข้ึนมาใหม่โดยเฉพาะ แต่หน่วย งานท่ีเขา้
มาดูแลตอ้งพิจารณาใหมี้ความเหมาะสม เพ่ือเป็นบรรทดัฐานในการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงิน และควรมีผูค้วามเช่ียวชาญโดย เฉพาะ 
ตวัแทนนักวชิาการ (คนที่ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางควบคุม
ทางดา้นกฎหมายอิสลาม ถือวา่มีบทบาทเป็นอยา่งมาก และควรข้ึนตรงต่อ 
กระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

กฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานจากภายในและภายนอก 

หัวข้อกฎเกณฑ์ ความคิดเห็นของตวัแทน 
 ตวัแทนนักวชิาการ (คนที่ 2) ควรเป็นหน่วยงานหน่ึงของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เน่ืองจากเป็น ธปท. เป็นหน่วยงานควบคุมการตรวจสอบการ
เขา้ออกของเงินทุนระหวา่งประเทศ และถือเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็น
เอกภาพ และควรมีผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองหลกัศาสนาอิสลามอยา่ง
แทจ้ริง 
ตวัแทนคณะกรรมการธนาคาร(คนที่ 1)  การแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง
ควบคุมทางดา้นกฎหมายอิสลาม ควรข้ึนตรงต่อส านกันายกรัฐมนตรี  
ตวัแทนคณะกรรมการธนาคาร (คนที่ 2) การแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง
ควบคุมทางดา้นกฎหมายอิสลาม ถือวา่มีบทบาทเป็นอยา่งมาก แต่ควร           
ข้ึนตรงต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตวัแทนผู้บริหารธนาคาร การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางควบคุมทางดา้น
กฎหมายอิสลาม ถือวา่มีบทบาทเป็นอยา่งมาก อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 จากตารางท่ี 4.16 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย และนักวิชาการ สามารถน ามาวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบักฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัจากตวัแทนของหน่วยงาน จากผลการศึกษาสามารถสรุป ไดด้งัน้ี  
 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตวัแทนจากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากความคิดเห็นส่วนใหญ่ พบว่า กฎเกณฑ์ ข้อบังคับจาก
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย มี
ความส าคญัสูงท่ีสุด รองลงมาคือ กฎเกณฑ์จากคณะกรรมการด้านศาสนา (ชะรีอะฮ์) เน่ืองจาก
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตามหลกัศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัด หลกัเกณฑ์ท่ีเขา้
มาควบคุมการปฏิบติังานตอ้งเหมาะสมกบัหลกัการด าเนินธุรกรรมของธนาคาร และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ)์ อยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะตวัแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามอย่างจริงจงั ตาม
วตัถุประสงคห์ลกัของธนาคารอิสลาม ดงันั้น ธุรกรรมของธนาคารควรตอ้งมีความโปร่งใสถูกตอ้ง 
รวมถึงหลกัการออกผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคาร  
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 ความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ตวัแทนหน่วยงาน
และขอ้มูลเชิงปริมาณจากขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม ในหัวขอ้ท่ี 4.2.1  การวิเคราะห์ระดบั
ความส าคญัของกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานภายใน พบว่าจากความคิดเห็นของพนักงาน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่และตวัแทนของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล นกัวิชาการ
และผูบ้ริหารธนาคารมีความเห็นตรงกนัวา่ กฎเกณฑ์ท่ีมีความส าคญัในการด าเนินงานของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย คือ กฎเกณฑ์การก ากบัดูแลจากคณะกรรมการด้านศาสนา (ชะรีอะฮ์)  
โดยเฉพาะความส าคญัด้านการให้ค  าปรึกษา แนะน า รับรองวินิจฉัย ช้ีแนะการปฏิบติังานของ
ธนาคารใหพ้นกังานสามารถด าเนินธุรกรรมตามหลกัของศาสนาอิสลามไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์ร  
  ส าหรับความส าคญัของหน่วยงานภายนอก ยงัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ในหวัขอ้ท่ี 4.2.2  การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานภายนอก 
พนกังานธนาคารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอกท่ีมีระดบั
ความส าคญัสูงสุด คือ กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
ด้าน ซ่ึงมีความส าคญัอยู่ในระดับท่ีสูงท่ีสุด และเม่ือพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยงัพบว่า 
รายละเอียดกฎเกณฑ์ของ ธปท. จากความคิดเห็นของตวัแทนหน่วยงานมีความเห็นตรงกนัวา่ ควร
ก าหนดให้มีตลาดเงิน (Interbank) แบบอิสลามเกิดข้ึน เพื่อรองรับธุรกรรมแบบอิสลามท่ีมีความ
ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและหลุดพน้จากระบบดอกเบ้ียอย่างแท้จริง รวมถึงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลางควบคุมทางดา้นกฎหมายอิสลาม เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของธนาคารท่ี
ด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลามให้มีความเหมาะสมถูกตอ้ง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลรายละเอียดของแต่ละดา้นท่ีพบจากขอ้มูลเชิงปริมาณ ความคิดเห็นของพนกังานเป็น
ส่วนใหญ่  
  ทั้งน้ี ยงัมีความคิดเห็นความคิดเห็นท่ีแตกต่างในการจดัตั้งหน่วยงานกลางการควบคุม
กฎหมายอิสลาม ซ่ึงความคิดเห็นจากตวัแทนจากส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ท่ีมีความคิดเห็นว่า 
การจดัตั้ง “คณะกรรมการกลางควบคุมทางดา้นกฎหมายอิสลาม” ในประเทศไทยปัจจุบนัยงัอาจ         
ไม่มีความจ าเป็นมากพอ หากแต่ในอนาคตประเทศไทยมีจ านวนสถาบนัการเงินแบบอิสลามท่ี        
มากข้ึน หรือมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดตั้ ง ก็เห็นควรพิจารณาให้มีการศึกษา           
แนวทางการจดัตั้งต่อไป เพื่อใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 
  ผลจากกวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ยงัพบว่า ความส าคญัดา้นกฎเกณฑ์ดา้น
กฎหมายภาษี ตวัแทนผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นตรงกนัว่า ความส าคญัการปรับแกไ้ขกฎหมาย
ภาษีและอากรของประเทศไทย ควรไดรั้บการปรับปรุงอยา่งจริงจงั เพื่อให้เหมาะสมต่อการด าเนิน
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ธุรกรรมการตามหลกัศาสนาอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างแทจ้ริง ซ่ึงมีความ
สอดคล้องตรงกบัวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ในหัวขอ้ท่ี 4.2.2 ซ่ึงพนักงานส่วนใหญ่ให้ระดบั
ความส าคญักบักฎเกณฑ์ดา้นกฎหมายภาษีและอากร อยู่ในระดบัมาก เช่นกนั ทั้งเพื่อให้ธนาคารมี
การด าเนินงานท่ีมีความถูกต้องและมีกฎหมายภาษีท่ีสอดคล้องมารองรับการท าธุรกรรมของ
ธนาคาร 
 

ตารางที ่4.17 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนของหน่วยงาน นกัวิชาการ ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
การด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

 

ผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อการด าเนินกจิการของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

หัวข้อกฎเกณฑ์รายด้าน ความคิดเห็นของตวัแทน 

ความสามารถในการด าเนินงานของธนาคาร 
1. ดา้นหลกัการด าเนิน

ธุรกรรม 
ตวัแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ, ตวัแทนคณะกรรมการ
ธนาคาร, ตวัแทนคณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา , ตวัแทนผู้บริหาร
ธนาคาร, ตวัแทนนักวิชาการ มีความเห็นวา่ กฎเกณฑข์อ้บงัคบัของหน่วยงาน
ท่ีก ากบัดูแล มีผลต่อหลกัการด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลามของ
ธนาคาร 

2. ดา้นโครงสร้างการ
ด าเนินงาน 

ตวัแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ มีความเห็นวา่ มี
ผลกระทบดา้นโครงสร้างการแต่งตั้งกรรมการธนาคาร 
ตวัแทนจากคณะกรรมการธนาคาร (คนที่ 1) มีความเห็นวา่ โครงสร้างการ
แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการดา้นศาสนาควรมีการ
ปรับปรุงแกใ้หเ้หมาะสมมากข้ึน  

3. ดา้นผลประกอบการ ตวัแทนผู้บริหารธนาคาร,  นักวชิาการ มีความเห็นกฎเกณฑท่ี์เขา้มาควบคุม 
ส่งผลกระทบดา้นผลประกอบการของธนาคาร และฐานะเงินกองทุนของ
ธนาคาร 

กระบวนการบริหารงานภายใน 
1. ดา้นทกัษะบุคคลกร ตวัแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ, ตวัแทนคณะกรรมการ

ธนาคาร, ตวัแทนคณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา , ตวัแทนผู้บริหาร
ธนาคาร,  นักวชิาการ มีความเห็นร่วมกนัวา่ ทกัษะความรู้ ความสามารถของ
พนกังานธนาคารยงัขาดความรู้ และศกัยภาพในการท างาน ซ่ึงมีผลต่อการ
ด าเนินงานของธนาคารเป็นอย่างมาก ควรสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บับุคลากร 
ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีธนาคารตอ้งเร่งพฒันาปรับปรุงเป็นอยา่งมาก   
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ตารางที ่4.17 (ต่อ)  
 

ผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อการด าเนินกจิการของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

หัวข้อกฎเกณฑ์รายด้าน ความคิดเห็นของตวัแทน 
2. ดา้นตน้ทุนการ

ด าเนินงาน 
ตวัแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ มีความเห็นวา่ตน้ทุนการ
ด าเนินงานต่อรายไดข้องธนาคาร มีสดัส่วนสูงกวา่เม่ือเทียบกบัสถาบนั
การเงินอ่ืน 
ตวัแทนธนาคารแห่งประเทศไทย มีความเห็นวา่ การขาดตลาดเงิน 
ท่ีถกูตอ้งตามหลกัการ ท าใหธ้นาคารมีตน้ทุนสูงกวา่ธนาคารพาณิชยอ่ื์นทัว่ไป   

 ตวัแทนจากคณะกรรมการธนาคาร (คนที่ 1, 2) ตวัแทนผู้บริหารธนาคารและ
ตวัแทนนักวชิาการ  และตวัแทนนักวชิาการ (คนที่ 1, 2 และ 3) มีความเห็น
ตรงกนัวา่ กฎเกณฑท่ี์ก ากบัดูแลมีผลต่อการด าเนินงานของธนาคาร ดา้น
ตน้ทุนการด าเนินงานของธนาคารท่ีสูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป  

3. ดา้นมาตรฐานการ
ควบคุมตรวจสอบ 

ตวัแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ตวัแทนคณะกรรมการธนาคาร ตวัแทน
คณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา ตวัแทนผู้บริหารธนาคาร นักวชิาการ มี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ การขาดมาตรฐานการควบคุมดา้นสินเช่ือของ
ธนาคารส่งผลกระทบต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารในปัจจุบนั 
และส่งผลต่อสภาพคล่องของธนาคาร  

4. ดา้นกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ตวัแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ, ตวัแทนธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตวัแทนคณะกรรมการธนาคาร ตวัแทนคณะกรรมการธนาคาร
ด้านศาสนา ตวัแทนผู้บริหารธนาคาร ตวัแทนนักวชิาการ มีความเห็น
สอดคลอ้งกนัต่อผลกระทบท่ีเกิดดา้นกระบวนการด าเนินงานของธนาคารท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏิบติัตามขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการอนุมติัจาก
กระทรวงการคลงั เป็นอุปสรรคในการท างาน เช่น การขออนุมติัเปิด-ปิดสาขา
ของธนาคาร  

  
 จากตารางท่ี 4.17 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานท่ีเขา้มา
ก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถน ามาสรุปผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานท่ีก ากบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ท่ีมีผผลต่อด้านความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม และกระบวนการบริหารงานภายในองค์กร รายละเอียดการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
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 4.6.1 ดา้นความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม 
  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนดา้นความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม 
จากความคิดเห็นของตวัแทนจากหน่วยงาน ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา ผูบ้ริหารธนาคาร และ
นักวิชาการ มีความเห็นสอดคล้องตรงกันว่า ต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีต่อ ด้านหลักการด าเนิน
ธุรกรรมของธนาคารเป็นส าคญั และมีผลกระทบต่อหลกัในการออกผลิตภณัฑ์และบริการของ
ธนาคาร เน่ืองจากเป็นหลกัการส าคญัท่ีธนาคารต้องปฏิบติัตาม และผลกระทบท่ีมีความส าคญั
รองลงมา  คือ  ผลกระทบด้านโครงสร้างการด า เ นินงาน ซ่ึงความคิดเ ห็นจากตัวแทน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการธนาคาร มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่า 
โครงสร้างการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารปัจจุบนั ควรมีการปรับปรุงแก้ให้เหมาะสมรวมถึง
จ านวนสัดส่วนของคณะกรรมการ และท่ีมาของการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ในหัวขอ้ท่ี 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อการด าเนินของธนาคาร จากความคิดเห็นของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ส านกังานใหญ่ ซ่ึงมีความคิดเห็นวา่ กฎเกณฑข์องหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลส่งผลกระทบต่อดา้น
หลกัการระบบการเงินอิสลาม หลกัการออกผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารท่ีถูกตอ้ง และดา้น
โครงสร้างการด าเนินงานของธนาคาร โครงสร้างการแต่งคณะกรรมการดา้นศาสนา รวมถึงความ
คิดเห็นของลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคารท่ีมีความคิดเห็นสอดคลอ้งตรงกนัในดา้นผลกระทบหลกัการ
ระบบการเงินแบบอิสลาม ในหวัขอ้ท่ี 4.4.1  
 4.6.2  ดา้นกระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร 
  จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนด้านกระบวนการบริหารงานภายใน จากความคิดเห็นของ
ตวัแทนจากหน่วยงานมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ภาพรวมกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงาน
ต่างๆ มีกระทบผลต่อกระบวนการบริหารงานภายใน ดา้นตน้ทุนการด าเนินงานของธนาคาร และ
ด้านทักษะบุคลากร ซ่ึงประกอบด้วยความเห็นของตัวแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ริหารธนาคาร และนกัวิชาการ ท่ีมี
ความเห็นว่า ตน้ทุนการด าเนินงานของธนาคารมีตน้ทุนการด าเนินงานท่ีสูงกว่าธนาคารพาณิชย์
ทัว่ไป การก าหนดตลาดเงิน (Interbank) แบบอิสลามภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องและ
ลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายของธนาคาร และในด้านทกัษะบุคลากร ความคิดเห็นจากตวัแทนส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
ธนาคารด้านศาสนา ผูบ้ริหารธนาคาร นักวิชาการ มีความเห็นว่า ทกัษะศกัยภาพของพนักงาน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ควรมีการปรับปรุงศักยภาพในการท างานให้เพิ่มมากข้ึน 
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โดยเฉพาะการเพิ่มความรู้ดา้นหลกัศาสนาอิสลามท่ีตอ้งน ามาใชก้บัระบบการเงินการธนาคาร เพื่อ
พฒันากระบวนการท างานของธนาคารใหส้มบูรณ์ถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน  
  ทั้งน้ี จากขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มีความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ในหัวขอ้ท่ี 4.3.2  ผลการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการด าเนินของธนาคารต่อด้านการ
บริหารงานภายในองค์กรของพนักงานธนาคารท่ีมีความคิดเห็นว่า ผลกระทบด้านต้นทุนการ
ด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยงัคงสูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป รวมถึงการขาด
ตลาดเงิน (Interbank) แบบอิสลามเพื่อให้ปลอดพน้จากระบบดอกเบ้ียอยา่งแทจ้ริง ส าหรับดา้นการ
ส่งเสริมพฒันาทกัษะบุคลากรของธนาคารให้มีความรู้ดา้นกฎหมายอิสลาม (หลกัชะรีอะฮ์) ให้มาก
ข้ึนเพื่อสามารถน ามาพฒันาการท างานและต่อองคก์รได ้
  สรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ตวัแทนหน่วยงานท่ีควบคุมและผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากหวัขอ้ท่ี 4.2 การวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์และหวัขอ้ท่ี 
4.3 การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน ถือว่ามีความสอดคล้องตรงกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแล เม่ือน าผลการวิเคราะห์ทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพมาเปรียบเทียบกบักรอบแนวคิดในบทท่ี3 ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจยั พบว่า 
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัจากหน่วยงานภายในจ านวนทั้ง 3 หน่วยงานท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนั คือ กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัระเบียบธนาคารและกฎเกณฑ์คณะกรรมการดา้นศาสนา  (ชะรีอะฮ์) และกฎเกณฑ์จาก
หน่วยงานภายนอกอีกจ านวน 3 หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล พบวา่ กฎเกณฑ์จากธนาคาร
แห่งประเทศมีระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดทั้งในภาพรวมและรายดา้น ส าหรับผลกระทบจากกฎเกณฑ์ 
ท่ีเกิดจากความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามศาสนาอิสลาม และดา้นการบริหารงานภายใน
องค์กร พบว่า ด้านความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามอิสลามมีด้านท่ีมีผลกระทบสูงสุด
จ านวนทั้ง 3 ดา้น และส าหรับผลกระทบต่อดา้นการบริหารงานภายในองคก์ร ตน้ทุนการด าเนินงาน
ของธนาคารมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั  

จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท าให้สามารถวิเคราะห์ผลสืบเน่ืองในเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบติังานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และรวมถึงขอ้มูลการขอ้เสนอแนะ  โดย
สามารถน ามาวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบกฎเกณฑ์จากหน่วยงานทั้งจากภายในและภายนอกท่ีมี
ระดบัความส าคญัสูงท่ีสุด และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทยทั้ งจากด้านความสามารถต่อการด าเนินธุรกรรมตามหลักศาสนาอิลาม และด้าน
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กระบวนการบริหารงานภายในองค์กร ท่ีมีระดบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสูงท่ีสุด รวมถึงผลสืบเน่ืองท่ี
เกิดข้ึน สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.1 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่4.1 องค์ประกอบท่ีส าคัญของกฎเกณฑ์จากหน่วยงานท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานของ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต่อดา้นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสูงสุด  
 
4.7 การวเิคราะห์ SWOT จากข้อมูลการสัมภาษณ์ตัวแทนของหน่วยงานที่เข้ามาก ากับดูแลธนาคาร

อสิลามแห่งประเทศไทย 
 จากความคิดเห็นการสัมภาษณณ์ตวัแทนของหน่วยงานท่ีมาก ากบัดูแลธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย และผูบ้ริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย น าผลมาสรุปและวิเคราะห์โดยการ
ใช้ SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส และอุปสรรค  ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย จุดแข็งของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยท่ีมีความแตกต่าง และจุดอ่อนท่ีตอ้งพฒันา
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน รวมถึงการวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัธนาคารอีกดว้ย เพื่อน าไปเป็น
แนวทางการพฒันาการด าเนินงานของธนาคารต่อไป อีกทั้งผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนปัจจยัเหล่าน้ี

กฎเกณฑ์ภายใน 

1. กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั
ระเบียบธนาคาร 

2. กฎเกณฑค์ณะกรรมการ
ดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ)์ 

 

กฎเกณฑ์ภายนอก 
1. กฎเกณฑธ์นาคารแห่ง

ประเทศไทย 

1. หลกัการออกผลิตภณัฑบ์ริการ
ของธนาคาร 

2.หลกัการประกอบธุรกิจตอ้งไม่
เก่ียวพนักบัดอกเบ้ีย 

3. การขาดการควบคุมการอนุมติั
สินเช่ือท่ีไดม้าตรฐาน 

ข้อเสนอแนะ 
1.  การก าหนดบทลงโทษท่ีชดัเจน 
2. ธนาคารกลางควรมีบทบาทในการควบคุมก ากบัดูแล 
3.  การตั้งหน่วยงานคอยตรวจสอบมาตรฐานการอ านวยสินเช่ือ 

กฎเกณฑ์ข้อบังคบัหน่วยงาน 

 

ผลกระทบ 

 

ผลสืบเนื่อง 

 

ผลประกอบการ 
หลักการระบบ
ธนาคาร 

ต้นทุนด าเนินงาน 

โครงสร้างด าเนินงาน DPU
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จะช่วยท าให้ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดุแลมีความเขา้ใจปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้มากยิ่งข้ึน สามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ธนาคารในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ของการก่อตั้ง ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสมถูกตอ้งมากต่อไป ผูว้ิจยัสามารถสรุปรายละเอียดการวิเคราะห์ SWOT ดงั
ตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18   การวิเคราะห์ SWOT ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 
จุดแข็ง  
 ความเป็นธนาคารอิสลามท่ีด าเนินการตาม

หลกัศาสนาอิสลามอยา่งเตม็รูปแบบเพียง
แห่งเดียวในประเทศไทย 

 การเป็นธนาคารรัฐวสิาหกิจ สร้างความ 
น่าเช่ือถือ มัน่คงจากภาครัฐใหก้บัลูกคา้  

 หลกัการรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งตาม
หลกัศาสนาอิสาม 

 

จุดอ่อน  
 ทกัษะความรู้ความเช่ียวชาญของบุคลากรของ

ธนาคาร 
 กระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร เช่น 

ระบบเทคโนโลยขีองธนาคาร 
 การประชาสัมพนัธ์ส่ือสารใหลู้กคา้ทราบถึง

ขอ้ดีหลกัการอิสลามท่ีแทจ้ริง  

โอกาส  
 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 การจดัตั้งคณะกรรมการกลางควบคุมดา้น

กฎหมายอิสลาม 
 ภาคธุรกิจแบบอิสลามท่ีเติบโตมากข้ึน เช่น  

พนัธบตัรแบบอิสลาม กองทุน ประกนัภยั
แบบอิสลาม (ตะกาฟุล)  

อุปสรรค  
 ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐานภาษีของประเทศ 
 การควบคุมก ากบัดูแลจากหน่วยงานภายนอก 
กฎเกณฑท่ี์ยงัไม่เหมาะสมต่อการด าเนินงาน
ตามหลกัศาสนาของธนาคาร 

 การเปิด Islamic Window ของสถาบนั
การเงินอ่ืน 

 
จากตารางท่ี 4.18 การน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานมาวิเคราะห์ 

SWOT เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็ง อุปสรรค รวมถึงโอกาสในการแข่งขนัของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศ ไดด้งัน้ี 
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จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร พบวา่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
มีจุดแข็งท่ีชดัเจน คือ การเป็นธนาคารตามหลกัศาสนาอิสลามอย่างเต็มรูปแบบเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชาวมุสลิมท่ีมีตอ้งการสถาบนัการเงินท่ีด าเนินอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัการอย่างแทจ้ริง ทั้งน้ีประชาชนท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาอิสลามยงัสามารถเขา้มาใช้
บริการของธนาคารได ้อีกดว้ยถือเป็นจุดแข็งท่ีส าคญั รวมถึงการเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถ
สร้างความน่าถือเช่ือความมัน่คงให้กบัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ แต่ทั้งน้ี จุดอ่อนของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย คือ ปัญหาภายในองคก์รดา้นพนกังานและทกัษะของบุคลากรซ่ึงถือวา่เป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัในการบริหารองค์กร ซ่ึงพนักงานส่วนใหญ่ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยงัขาด
ความรู้ดา้นการเงินแบบอิสลาม (หลกัชะรีอะฮ)์ ท่ีเป็นหลกัปฏิบติัส าคญัของธนาคาร รวมถึงปัญหา
กระบวนการบริหารงานภายในธนาคาร การวางโครงสร้างองค์กร การวางแผนการปฏิบติัท่ีขาด
ความเช่ือมโยง และมาตรฐานการตรวจสอบควบคุม โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติสินเช่ือท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมัน่คงของธนาคารในปัจจุบนั และปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีของ
ธนาคารท่ียงัไม่สัมพนัธ์กบัหลกัการเงินแบบอิสลามไดอ้ยา่งสมบูรณ์ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ของ
ธนาคารท่ียงัไม่สามารถส่ือสารให้ลูกคา้ทั้งกลุ่มลูกคา้มุสลิมและลูกค้าทัว่ไปให้เข้าใจหลักการ
ด าเนินของท่ีน ามาใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร พบว่า โอกาสการเติบโตของระบบ
การเงินแบบอิสลามภายหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมีจ านวนประชากรมุสลิมกว่า 
600 ลา้นคน ซ่ึงมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม 
เพื่อรองรับการเติบโตของนกัธุรกิจมุสลิมท่ีตอ้งการสถาบนัการท่ีถูกตอ้งตามหลกัศานาอย่างครบ
วงจรประกอบการท าธุรกิจ ท าให้ธนาคารท่ีด าเนินการแบบอิสลามมีโอกาสการเติบโตในอตัราท่ี
สูงข้ึน รวมถึงภาคธุรกิจแบบอิสลามท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนตามดว้ย เช่น พนัธบตัรแบบอิสลาม การ
ประกนัภยัแบบอิสลาม (ตะกาฟุล) และการจดัตั้งคณะกรรมการกลางควบคุมดา้นกฎหมายอิสลาม 
ยอ่มเป็นผลดีต่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยท่ีจะมีหน่วยงานกลางเป็นมาตรฐานวดัหลกัการ
ผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับจากสากลมากข้ึน เพิ่มโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจให้เติบโต แต่ทั้งน้ีในประเทศไทยยงัพบ อุปสรรค ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐานภาษี
ของประเทศท่ียงัไม่มีการแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัหลกัการอิสลาม ท าให้เกิดผลกระทบต่อหลกัการ
การออกผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารเป็นอยา่งมาก อีกทั้ง หน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมก ากบัดูแล 
เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ยงัขาดผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเขา้ใจดา้นหลกัการด าเนินธุรกรรมแบบอิสลามอยา่ง
แทจ้ริง ท าให้กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัท่ีออกมาไม่มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัการด าเนินงานของ
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ธนาคาร เช่น ปัจจยัดา้นตลาดเงิน (Interbank) แบบอิสลาม รวมถึงการเปิดช่องทางบริการการเงิน
แบบอิสลาม (Islamic Window) ของสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีสาขาการใหบ้ริการท่ีครอบคลุมกวา่ กลุ่ม
ลูกคา้มุสลิมจึงเกิดการเปรียบเทียบและกลายเป็นคู่แข่งของธนาคาร 

 
4.8 สรุปผลจาการวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบตามวตัถุประสงค์งานวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณ์ตวัแทนหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถ
น าผลการวเิคราะห์มาสรุปตามวตัถุประสงคง์านวจิยั ไดด้งัน้ี  

1. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีมีบทบาทในการควบคุมการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 สรุปผลจากการวิจยัพบวา่ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีมีระดบัความส าคญัต่อ
การด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คือ กฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายใน 
ประกอบดว้ย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัระเบียบของธนาคาร และกฎเกณฑ์จากคณะกรรมการดา้นศาสนา 
(ชะรีอะฮ)์ ท่ีมีระดบัความส าคญัท่ีใกลเ้คียงกนั ส าหรับหน่วยงานภายนอกท่ีมีระดบัความส าคญัสูง
ท่ีสุด คือ กฎเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย กฎเกณฑจ์ากหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงานถือวา่มีบทบาท
ในการควบคุมก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัระเบียบของธนาคาร 
และกฎเกณฑ์จากคณะกรรมการดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ์) มีความส าคญัในดา้นหลกัการการด าเนิน
ธุรกรรมของธนาคารให้มีการปฏิบติังานถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอย่างชัดเจน ส าหรับหน่วยงาน
ภายนอก ฎเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยถือเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพ
ของสถาบันการเงินในประเทศไทยกฎเกณฑ์และข้อก าหนดจากธนาคารแห่งประเทศถือเป็น
กฎเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

2. เพื่อศึกษาระดบัผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
จากกฎเกณฑข์อ้บงัคบัจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกท่ีเขา้มาก ากบัดูแล 
 สรุปผลจากการวิจยัพบวา่ ระดบัผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย จากกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของธนาคาร ดา้นความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม ดา้นท่ีมีผลกระทบสูงสุดคือ 
ดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม และด้านโครงสร้างการด าเนินงาน ส าหรับผลกระทบต่อดา้น
กระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร พบวา่ดา้นท่ีมีผลกระทบสูงสุดคือ ดา้นตน้ทุนการด าเนินงาน
ของธนาคาร   
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3. เพื่อศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 สรุปผลจากการวิจยัพบว่า กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม โดยความสัมพนัธ์
อยูใ่นระดบัมาก อยา่งไม่มีนยัส าคญั  และค่าเฉล่ียระดบัผลกระทบจากหน่วยงานภายในอยูใ่นระดบั
มากกวา่กฎเกณฑห์น่วยงานนอก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต่างกนัเท่ากบั 3.986 และ 3.954 ตามล าดบั  

4. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ท่ีเกิด 
เพื่อน าไปเป็นแนวทางการพฒันาปรัปรุงมาตรฐานการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย 
 จากผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากการ 
สัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานท่ีก ากับดูแล พบว่า จุดแข็ง ของธนาคารคือ ความเป็นธนาคาร
อิสลามท่ีด าเนินการตามหลกัอิสลามอย่างเต็มรูปแบบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย มีหลกัการ
รูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสาม จุดอ่อน คือทกัษะความรู้ด้านศาสนาของ
พนักงาน กระบวนการบริหารงานภายใน และการขาดการประชาสัมพนัธ์ โอกาสของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย คือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  รวมถึงการเติบโตภาคธุรกิจแบบ
อิสลามในภูมิภาคน้ี ส าหรับดา้นปัญหาและอุปสรรค พบวา่ ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐานภาษีของ
ประเทศ และการควบคุมก ากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ียงั         
ไม่เหมาะสมยงัคงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะการวจิยั 

 
ในบทน้ี ผูว้ิจ ัยน าเสนอผลการศึกษา เร่ืองผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของ

หน่วยงานท่ีก ากับดูแลต่อมาตรฐานการด า เนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
วตัถุประสงค์งานวิจยัเพื่อศึกษากฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ท่ีก ากบัดูแลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ผูว้ิจยัแบ่ง
การสรุปผลจากการวิจยัเชิงปริมาณข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (อตัราการตอบกลับของ
แบบสอบถามสามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ข) และสรุปผลจากขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
ตวัแทนหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เม่ือน าผลการวิจยัจากทั้งสองส่วน
มาวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อศึกษาถึงกฎเกณฑ์ท่ีมีระดบัความส าคญัจากหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบั
ดูแลและต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
  5.1.1.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งประชากรพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ส านกังานใหญ่  
  ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบวา่ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย จ านวน 179 คน มีอายุเฉล่ีย 35 ปี สถานภาพโสด พนกังานส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาพุทธมากกวา่อิสลาม จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 นบัถือศาสนาอิสลาม
จ านวน 115 คน ร้อยละ38.90 พนกังานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่น
สายงานธุรกิจรายย่อยจ านวน 120 คน รองลงมาสายงานสนับสนุนธุรกิจจ านวน 53 คน อยู่ใน
ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี/เจา้หนา้ท่ีอาวุโส จ านวน 202 คน พนกังานส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 26,563 บาทต่อ
เดือน ช่วงอายงุานมากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 4 ถึง 6 ปี จ  านวน 158 คน  
  5.1.1.2 ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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  ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่งลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพบวา่ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย นบัถือศาสนาพุทธจ านวน 217 คน รองลงมานบัถือศาสนา
อิสลามจ านวน 163 คน มีอายุเฉล่ีย 34 ปี ลูกคา้ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 21,288 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน 109 คน รองลงมา
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 102 คน และระยะเวลาการใชบ้ริการธนาคารสูงสุด 4 ถึง 6 ปี 
จ  านวน 174 คน รองลงมา 1 ถึง 3 ปี จ  านวน 151 คน โดยเฉล่ียระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการกบัธนาคาร
อิสลามเท่ากบั 4 ปี 
 5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานภายใน
และภายนอก 
  5.1.2.1  กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน 
  ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายใน ความคิดเห็นของ
พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ พบว่า ภาพรวมระดับความส าคัญ
กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ค่าเฉล่ียท่ีเท่ากบั 3.98   เม่ือ
พิจารณารายดา้นของกฎเกณฑห์น่วยงานภายในท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั
ระเบียบของธนาคาร และกฎเกณฑข์องคณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา มีระดบัความส าคญัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และ 4.02 ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั จากกฎเกณฑ์ทั้งสองดา้นน้ีถือเป็น
กฎเกณฑท่ี์มีความส าคญัต่อการด าเนินงานของสถาบนัการเงินตามหลกัศาสนาอิสลาม ซ่ึงกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบั ระเบียบของธนาคารจะระบุถึง คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบติังานของพนักงานให้ถูกต้อง
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัการของศาสนาอิสลาม  ส าหรับกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการธนาคาร
ด้านศาสนา จะก าหนดหลกัเกณฑ์ตามหลกัศาสนาในการปฏิบติังานอย่างชัดเจน รวมถึงความรู้
ค าแนะน าตามหลกัชะรีอะฮ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจธนาคาร   เพื่อให้ธนาคารสามารถการ
ประกอบกิจการไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้น พนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 
จึงใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
  เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ดา้นของกฎเกณฑจ์ากหน่วยงานภายใน พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบั
ความส าคญัสูงท่ีสุด คือ ดา้นหลกัเกณฑ์ขอ้บงัคบั คู่มือระเบียบการปฏิบติังาน ขั้นตอนการท างานท่ี
ตอ้งปฏิบติัอย่างถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลามและเคร่งครัด ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และรองลงมาคือ ขอ้ก าหนดการบริจาคซะกาต ร้อยละ 2.5 ต่อปีของธนาคาร 
หลกัการบริจาคอยา่งถูกตอ้งชดัเจนโปร่งใสและเป็นธรรม มีระดบัความส าคญัอยูร่ะดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.08 ส าหรับกฎเกณฑ์คณะกรรมการดา้นศาสนา พบว่า ดา้นหลกัเกณฑ์การให้ค  าปรึกษา 
แนะน า รับรอง ช้ีแนะการปฏิบติังาน เพื่อให้ธุรกรรมธนาคารสอดคลอ้งกบัหลกัชะรีอะฮอ์ยา่งถูกตอ้ง 
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มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงจากการความคิดเห็นของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ส านกังานใหญ่ ให้ระดบัความส าคญักบักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหลกัปฏิบติั
ของศาสนาอิสลาม ซ่ึงธนาคารตอ้งยดึถือและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เป็นขอ้ปฏิบติัตามหลกัสากลของ
สถาบนัการเงินแบบอิสลามมากกวา่ความส าคญัในดา้นอ่ืน  
  5.1.2.2  กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก 
  ส าหรับระดับความส าคัญของกฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายนอก ในภาพรวมระดับ
ความส าคญักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก อยูท่ี่ระดบัความส าคญัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.97 และหน่วยงานจากภายนอกท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย อยู่ในระดับความส าคญัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือกฎเกณฑ์จากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความส าคญัมากเช่นกนั  
  เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านของกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอก พบว่า 
กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านท่ีมีความส าคัญสูงสุด คือ การก าหนดตลาดเงิน 
(Interbank) แบบอิสลาม เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องและมีแหล่งตลาดทุนท่ีถูกต้องตามหลัก
อิสลามหลุดพ้นจากระบบดอกเบ้ีย โดยมีความส าคัญอยู่ระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.05 และ
กฎเกณฑ์ด้านท่ีมีระดับความส าคญัรองลงมาคือ การจัดตั้ งหน่วยงาน “คณะกรรมการควบคุม
ทางดา้นกฎหมายอิสลาม” เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของธนาคารท่ีด าเนินธุรกรรมตามหลกั
อิสลาม มีความส าคญัอยู่ระดบัมากเช่นกัน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.04 ส าหรับกฎเกณฑ์จากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจซ่ึงมีระดบัความส าคญัรองลงมา พบวา่ดา้นท่ีมีความส าคญัสูงสุด 
คือ การก าหนดให้ธนาคารมุ่งเนน้การให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้มุสลิม ให้สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน
ท่ีปลอดดอกเบ้ีย ตามวตัถุประสงค์การจดัตั้งของธนาคาร มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.02 จากความคิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นส าคญัเน่ืองจาก กฎเกณฑ์จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย  มีหนา้ท่ีหลกัในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสถาบนัการเงินของ
ประเทศ ดูแลระบบการเงินให้มีความมัน่คงและก้าวหน้า รวมถึงควบคุมดูแลดา้นการเงินของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดว้ย 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ตวัอย่างพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ ต่อ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
  สรุปผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลต่อมาตรฐานการด าเนินงาน
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถแบ่งผลกระทบออกเป็น 2 ดา้นคือ 
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  ดา้นท่ี 1 ผลกระทบดา้นความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม   
  ในภาพรวมมีผลกระทบอยูร่ะดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80  และดา้นท่ีมีผลกระทบสูงสุด
คือ ดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม อนัดบัรองลงมาคือ ดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน ผลกระทบ
อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  
  หากพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลามท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ หลกัเกณฑก์ารออกผลิตภณัฑ์เงินฝากสินเช่ือและการบริการของธนาคารท่ีถูกตอ้งปฏิบติั
ตามหลกัชะรีอะฮ ์ มีระดบัผลกระทบมาก รองลงมาคือ การประกอบธุรกิจของธนาคารท่ีไม่เก่ียวพนั
กบัระบบดอกเบ้ียหรือขดักบัหลกัศาสนาอิสลาม มีผลกระทบอยูร่ะดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.03 ส าหรับ
รายละเอียดดา้นท่ีมีผลกระทบรองลงมา คือ ดา้นผลประกอบการ พบวา่ดา้นท่ีมีผลกระทบสูงสุดคือ 
การขาดการควบคุมอนุมติสินเช่ือท่ีไดม้าตรฐานส่งผลต่อผลกระกอบการของธนาคารท่ีลดลง มี
ผลกระทบอยูร่ะดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ส าหรับดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน พบวา่ ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ โครงสร้างการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา ควรไดรั้บการแต่งตั้งจาก
หน่วยงานภายนอก ผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.84  
  ดา้นท่ี 2 ดา้นกระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร ภาพรวมอยู่ในระดบัความส าคญั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 พบวา่ดา้นท่ีมีผลกระทบสูงสุดคือ ผลกระทบดา้นตน้ทุนการด าเนินงาน 
ผลกระทบอยูร่ะดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 รองลงมาคือ ดา้นทกัษะบุคลากร ผลกระทบระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 
  หากพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้นพบว่า ดา้นตน้ทุนการด าเนินงานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ ตน้ทุนค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป ท าให้ส่งผลต่อผลประกอบการท่ีแทจ้ริงของ
ธนาคาร ผลกระทบอยู่ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบัเท่ากบั 3.90 รองลงมาคือ การขาดการสนบัสนุน
เงินทุนจากภาครัฐ ท าให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเสียเปรียบด้านการแข่งขนักับตลาด
ปัจจุบนั มีระดบัผลกระทบอยู่ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ส าหรับรายละเอียดดา้นกระบวนการ
ด าเนินงาน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการขออนุมติัต่างๆ จาก
กระทรวงการคลงัเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น ขั้นตอนการขออนุมติัขยายสาขา มีผลกระทบ
อยูร่ะดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ส าหรับดา้นทกัษะบุคลากรพบวา่ ดา้นท่ีมีผลกระทบสูงสุดคือ การ
เพิ่มศกัยภาพการท างานของพนกังานควรมีอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานและ
เพิ่มศกัยภาพขององคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลกระทบอยูร่ะดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54  
  สรุปภาพรวมผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีควบคุมการ
ด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีผลกระทบต่อดา้นความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัอิสลาม มากกวา่ผลกระทบดา้นกระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร โดยมีระดบั
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ค่าเฉล่ียต่างกนัเท่ากบั 3.80 และ 3.43 ตามล าดบั และพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลกัการออก
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารท่ีตอ้งมีความถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม (หลกัชะรีอะฮ)์ เป็น
ดา้นท่ีมีผลกระทบสูงท่ีสุด  
 5.1.4 สรุปผลการวเิคราะห์ ตวัอยา่งลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต่อ
ผลกระทบการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
  การศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคารท่ีมีต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
หน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนส่งผลการด าเนินกิจการในดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม ภาพรวมมีผลกระทบอยูร่ะดบั
มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีผลกระทบสูงสุดคือ หลกัการด าเนิน
ธุรกรรมของธนาคารอิสลามท่ีตอ้งปลอดพน้จากระบบดอกเบ้ียหรือส่ิงตอ้งห้ามของศาสนาอย่าง
ชดัเจน มีผลกระทบอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 รองลงมาคือ ความถูกตอ้งของหลกัการท่ี
น ามาใช้ในการออกผลิตภณัฑ์เงินฝากและสินเช่ือ ผลกระทบอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
ส าหรับดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน ในภาพรวมมีผลกระทบอยูร่ะดบัมากเช่นกนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.51 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การจดัตั้งสาขาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ควรอยูใ่นท่ีท่ี
เหมาะสม และอยูใ่นแหล่งของมุสลิมอยา่งแทจ้ริง มีผลกระทบอยูร่ะดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62  
  จากการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทยจากการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีมาก ากบัดูแล ความคิดเห็นจากลูกคา้
ผูใ้ช้บริการ มีความคิดเห็นว่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม และ
ดา้นโครงสร้างการด าเนินงานของธนาคารซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งและตรงกบัความ
คิดเห็นของพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบั
ธนาคาร ในดา้นหลกัการด าเนินธุรกรรม และดา้นโครงสร้างการด าเนินงานของธนาคารเช่นกนั  
 5.1.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  จากสมมติฐานงานวิจยั ระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั พบว่า กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก 
และจากผลการวิจยัพบวา่ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอกมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่
ในระดับท่ีมากกว่ากฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัจากหน่วยงานภายใน โดยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต่างกับ
เท่ากบั 0.69 และ0.66 ตามล าดบัอยา่งไม่มีนยัส าคญั  
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  จากการทดสอบสมมติฐานยงัพบว่า กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานภายนอกท่ีมีระดบั
ความสัมพนัธ์สูงสุดคือ กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย มีระดบัความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ ากับ 0.66  รองลงมาคือ กฎเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.65  ส าหรับกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั จากหน่วยงานภายในท่ีมีระดบัความสัมพนัธ์สูงสุดคือ กฎเกณฑ์คณะกรรมการธนาคารดา้น
ศาสนา มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.63  
 5.1.6 สรุปผลการวิเคราะห์ความส าคญัของกฎเกณฑ์จากสัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
  จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นตวัแทนหน่วยงาน สรุปผลความคิดเห็นความส าคญัของ
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคับจากหน่วยงานท่ีก ากับดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถแบ่ง
ออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
  1. กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินกิจการของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย  จากขอ้มูลการให้สัมภาษณ์พบว่า กฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายนอกท่ีมี
ความส าคญัสูงสุดคือ กฎเกณฑจ์ากธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎเกณฑจ์ากหน่วยงานภายในท่ีมี
ความส าคญัสูงสุด  คือ กฎเกณฑ์จากคณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา  )ชะรีอะฮ์  ( จากรายละเอียด
ของแต่ละดา้น พบวา่ กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย   ซ่ึงมีหน้าท่ีในการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินของประเทศ และควบคุมดูแลสถาบนัการเงินของรัฐ ดา้นการบริหารนโยบายการเงิน
เพื่อรักษาระบบการเงินของประเทศให้มีความมัน่คงและกา้วหน้า  ส าหรับกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของ
คณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา  )ชะรีอะฮ์  ( ซ่ึงมีหน้าท่ีก ากบัควบคุม ตรวจสอบและช้ีแนะการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารเพื่อให้มีการท างานสอดคล้องกบักฎระเบียบตาม
หลกัชะรีอะฮอ์ยา่งเคร่งครัด   
  2. กฎเกณฑ์การจดัตั้งคณะกรรมการกลางการควบคุมทางดา้นกฎหมายอิสลาม จาก
ความคิดเห็นของตวัแทน  พบวา่ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางควบคุมกฎหมายอิสลาม เพื่อ
เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบทางดา้นกฎหมายอิสลามให้กบัสถาบนัการเงินหรือธุรกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบักฎหมายอิสลาม ในการควบคุมตรวจสอบหลักเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ให้มีความถูกต้อง
ถูกตอ้งมากและเป็นท่ียอมรับจากสากลมาก อีกทั้งกรรมการของหน่วยงานกลางควรอยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลงั เน่ืองจากมีบทบาทท่ีเหมาะสมใน
การก ากบัดูแล  ถือเป็นหน่วยงานกลางท่ีมีความรู้ดา้นการเงินอย่างแทจ้ริง ยกเวน้ความคิดเห็นจาก
ตวัแทนคณะกรรมการคนท่ี 1 ท่ีมีความเห็นวา่ ควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของส านกันายกรัฐมนตรี แต่
ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีความโปร่งใสเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน
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กฎหมายอิสลามอย่างแท้จริง  และควรมีคณะกรรมให้ครอบคลุมจากทุกๆ ด้านและไม่มีการ
แทรกแซงทางการเมือง 
  3. กฎเกณฑด์า้นกฎหมายภาษีและอากร จากความคิดเห็นของตวัแทน  พบวา่ กฎเกณฑ์
ดา้นกฎหมายภาษีและอากร เป็นกฎเกณฑท่ี์มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกรรมของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย หลักการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยท่ีมีความแตกต่างจากธนาคาร
พาณิชยท์ัว่ไป ดงันั้น ระบบกฎหมายและภาษีควรจะสอดรับกบัการด าเนินธุรกรรมของธนาคาร
แบบอิสลาม เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งคล่องตวัและถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
   จากการสรุปผลจากความคิดเห็นของตวัแทนหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแล ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย กบัขอ้มูลเชิงปริมาณจากความคิดเห็นของพนกังานธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ ในบทท่ี 4 การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของ
หน่วยงานท่ีเขา้มาก ากับดูแล ซ่ึงมีผลสรุปงานวิจยัท่ีสอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีมี
ความส าคัญสูงท่ีสุดคือ กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ข้องบังคับจาก
หน่วยงานภายใน ท่ีมีความเห็นว่า กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการดา้นศาสนาถือว่ามีความส าคญัต่อ
การด าเนินงานของธนาคาร อีกทั้ง กฎเกณฑ์ท่ีมีความส าคญัและรองรับต่อการด าเนินธุรกรรมตาม
หลักอิสลาม คือ กฎเกณฑ์โครงสร้างพื้นฐานกฎหมายและภาษี รวมทั้ งกฎเกณฑ์การจัดตั้ ง
คณะกรรมการกลางควบคุมด้านกฎหมายอิสลามท่ีควรข้ึนตรงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ
กระทรวงการคลงั   
 5.1.7 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตวัแทนจากสัมภาษณ์ของหน่วยงาน ต่อผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนการด าเนินกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
  5.1.7.1  การสรุปผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ด้านความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลักอิสลาม จากการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นตวัแทนหน่วยงาน โดยสามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
  1. ดา้นหลกัการการด าเนินงาน  จากความคิดเห็นพบว่า มีผลกระทบต่อดา้นหลกัการ
การด าเนินงานของธนาคาร โดยเฉพาะหลกัท่ีน ามาใชใ้นการออกผลิตภณัฑ์บริการและธุรกรรมของ
ธนาคาร ควรมีความถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม    )หลกัชะรีอะฮ์  ( เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
ลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการของธนาคาร 
  2. ด้านโครงสร้างการด า เ นินงาน จากความคิดเห็นของตัวแทนส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และตวัแทนคณะกรรมการ  )คนท่ี  1) มีความคิดเห็น  กฎเกณฑ์ท่ี
มีผลกระทบต่อดา้นโครงสร้างธนาคาร มีผลกระทบต่อโครงสร้างการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร 
การก าหนดสัดส่วนกรรมการท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจากเดิมก าหนดให้มีอย่างน้อยจ านวน  2 ท่าน 
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ปรับเป็นให้อย่างน้อยต้องมีกรรมการท่ีเป็นมุสลิมจ านวน 1 ท่าน การปรับน้ีอาจมีส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือต่อบุคคลภายนอกลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคาร 
  3. ดา้นผลประกอบการ จากความคิดเห็นของตวัแทน ตวัแทนผูบ้ริหารธนาคารและ
นกัวิชาการ มีความคิดเห็นว่า กฎเกณฑ์ท่ีเขา้มาควบคุมมีผลต่อผลประกอบการ เน่ืองจากปัจจุบนั
ธนาคารประสบปัญหาการขาดทุนสะสมกฎเกณฑ์การตั้งส ารองของธนาคารท่ีมีสัดส่วนท่ีมากข้ึน 

)จากการกั้นส ารองหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (  และธนาคารยงัตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ความเพียงพอ
เงินกองทุนตามกฎกระทรวงการคลงั ท าให้ส่งผลต่อเงินกองทุนของธนาคารท่ีลดน้อยลงและผล
ประกอบการของธนาคาร 
  จากการสรุปผลจากความคิดเห็นของตวัแทนหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแล ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงปริมาณในบทท่ี 4 หวัขอ้ท่ี 4.3.1 การวิเคราะห์
ระดบัผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแล จากความคิดเห็นของ
พนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ พบวา่ ผลกระทบต่อดา้นความสามารถ
ในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามท่ีมีระดบัสูงท่ีสุดคือ ดา้นหลกัการระบบการเงินแบบอิสลาม 
และด้านโครงสร้างการด าเนินงาน และยงัมีความสอดคล้องกับข้อมูลความคิดเห็นจากลูกค้า
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในหวัขอ้ท่ี 4.4 จากความคิดเห็นของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ
พบวา่ ผลกระทบดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม หลกัเกณฑ์การออกผลิตภณัฑ์และบริการควรมี
ความถูกตอ้งตามหลกัการของศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีผลกระทบอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
  5.1.7.2  การสรุปผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ดา้นกระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ตวัแทนหน่วยงาน โดยสามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
  1. ด้านทกัษะบุคลากร จากความคิดเห็นของตวัแทนในภาพรวมมีความคิดเห็นว่า 
ทกัษะความรู้ความสามารถของพนกังานธนาคารยงัขาดความรู้ความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะความรู้
ดา้นศาสนาอิสลาม    ) Islamic Finance)  ท่ีเก่ียวกบัระบบการเงินการธนาคาร พนกังานส่วนใหญ่ยงั
ขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการด าเนินงานตามหลกัศาสนาอิสลาม พฒันาเพิ่มทกัษะด้าน
กฎหมายอิสลามใหก้บัพนกังานมากข้ึน 
  2. ดา้นตน้ทุนการด าเนินงาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นวา่ ตน้ทุนการด าเนินงานของ
ธนาคารมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป การขาดตลาดเงิน    ) Interbank) แบบอิสลามเพื่อการ
บริหารสภาพคล่องให้กบัธนาคาร  ท าให้ธนาคารขาดตลาดเงินแบบอิสลามท่ีถูกตอ้งในการบริหาร
สภาพคล่องของธนาคาร ท าใหธ้นาคารตอ้งใชต้ลาดเงินท่ีมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป  
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   3. ด้านกระบวนการด าเนินงาน ในภาพรวมจากตวัแทนหน่วยงานมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัวา่ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อกระบวนการด าเนินงานของธนาคาร การบริหารจดัการ
งานภายในธนาคาร ความชดัเจนการแบ่งแยกหนา้ท่ีการท างานของแต่ละฝ่ายงาน ซ่ึงมีความซบัซ้อน
และไม่สามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  จากการสรุปผลจากความคิดเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัธนาคาร ความคิดเห็นของ
ตวัแทนหน่วยงานท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงปริมาณในบทท่ี 4 หวัขอ้ท่ี 4.3.2 
การวิเคราะห์ระดบัผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแล จากความ
คิดเห็นของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ พบว่า ผลกระทบต่อด้าน
กระบวนการบริหารงานภายในองค์กรท่ีมีระดบัสูงท่ีสุดคือ ด้านตน้ทุนการด าเนินงาน และด้าน
ทกัษะบุคลากร  ซ่ึงพนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผลกระทบจากการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัมีผลต่อตน้ทุนการด าเนินงานและการพฒันาทกัษะบุคลากรของธนาคาร เพื่อน ามาพฒันา
ใหก้บัธนาคารต่อไป  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาวจิยัเร่ือง ผลกระทบจากกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลต่อการ
ด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผูว้จิยัพบประเด็นท่ีควรอภิปราย ดงัน้ี 
 5.2.1 ระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีก ากบัดูแลธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย  
  1.  กฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหน่วยงานภายใน กฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายในท่ีมี
ความส าคญัต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสูงสุด คือ กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั
ระเบียบของธนาคาร มีระดบัความส าคญัมาก โดยเฉพาะดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบให้ถูกตอ้ง
ตามหลกัศาสนา (ชะรีอะฮ)์ และหลกัการบริจาคซะกาตของธนาคารท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึง
กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากคณะกรรมการดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ)์ ท่ีมีความส าคญัรองลงมา ดา้นการให้
ค  าปรึกษา แนะน า รับรองการปฏิบติังานเพื่อให้ธุรกรรมของธนาคารมีความสอดคลอ้งกบัหลกัชะ
รีอะฮ ์ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ Kasim and Amer (2013) พบวา่ หลกัพื้นฐานส าคญัการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงินอิสลาม คือ การปฏิบติัตามหลกัศาสนาอิสลาม (หลกัชะรีอะฮ)์ เ ป็น
กฎเกณฑ์ท่ีทุกสถาบนัตอ้งยึดถือปฏิบติัตาม การห้ามยุง่เก่ียวกบัระบบดอกเบ้ีย ส่ิงตอ้งห้ามและการ
พนัน การด าเนินงานของธนาคารตอ้งอยู่บนหลกัความยุติธรรม และคืนสู่สังคมด้วยการบริจาค     
ซะกาตตามหลกัศาสนา ทั้งน้ีจากการศึกษายงัพบว่า หน่วยงานท่ีมีก ากบัดูแลระบบสถาบนัการเงิน
แบบอิสลามประกอบดว้ย การก ากบัดูแลจากคณะกรรมการดา้นศาสนาท่ีมีการรับรองตามหลกัการ
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อิสลามเพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมการเงินอิสลาม ให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลัก       
ชะรีอะฮถื์อเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัการด าเนินงานของระบบธนาคารแบบอิสลาม 
  2.  กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายนอก ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของ
ธนาคาร มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะด้านตลาดเงิน 
(Interbank) แบบอิสลามเพื่อใหธ้นาคารมีสภาพคล่องและมีแหล่งตลาดทุนท่ีถูกตอ้งตามหลกัอิสลาม 
เน่ืองจากปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไม่มีตลาดเงิน (Interbank) ท่ีเป็นแหล่งเงินทุนท่ีปลอดจากระบบ
ดอกเบ้ียได้อย่างสมบูรณ์ และด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการควบคุมด้านกฎหมาย
อิสลาม เพื่อเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบควบคุมหลกัการดา้นศาสนาของสถาบนัการเงินแบบ
อิสลามให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีความถูกต้อง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของ Usman 
Hayat (2009, p.10) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งเสริมระบบสถาบนัการเงินอิสลาม การเพิ่มตลาดเงินท่ีมีความ
ถูกตอ้งตามหลกัศาสนา รวมถึงการพฒันาระบบการเงินอิสลามท่ีส าคญัคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การลงทุน เป็นการจดัตั้งตลาดเงินทุนระหว่างธนาคารอิสลามเพื่อตอบสนองความตอ้งการในดา้น
ของสภาพคล่องของระบบธนาคารอิสลาม จากการศึกษายงัพบว่า กรอบการก ากับดูแลระบบ
สถาบนัการเงินแบบอิสลาม ตอ้งมีหน่วยงานกลางท่ีควบคุมดา้นกฎหมายอิสลามท่ีมาจากหน่วยงาน
กลางของประเทศ เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานใหก้บัทุกสถาบนั และเป็นท่ียอมรับจากสากล  
  นอกจากน้ี กฎเกณฑ์ ข้อบังจากหน่วยงานภายนอกท่ีถือว่ามีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศอีกหน่วยงานหน่ึง คือกฎเกณฑ์จากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการก าหนดให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
มุ่งเน้นบริการแก่กลุ่มลูกค้ามุสลิม เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและปลอดพ้นจากดอกเบ้ีย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุขุมาลย ์ลดัพลี  )2552   (พบว่า  การศึกษาบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจของไทยควรมอบหมายให้หน่วยงานก ากบัดูแล  ก าชับให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ
ด าเนินการตามวตัถุประสงคจ์ดัตั้ง เนน้การให้บริการกบักลุ่มเป้าหมายหลกัขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 
รวมถึงการมีผลิตภณัฑ์ทางการเงิน การให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
ชดัเจน จากการศึกษายงัระบุถึงบทบาทหนา้ท่ีหลกัของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยวา่ ธนาคาร
ควรท าหนา้ท่ีในการปล่อยสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัให้กบัผูมี้รายไดน้อ้ยท่ียงัไม่มีท่ีอยูอ่าศยั  ให้มีท่ีอยูอ่าศยั
เป็นของตนเองตามอตัภาพ และเพิ่มบทบาทของตนเองในการพฒันาตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
 5.2.2 ผลกระทบจากของกฎเกณฑจ์ากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
  จากผลกระทบท่ีเกิดด้านความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลักอิสลาม 
โดยเฉพาะดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลามการออกผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัชะรีอะฮ์ และการประกอบธุรกิจของธนาคารตอ้งไม่เก่ียวพนักบัระบบดอกเบ้ียหรือขดักบั
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หลกัศาสนาอิสลาม สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Mahmoud Amin (2000) การด าเนินธุรกรรมตาม
ระบบการเงินแบบอิสลามตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบดอกเบ้ีย ยึดหลกัการตามหลกัศาสนาอิสลาม 
(ชะรีอะฮ์) ห้ามเก่ียวพนักบัส่ิงตอ้งห้ามและการพนนั ผลกระทบท่ีมีความส าคญัรองลงมาคือ ดา้น
โครงสร้างการด าเนินงาน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างการแต่งตั้ง “คณะกรรมการธนาคารด้าน
ศาสนา” ควรไดรั้บการแต่งตั้งจากหน่วยงานภายนอกสอดคลอ้งทฤษฎีของ Alsadek H. Gait (2007) 
กล่าววา่ กรอบการก ากบัดูแลควบคุมสถาบนัการเงินอิสลามท่ีตอ้งมีความสอดคลอ้งตามหลกัศาสนา 
ตอ้งควบคุมโดยคณะกรรมการดา้นศาสนา (ปฏิบติัตามหลกัชะรีอะฮ์) ถือเป็นแนวทางการปฏิบติั
ของสถาบนัการเงินแบบอิสลาม ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชฎิล โรจนานนท ์(4550) พบว่า 
การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางศาสนาของธนาคาร ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงถือวา่เป็นหน่วยงานภายในของธนาคาร ท าให้อ านาจค าตดัสิน   
ช้ีขาดอาจไม่ไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลภายนอกเท่าท่ีควร  
  ส าหรับผลกระทบด้านกระบวนการบริหารงานภายใน มีระดับผลกระทบมาก 
โดยเฉพาะดา้นตน้ทุนการด าเนินงานการท่ีธนาคารมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป 
ส่งผลต่อผลประกอบการท่ีแทจ้ริงของธนาคาร ซ่ึงเป็นผลกระทบมาจากกฎเกณฑ์การขาดตลาดเงิน 
(Interbank) แบบอิสลามในประเทศ ท าให้ธนาคารอิสลามมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่ธนาคารทัว่ไป
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ชฎิล โรจนานนท์ (4550) พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินการต่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คือ โครงสร้างดา้นการประกอบธุรกิจของธนาคารท่ี
มีตน้ทุนด าเนินธุรกรรมท่ีสูงกว่าธนาคารพาณิชย ์ถือว่าเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีมีผลต่อการพฒันา
กิจการธนาคารอิสลามในประเทศไทย 
  ดา้นผลกระทบดา้นการขาดการสนบัสนุนเงินทุนจากภาครัฐ ท าให้ธนาคารเสียเปรียบ
ดา้นการแข่งขนักบัตลาด เน่ืองจากปัจจุบนัธนาคารอิสลามประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง ฐานะ
ทางการเงิน การส ารองเงินทุนเพียงพอ และยงัไม่รับการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลงั ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานภายในธนาคารท่ีจะแข่งกบัตลาดได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิสร์กุล อุณหเกตุ (2558) 
พบวา่ การด าเนินงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจเป็นสถาบนัการเงินของรัฐและมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้ง เพื่อด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล การขาดเงินสนบัสนุนจากรัฐก่อให้เกิดผลกระทบกบั
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจผลกระทบดา้นกระบวนการบริหารงานภายใน ท่ีมีความส าคญัรองลงมา 
คือ ด้านทกัษะบุคลากร การเพิ่มศกัยภาพการท างานของพนักงานมีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างานและศักยภาพขององค์กรในระยะสั้ นและระยะยาว ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สุขุมาลย์ ลัดพลี (2552) พบว่า ควรให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจปรับปรุงและจดั
ฝึกอบรมบุคคลากรอย่างต่อเน่ืองให้พนกังานมีความเช่ียวชาญในการให้ค  าแนะน าและบริการท่ีมี
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ประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้และหาประสบการณ์เพิ่มเติมให้ทดัเทียมบริการธนาคารพาณิชยเ์พื่อให้
ประชาชนไดรั้บความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึนและผลกระทบดา้นกระบวนการขั้นตอนการขออนุมติั
ต่างๆ จากกระทรวงการคลงั เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรรถพล 
อรรถวรเดช (2556) การประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินอิสลามในประเทศไทย การออกธุรกรรม
บริการใหม่เพิ่มเติมจะต้องขออนุมัติจากกฎกระทรวง ท าให้ขาดความคล่องตัวในการสร้าง
นวตักรรมทางการเงินใหม่ ๆ  
 5.2.3 อภิปรายผลสมมติฐานงานวจิยั 
  จากผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั พบว่า กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kasim and Amer (2013) 
พบวา่ บทบาทของหน่วยงานท่ีมีความส าคญัส่งผลต่อมาตรฐานการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน
อิสลามหน่วยงานท่ีมีก ากบัดูแลควรประกอบด้วยหน่วยงานจากภายนอก คือ ธนาคารกลางของ
ประเทศ ท่ีเป็นหน่วยงานควบคุมระบบการเงินของประเทศมีมาตรฐานการตรวจสอบท่ีเป็นกลาง
และหน่วยงานจากภายในท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน คือ หน่วยงานก ากบัดูแลคณะกรรมการด้าน
ศาสนาตรวจสอบการด าเนินธุรกรรมของธนาคารใหมี้ความถูกตอ้งไดม้าตรฐานตามหลกัสากล 
 5.2.4 อภิปรายผลขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตวัแทนของหน่วยงาน 
  5.1.6.1 สรุปความคิดเห็นระดบัความส าคญัของกฎเกณฑ์จากตวัแทนจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก สามารถสรุปความคิดเห็น ไดด้งัน้ี 
  กฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจการของธนาคารมากท่ีสุด คือ 
กฎเกณฑจ์ากธนาคารแห่งประเทศไทย และความเหมาะสมของกฎเกณฑ์ท่ีเขา้มาก ากบัดูแลธนาคาร
จากความคิดเห็นพบวา่ปัจจุบนักฎเกณฑต่์างๆ ยงัขาดความเหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินงานของ
ธนาคาร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พงศ์ระพีพร อาภากร (2556) เร่ือง “แนวทางการพฒันาการ
ก ากบัดูแลสถาบนัการเงินท่ีให้บริการทางการเงินตามหลกัศาสนาอิสลาม” พบว่า การก ากบัดูแล
สถาบนัการเงินอิสลามในต่างประเทศมีความแตกต่างเร่ืองโครงสร้าง กลุ่มประเทศท่ีมีประชากร
มุสลิมน้อยกว่าจะไม่อิงกับหลักศาสนา ดงันั้นจึงควรมีกรอบกฎหมายและเกณฑ์การก ากับดูแล
รองรับการด าเนินงานของสถาบนัการเงินอิสลามท่ีชดัเจนและเหมาะสม หน่วยงานในการก ากบั
ดูแลท่ีเหมาะสมก็ควรเป็นหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินทัว่ไป 
  กฎเกณฑ์ท่ีตอ้งมีการปรับปรุงคือ กฎเกณฑ์ดา้นกฎหมายภาษีและอากร การปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญติัการก่อตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ  .ศ  . 2545 กฎเกณฑ์ด้าน
โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร และกฎเกณฑก์ารเพิ่มตลาดเงินแบบอิสลามสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของ อรรถพล อรรถวรเดช (2556) ศึกษาเร่ือง “โครงการศึกษาและยกร่างกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินอิสลามในประเทศไทย” พบว่า ควรมีการแกไ้ขกฎหมายส าหรับ
สถาบนัการเงินแบบอิสลามของไทยควรแยกออกจากระบบทัว่ไป และควรเป็นกฎหมายกลางท่ีเอ้ือ
ใหมี้ผูร่้วมลงทุนอ่ืนเขา้มาไดม้ากข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษา เร่ืองปัจจยัการขบัเคล่ือนหลกัท่ี
ท าใหส้ถาบนัการเงินอิสลามสามารถเติบโตและพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและมัน่คง (Usman Hayat, 2009) 
กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งเสริมระบบสถาบนัการเงินอิสลาม คือ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเพื่อรองรับให้
สอดคลอ้งกบัระบบการเงินอิสลาม และการลงทุนในตราสารเป็นปัจจยัท่ีจะท าให้สถาบนัการเงิน
อิสลามมีการเติบโตมากข้ึนการจดัตั้งธนาคารอิสลามข้ึนใหม่หรือรูปแบบช่องทางการบริการการเงิน
แบบอิสลาม Islamic Window ตอ้งมีกฎระเบียบท่ีสอดคล้องกบัระบบการเงินแบบอิสลาม เช่น 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศมาเลเซีย มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดา้นกฎระเบียบ และการ
พฒันาระบบการเงินอิสลามอีกประการท่ีส าคญัคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการลงทุน การเติบโตของ
ตลาด Zukuk1 หรือพนัธบตัรอิสลาม เพื่อเป็นตลาดเงินทุนระหว่างธนาคารเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการสภาพคล่องของระบบธนาคารอิสลามใหดี้ยิง่ข้ึน 
  อีกความคิดเห็นท่ี มีความเห็นสอดคล้องกัน  คือ  ความเหมาะสมการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการกลางการควบคุมทางดา้นกฎหมายอิสลาม พบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางท่ี
ควบคุมกฎหมายอิสลาม มีความเหมาะสมต่อการด าเนินงานของธนาคาร  เน่ืองจากเป็นหน่วยงาน
กลางท่ีควบคุมมาตรฐานกลางการวดัการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่ประเทศไทยและสถาบนั
การเงิน ท่ีด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลามให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกนั และหน่วยงานกลางในการ
ตรวจสอบทางดา้นกฎหมายอิสลามให้มีความชดัเจนและถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน และไดรั้บการยอมรับ
จากมาตรฐานสากล ทั้งน้ี ความคิดเห็นจากตวัแทนส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ หน่วยงานกลางน้ีควรอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Usman Hayat 

 )4002  (ศึกษาเร่ือง  Corporate Governance Framework in Islamic Financial Institutions พบว่า 
กรอบการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินอิสลาม คณะกรรมการกลางการควบคุมทางด้านกฎหมาย
อิสลาม ถือว่าเป็นหน่วยงานส าคญัการก ากบัดูแลสถาบนัการอิสลามภายในประเทศ เพื่อเป็นแนว

                                                           

1 ศุกกู (Sukuk) มาจากภาษาอาหรับ صكوك แปลวา่ ใบรับรองทางการเงิน (Financial Instruments) เป็น
ตราสารการเงินท่ีให้ผลตอบแทน จากการลงทุนโดยไม่อยู่ในรูปของดอกเบ้ีย และตอ้งไม่เก่ียวพนักับธุรกิจ
ตอ้งหา้มตามหลกัศาสนาอิสลาม ผลตอบแทนมาจากการร่วมลงทุนและรับความเส่ียงร่วมกนั ซ่ึงประเทศมาเลเซีย
เป็นประเทศผูน้ าทางการตลาดการเงินอิสลาม ในช่วงปี2548 -2555 มีมูลค่าตลาดการเงินอิสลามเติบโตข้ึนเฉล่ีย
ร้อยละ20 ต่อปี ท าให้ประเทศต่างๆ เร่ิมให้ความสนใจตลาดการเงินอิสลามมากข้ึน เช่น ประเทศสิงค์โปร และ
ฮ่องกง 
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ทางการด าเนินงานของทุกสถาบนัให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัท่ีถูกตอ้งตามหลกักฎมายอิสลามและ
เป็นท่ียอมรับจากสากล ทั้งน้ีจากการศึกษายงัพบวา่ควรอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ ธนาคารกลาง  
(Central Bank) ของแต่ละประเทศ ท่ีมีหนา้ท่ีส าคญัการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีไดจ้ากการวจิยั 
  จากการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจยัไปใช้ เป็น
แนวทางการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไดด้งัน้ี 
  1. กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานภายในของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ท่ีมี
ความส าคญัต่อการด าเนินงานโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ ขอ้คบัระเบียบของธนาคาร เป็นกฎเกณฑ์ท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุด โดยเฉพาะด้านการด าเนินงานตามหลกัศาสนาอย่างเคร่งครัด พนกังานให้
ความส าคญักบักฎเกณฑ์ดา้นน้ีมากท่ีสุด ดงันั้น ธนาคารควรเพิ่มขอ้ก าหนดการปฏิบติังาน ขั้นตอน
การท างานให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ก าหนดขอ้ปฏิบติัท่ีตอ้งด าเนินงานให้ถูกตอ้งตามหลกัชะ
รีอะฮ ์รวมถึงการก าหนดบทลงโทษผูก้ระท าการละเมิดกฎเกณฑใ์นดา้นน้ีใหรั้ดกุมมากข้ึน เน่ืองจาก
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นธนาคารท่ีมีหลกัการด าเนินงานท่ีมีความแตกต่างจาก
ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป การยดึถือหลกัเกณฑต์ามหลกัศาสนาจึงถือเป็นขอ้ปฏิบติัภายในของธนาคาร
ท่ีต้องให้ความส าคัญมากข้ึน ทั้ งน้ี กฎเกณฑ์การด าเนินงานต่างๆ ของธนาคารหลักการออก
ผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารตอ้งผา่นการรับรองจากคณะกรรมการดา้นศาสนาของธนาคาร

 )ชะรีอะฮ์  ( ซ่ึงตามบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดน้ี มีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะ ตดัสิน
วนิิจฉยัเพื่อให้ธุรกรรมของธนาคารมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการด าเนินงานของธนาคาร แต่ท่ีผา่น
มาบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดดงักล่าวกลบัไม่มีบทบาทอ านาจในการตดัสินวินิจฉัย
เท่าท่ีควร เน่ืองจากโครงสร้างการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นศาสนามาจากการแต่งตั้งของ
คณะกรรมการธนาคารซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใน อาจท าให้ไม่ไดรั้บอ านาจเด็ดขาดการด าเนินงาน 
รวมถึงอาจไม่ไดรั้บความน่าเช่ือถือจากบุคคลภายนอก และส่งผลต่อความน่าเช่ือผลิตภณัฑ์และ
บริการรวมถึงธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารด้วย ดงันั้น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยควรเพิ่ม
บทบาทอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสิน วนิิจฉยัใหก้บัคณะกรรมการดา้นศาสนาของธนาคารมากให้มาก
ยิง่ข้ึน  
  2. กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานภายนอกของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ท่ี
มีความส าคญัต่อการด าเนินงาน พบว่า กฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดงันั้น หากประเทศไทยจะ
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พฒันาศกัยภาพการด าเนินงานให้กบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือสถาบนัการแบบอิสลาม
ทัว่ไป ควรใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยเขา้มามีบทบาทหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเอกเทศน์และมีความช านาญการก ากบัดูแล
สถาบนัการของประเทศ ยอ่มมีความรู้ความช านาญดา้นระบบการเงิน รวมถึงบทลงโทษกบัสถาบนั
การเงินท่ีฝ่าฝืนหรือละเมิดค าสั่งยงัมีความชัดเจนและสามารถสั่งการไดอ้ย่างทนัท่วงที สามารถ
แกปั้ญหาไดท้นัต่อสถานการณ์ และจากการศึกษาวรรณกรรมในบทท่ี 2 ยงัพบวา่ ประเทศท่ีมีระบบ
สถาบนัการเงินแบบอิสลาม ธนาคารกลางของประเทศจะเป็นหน่วยงานกลางก ากบัดูแลโดยตรงมี
อ านาจสั่งการอย่างชัดเจน รวมถึงการตั้งคณะกรรมการกลางควบคุมด้านกฎหมายอิสลาม เพื่อ
ตรวจสอบการหลกัด าเนินงานของทุกสถาบนัให้ถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลามเพื่อให้ผลิตภณัฑ์
และบริการของธนาคารไดรั้บความน่าเช่ือถือเป็นมาตรฐานเดียวกนัและยอมรับจากสากล  
  3. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเขามา
ก ากบัดูแลการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ท่ีมีผลต่อด้านความสามารถการ
ด าเนินธุรกรรม และกระบวนการบริหารงานภายใน โดยเฉพาะดา้นหลกัการระบบการเงิน การออก
ผลิตภณัฑ์เงินฝากและสินเช่ือ และการบริการของธนาคารท่ีถูกตอ้งปฏิบติัตามหลกัชะรีอะฮ์ การ
ประกอบธุรกิจของธนาคารท่ีไม่เก่ียวผนักบัระบบดอกเบ้ียหรือขดักบัหลกัศาสนาอิสลาม ดงันั้น
กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อธนาคาร
ในดา้นหลกัการศาสนาของธนาคารเป็นส าคญั ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่งต่อความน่าเช่ือผลิตภณัฑ์
และบริการของธนาคาร ซ่ึงผลกระทบเหล่าน้ีส่วนหน่ึงมาจากโครงสร้างพื้นฐานภาษีของประเทศ
ไทยท่ียงัไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัระบบการเงินอิสลามท าให้ธนาคารตอ้ง
ดดัแปลงหรือแกไ้ขหลกัการ เพื่อใหธุ้รกรรมของธนาคารสามารถแข่งขนัและด าเนินกิจการได ้อาจมี
ผลกระทบต่อความถูกตอ้งกบัหลกัการอิสลามในการออกผลิตภณัฑ์หรือบริการรวมถึงการเพิ่ม
ตลาดเงิน  )Interbank) แบบอิสลามภายในประเทศ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายให้กบัธนาคาร
ส่งเสริมสภาพคล่องใหก้บัธนาคารสามารถแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนได ้
  ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัในการวางรากฐานให้กบัสถาบนัการเงินอิสลามใน
ประเทศไทย คือ การมีหน่วยงานกลางท่ีควบคุมทางดา้นกฎหมายอิสลามของประเทศ คอยควบคุม
ด้านกฎหมายอิสลามของทุกสถาบันให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นท่ียอมรับจากสากล และ
คณะกรรมการควรประกอบดว้ยผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นการเงินอิสลามโดยเฉพาะจากหลากหลาย
ดา้นเพื่อใหเ้กิดเป็นหน่วยงานท่ีมีความสมบูรณ์และตามหลกัสากลคณะกรรมการชุดดงักล่าว จะอยู่
ภายใตก้ารดูแลของธนาคารกลางมีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานของธนาคาร
อิสลามให้เป็นไปตามหลกักฎหมายอิสลามอย่างแทจ้ริง เพื่อให้ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนไดรั้บการยอมรับ
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จากสากลและสามารถแข่งขนักบัตลาดการเงินอิสลามท่ีจะเกิดข้ึนในภูมิภาคแห่งน้ี เพื่อรองรับการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจในอาเซียนภายหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. การพฒันาดา้นทกัษะบุคลากรของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ควรเพิ่มความรู้
ความเช่ียวชาญโดยเฉพาะความรู้ดา้นกฎหมายอิสลามท่ีถือเป็นหวัใจหลักของการด าเนินงานของ
ธนาคาร ควรอบรมเพิ่มใหก้บัพนกังานอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองมีการวดัผลประเมินทุกคร้ัง เน่ืองจาก
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีรูปแบบและหลกัการด าเนินงานท่ีแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์
ทัว่ไป บุคคลากรของธนาคารส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธท่ีมีประสบการณ์การท างานมาจากธนาคาร
พาณิชยอ่ื์น การปรับรูปแบบทศันคติการท างานให้สอดคลอ้งกบัหลกัการอิสลาม ตอ้งมีการพฒันา
และฝึกฝนและใช้เวลามาก อีกทั้งปัจจุบนัในประเทศไทยยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ดา้นระบบการเงินอิสลาม เน่ืองจากประเทศไทยยงัขาดสถาบนัการศึกษาท่ีส่งเสริมองค์ความรู้ดา้นน้ี 
ธนาคารควรมีนโยบายส่งเสริมบุคคลากรให้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมความรู้ความช านาญดา้นการเงิน
แบบอิสลามมากข้ึน 

ขอ้เสนอแนะโดยภาพรวม หากระบบการเงินแบบอิสลามของไทยจะสามารถพฒันา
ศกัยภาพในการด าเนินงานให้ดีข้ึนควรตอ้งมีพฒันาการจากทุกๆ ด้านเน่ืองจากธนาคารอิสลามมี
รูปแบบการด าเนินงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและมีลกัษณะพิเศษกว่ารูปแบบการด าเนินงานของ
ธนาคารพณิชยท์ัว่ไป บางคร้ังอาจถูกมองเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกรรมตามระบบการเงินการ
ธนาคาร  กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลจึงควรมีความเขา้
ใจความเป็นลกัษณะเฉพาะของการด าเนินธุรกรรมท่ีมีความแตกต่างจากสถาบนัการเงินอ่ืน หาก
หน่วยงานท่ีเขา้มาก ากับดูแลไม่มีความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัท่ีวางไวไ้ม่มีเหมาะสมหรือ
สอดคลอ้งกฎเกณฑ์เหล่านั้นอาจกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคในการท าให้ธนาคารอิสลามประสบ
ผลส าเร็จและมีความกา้วหนา้ในการด าเนินกิจการ โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีไม่ใช่ประเทศมุสลิม
ซ่ึงมีโครงสร้างกฎหมายพื้นฐานของประเทศไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการการด าเนินธุรกรรมตามหลกั
อิสลาม และหน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลยงัขาดความเขา้ใจและไม่มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เป็นปัจจยัสนบัสนุนในการด าเนินกิจการของสถาบนัการเงินอิสลามให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
ใหถู้กตอ้ง อาจท าใหธ้นาคารอิสลามไม่สามารถด าเนินการตามรูปแบบอิสลามไดอ้ยา่งมีถูกตอ้งตาม
หลกัสากลและพฒันาต่อไปได้ดงันั้นหากประเทศไทยท่ีมีธนาคารอิสลามท่ีด าเนินการอย่างเต็ม
รูปแบบเพียงแห่งเดียวและเป็นสถาบนัการเงินของรัฐ หากจะให้ธนาคารสามารถด าเนินกิจการได้
อยา่งมัน่คงและกา้วหนา้ หน่วยงานท่ีเขา้มาก ากบัดูแลควรมีความพร้อมในการศึกษาระบบการเงิน
อิสลาม ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานส าคญัท่ีเป็นปัจจยัเก้ือหนุนเพื่อท าให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
สามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่งมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับจากสากล เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพระบบ
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การเงินของไทยให้สมบูรณ์ และสามารถแข่งกบัสถาบนัการเงินอิสลามจากประเทศอ่ืนท่ีก าลงักา้ว
เขา้มาสู่ตลาดในประชาคมอาเซียนแห่งน้ีได ้
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาบทบาทและหน้าท่ี และกฎเกณฑ์ท่ีส าคญัของหน่วยงานท่ีเขา้ควบคุม
ก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 2. ควรศึกษากฎเกณฑ์ดา้นโครงสร้างกฎหมายพื้นฐาน และดา้นภาษีอากรท่ีส าคญัต่อ
การด าเนินงานของระบบสถาบนัการเงินแบบอิสลามในประเทศไทย 
 3. ศึกษารูปแบบองค์ประกอบการจดัตั้งคณะกรรมการกลางควบคุมกฎหมายอิสลาม 
และหน่วยงานท่ีควบคมก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 4. ควรศึกษาการเตรียมความพร้อมของบุคลากรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัในการแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืน ภายหลงัการเกิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



138 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 
กระทรวงการคลงั.  (2557).  การควบคุมก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ.  สืบคน้ 2 กนัยายน 

2557, จาก http://www.mof.go.th 
ก่อเกียรติ วงศอ์ารีย.์  (2545).  การศึกษาทัศนคติของชาวไทยมสุลิมในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมีต่อบริการรับฝากเงินของธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม. เชียงใหม่: 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ชฎิล โรจนานนท.์  (2553).  ผลกระทบของทุนเคล่ือนย้ายในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยและประเทศสมาชิก (รายงานผลการวิจยั).  กรุงเทพฯ: ส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั.  

ทีมข่าวเศรษฐกิจ.  (2555).  การเงินอิสลาม.  ไทยรัฐ.  สืบคน้ 30 มีนาคม 2557, จาก 
http://www.thairath.co.th 

ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2557).  ธนาคารรัฐวิสาหกิจไทย.  สืบคน้ 15 กนัยายน 2557, จาก 
http://www.bot.or.th 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย.  (2557).  ประวติัการก่อตั้งมาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย. 
สืบคน้ 25 สิงหาคม 2557, จาก http://www.ibank.co.th 

ธีรศกัด์ิ สุวรรณยศ.  (2553).  Islamic Banking and finance.  กรุงเทพฯ: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย.  

นิพล แสงศรี.  (2011).  การเงินอิสลามท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจอาเซียน. สืบคน้ 20 สิงหาคม 
2557, จาก http://www.islammore.com 

บรรจง  บินกาซนั.  (2547).  บทความสารพันปัญหาว่าด้วยหลักการซะกาต. ส านกัพิมพอ์ลัอามีน. 
กรุงเทพฯ: สืบคน้ 1 ตุลาคม 2557, จาก http://www.muslimthai.com  

บรรจง  บินกาซนั.  (2547).  สารพันปัญหาว่าด้วยหลักการซะกาต.  สืบคน้ 1 ตุลาคม 2557, จาก 
http://www.muslimthai.com  

บรรจง บินกาซนั. (2543).  เอกสารประชุมวิชาการโลกมสุลิม ประจ าปี 2554 ในประชาคมอาเซียน: 
ความท้าทายในปี 2015. (น. 229-247).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ฝ่ายชะรีอะฮ.์  (2554).  ระบบการด าเนินงานธุรกิจธนาคารตามหลักชะรีอะฮ์.  ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

DPU

http://www.mof.go.th/
http://www.thairath.co.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.ibank.co.th/
http://www.islammore.com/
http://www.muslimthai.com/
http://www.muslimthai.com/


139 

พงศร์ะพีพร อาภากร.  (2556).  แนวทางการพัฒนาการก ากับดูแลสถาบันการเงินท่ีให้บริการ
ทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม: โครงการวิจัยไทย-มสุลิม ศูนย์นโยบายโลกมสุลิม 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พจนานุกรมในไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  (2525).  สืบคน้ 30 สิงหาคม 2557, จาก 
http://www.rirs3.royin.go.th 

มุสฏอฟาอลัอบัดุลลอฮอ์ลักิฟรีย.์  (2011).  ประวติัความเป็นมาเศรษฐศาสตร์อิสลาม.  สืบคน้ 10 
สิงหาคม 2557, จาก http://www.library.kbu.ac.th/Search 
online/Links/Islam/Economics.pdf  

วรรณวดี พลูพอกสิน เร่ือง ระบบซะกาต (ทานบงัคบั).  เศรษฐกิจชุมชนในอิสลาม ชมรมมสุลิม 
ศูนย์อนามยัท่ี 12 จังหวดัยะลา.  สืบคน้ 30 สิงหาคม 2557, จาก 
http://islamicfinancethai.com 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  (2541).  กลยทุธ์การตลาดและการบริหารการตลาด.  กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา.  
สมีธ อีซอ.  (2557).  สาระน่ารู้เก่ียวกับโลกมสุลิม.  สืบคน้ 20 สิงหาคม 2557, จาก 

http://www.thaibiz.net/th/knowledge 
ส ารวจมะโนประชากรและการเคหะ.  (2554).  ส านกังานสถิติแห่งชาติ. สืบคน้ 1 เมษายน 2557.  

จาก http://www.popcensus.nso.go.th 
สุขมุาลย ์ลดัพลี.  (2552).  โครงการการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ. 

(รายงานผลการวิจยั). กรุงเทพฯ : ส านกังานนโยบายระบบการเงินและสถาบนัการเงิน 
กระทรวงการคลงั. 

อดุลย ์จาตุรงคกุล.  (2543).  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
อภิญญา ภทัราพรพิสิฐ.  (2553).  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน 

สาขาแสงชูโต จังหวดักาญจนบุรี (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, กรุงเทพฯ).  สืบคน้ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.info.ms.su.ac.th 

อรรถพล อรรถวรเดช.  (2556).  โครงการศึกษาและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงินอิสลามในประเทศไทย (รายงานผลการวจิยั). กรุงเทพฯ: โครงการวิจยั
ไทย-มุสลิม ศูนยน์โยบายโลกสมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อรุณ บุญชม.  (2553).  การด าเนินธุรกิจธนาคารตามหลักชะรีอะฮ์.  กรุงเทพฯ: ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย. 

DPU

http://www.rirs3.royin.go.th/
http://islamicfinancethai.com/
http://www.popcensus.nso.go.th/
http://www.info.ms.su.ac.th/


140 

อิสร์กุล อุณหเกตุ.  (2558).  การเพ่ิมทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจกับกฎหมายกองทุน SFIs: 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.  สืบคน้ 20 สิงหาคม 2557, จาก 
http://www.tdri.or.th/tdri-insight 

Kasim and Amer.  (2013).  Innovative Governance Framework for Global Islamic Microfinance 
Institutions University Malaysia Kelantan สืบคน้ 30 สิงหาคม 2557, จาก
http://iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article 

Muhammad AzmiiMahamad.  (2014).  การเงินอิสลามคืออะไร.  สืบคน้ 15 สิงหาคม 2557, จาก 
http://www.islamicfinancethai.com 

 
ภาษาต่างประเทศ 
 
Ahmed, H.  (2004).  Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation.  Occasional PaperNo.8 

Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah. 
Al-Jarhi, M & Iqbal M.  (2001).  Islamic Banking: Answers to some Frequently Asked Questions. 

Occasional 
Alsadek H.Gait Andrew C.Worthington.  (2009).  Working Papers Series. University of 

Wollongong School of Accounting & Finance. 
Chapra, M. Umer & Habib Ahmed.  (2002).  Coprorate Governance in Islamic Finance 

Institutions.  Jeddah, Saudi Arabia Islamic Development Bank 
El-Gamal, M.  (2000).  A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and Finance.  Rice 

University, Houstio. 
Iqbal, M & Molyneux, P.  (2005).  Thirty Years of Islamic Banking : History, Performance, and 

Prospects.  Palgrave Macmillan, Houndmills: New York. 
Metwally, M.  (2006).  Economic Consequences of Applying Islamic Principles in Muslim 

Societies. Journal of Islamic Banking and Finance 23(1):11-33 
Peerzade, S.  (2005).  Towqrds Self-Enforcing Islamic Tax System: An Alternative to current 

Approaches. 
Usman Hayat.  (2009).  A Primer on Islamic Finance. Research Foundation of CFA Institute. 

Bala Shanmuqam Monash University. 
 

DPU

http://www.islamicfinancethai.com/


141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามงานวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



143 

 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง แบบสอบถาม  
 แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของพนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   เพื่อสอบถามถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมก ากบัดูแลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
โดยขอ้มูลท่ีได้จะเป็นความลบัในการใช้วิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นในภาพรวม และผูว้ิจยัจะน า
ขอ้มูลไปใชใ้นการศึกษาเท่านั้น 

 แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามระดับความส าคัญของกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้มา

ควบคุมก ากบัดูแลกิจการการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ส่วนที ่3.  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดับผลกระทบที่เกดิขึน้จากการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั 

จากหน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมท่ีมีผลต่อมาตรฐานการด าเนินของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะ อ่ืนๆ 
 

 ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี                  

ผูว้จิยั 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามงานวจัิย พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้บริหารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
เร่ือง  “ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของหน่วยงานที่ก ากบัดูแลต่อการด าเนินงานของ

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย” 
คณะบริหารธุรกจิ  

มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
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ค าอธิบาย  ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบสอบถาม โดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรง
กบัระดบัความคิดเห็นท่านมากท่ีสุด  โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ในการท าวจิยั 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      ชาย    หญิง 
2. อาย ุ...................... ปี 
3. ศาสนา     อิสลาม  พุทธ  คริสต ์  อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 
4. สถานภาพ  

 โสด    สมรส  หมา้ย/หยา่ร้าง 
5. วฒิุการศึกษา       

ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกวา่ปริญญาตรี 
6. รายไดโ้ดยประมาณต่อเดือน…………...........…………… บาท 
7. ท่านปฏิบติังานอยูใ่นสายงานใด 
  สายงานธุรกิจรายยอ่ย      สายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือ 

 สายงานสนบัสนุนธุรกิจ    สายงานธุรกิจรายใหญ่และ SMEs 
อ่ืนๆโปรดระบุ  (ฝ่าย/ส านกั)…………………………………. 

8. ท่านด ารงต าแหน่งใดในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
เจา้หนา้ท่ี/เจา้หนา้ท่ีอาวโุส   ผูช่้วย/ผูจ้ดัการส่วน 
  ผูช่้วย/ รองผูอ้  านวยการฝ่าย      ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป 
 ข้ึนตรงต่อส านกัผูจ้ดัการธนาคาร       อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 

9. ท่านมีอายงุานในการท างานท่ีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    .................. ปี  
 

แบบสอบถามงานวจัิย พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้บริหารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
เร่ือง  “ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของหน่วยงานที่ก ากบัดูแลต่อการด าเนินงาน

ของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย” 
คณะบริหารธุรกจิ  

มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
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ส่วนที ่2 การประเมินระดับความส าคัญ  กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้ามาก ากับ
ควบคุมดูแลกิจการภายใน ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ค าช้ีแจง กรุณาระบุระดับความส าคัญของกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้มาก ากบั
ควบคุมการด าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงัน้ี 
ส าคญัมากท่ีสุด = 5  ส าคญัมาก = 4  ส าคญัปานกลาง =3  ส าคญันอ้ย =2 ส าคญันอ้ยท่ีสุด  
= 1 

 

รายละเอยีด ระดบัความส าคญั 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ท่านคดิว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคบัต่างๆ ของหน่วยงานภายในธนาคาร มีความส าคัญต่อการด าเนินกจิการของธนาคารอยู่ในระดบัใด 

 กฎเกณฑข์อ้บงัคบัของธนาคาร      

1.1 ขอ้ก าหนดการปฏิบติังานในคู่มือ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีตอ้งมี
ความถูกตอ้งตามหลกัชะรีอะห์อยา่งเคร่งครัด  

     

1.2 ขอ้ก าหนดบทลงโทษพนกังานในการละเมิดความผิด ท่ีปฏิบติังานขดักบัหลกั
ศาสนาอิสลาม  (ตาม พรบ. การจดัตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2545) 

     

1.3  ขอ้ก าหนดการบริจาคซะกาตร้อยละ 2.5 ต่อปีของธนาคารตอ้งปฏิบติัตามหลกัการ 
การบริจาคอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนโปร่งใสและเป็นธรรม  

     

 กฎเกณฑข์องคณะกรรมการธนาคาร      

1.4 การตรวจสอบระบบการถ่วงดุลอ านาจ  การป้องกนัผลประโยชน์ส่วนตน ของ
พนกังานเพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ภายในธนาคาร 

     

1.5 การก าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนท่ีเหมาะสม (ตามหลกัธรรมาภิบาล) ไม่เอา
เปรียบลูกคา้และผูถื้อหุ้นฯ และมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอยา่งชดัเจน 

     

1.6  กฎเกณฑใ์นการป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ
ธนาคาร  เพ่ือสร้างความโปร่งใสเช่ือมัน่ต่อพนกังาน  และระบบการบริหารจดัการท่ี
ดีของธนาคาร 

 

     

 กฎเกณฑข์องคณะกรรมการธนาคารดา้นศาสนา (ชะรีอะฮ)์ 
2.1  

     

1.7  การให้ค  าปรึกษา แนะน า ช้ีแนะการปฏิบติังานของบอร์ดชะรีอะห์  เพ่ือให้ธุรกรรม
ต่างๆของธนาคารสอดคลอ้งถูกตอ้กบัหลกัอิสลามอยา่งเคร่งครัด 

     

1.8  การติดตามก ากบัดูแลของบอร์ดชะรีอะห์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของธุรกรรม
ต่างๆ ภายในธนาคาร เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในทิศทางการด าเนินงานท่ีเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง 

     

1.9  ความเป็นอิสระของบอร์ดชะรีอะห์  ในการออกขอ้ก าหนด วินิจฉยั ตีความ ช้ีขาด 
เก่ียวกบัธุรกรรมของธนาคาร เพ่ือให้ธนาคารมีผลิตภณัฑท่ี์ออกมาอยา่งถูกตอ้ง 
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รายละเอยีด 

ระดบัความส าคญั 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ท่านคดิว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคบัต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก ธนาคาร มีความส าคญัต่อการด าเนินกจิการของธนาคารอยู่ในระดบัใด 

 กฎเกณฑข์อ้บงัคบัของส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.)      

2.1 การปฏิบติัตามค าสัง่ คู่มือ กฎระเบียบขอ้บงัคบันโยบายตามกฎเกณฑข์อง สศค.       

2.2 ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายภาษีและอากร การค านวณภาษีเงินไดจ้ากก าไรการขาย
ทรัพย ์มีผลต่อการด าเนินธุรกรรมของธนาคารอิสลาม 

     

2.3 การปฏิบติัตามระบบการตรวจสอบเงินกองทุนและการบริหารความเส่ียงของ
ธนาคารท่ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบายของส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) 

     

 กฎเกณฑข์องส านกันโยบายระบบการเงินและสถาบนัการเงิน (สคร.)      

2.4 กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบติังานเกณฑใ์นการประเมินผลตามนโยบายของ 
สคร. ในการตรวจสอบการบริหารงานของธนาคารอิสลาม 

     

2.5 การด าเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล โดยใชธ้นาคารเป็นเคร่ืองมือใน
การแกไ้ขปัญหาต่างๆ มีผลต่อการด าเนินงานของธนาคาร 

     

2.6 การก าหนดให้ธนาคารเป็นธนาคารท่ีมุ่งเนน้บริการแก่กลุ่มลูกคา้มุสลิม เพ่ือให้
มุสลิมสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีปลอดพน้จากดอกเบ้ียท าให้ธนาคารสามารถ
เขา้ถึงลูกคา้มุสลิม เพ่ือช่วยเหลือตามวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งธนาคารอยา่งแทจ้ริง 

     

 กฎเกณฑจ์ากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)      

2.7   กฎเกณฑ ์กระบวนการการตรวจสอบระบบบญัชีของธนาคาร  เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินของธนาคารฯ ให้มีความมัน่คงตามกฎเกณฑข์อง ธปท. 

 

     

2.8  ธปท.ควรจดัตั้งหน่วยงาน “คณะกรรมการควบคุมทางด้านกฎหมายอสิลาม” เพ่ือ
ตรวจสอบควบคุมการด าเนินงานของธนาคารท่ีด าเนินธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 

     

2.9  ธปท.ควรมีตลาดเงินระหว่างประเทศ (Interbank) ท่ีถูกตอ้งตามหลกัอิสลาม  เพ่ือให้
ธนาคารมีสภาพคล่องและมีแหล่งตลาดทุนท่ีถูกตอ้งตามหลกัอิสลาม ปลอดจาก
ระบบดอกเบ้ีย  
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ส่วนที ่3  การประเมินระดับผลกระทบ  ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมก ากบัดูแลกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ค าช้ีแจง   กรุณาประเมินระดับผลความคิดเห็นทีท่่านคิดว่ามีผลกระทบต่อมาตรฐานการด าเนินงาน
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี  

เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5 เห็นดว้ยมาก  = 4 เห็นดว้ยปานกลาง =3 เห็นดว้ยนอ้ย = 2 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
= 1  

 

รายละเอยีด 

ระดบัผลกระทบ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาก ากบัดูแล  ท่านคดิว่าท าให้เกดิผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ธนาคารในด้านต่างๆ  มีอยู่ในระดบัใด 

 ดา้นหลกัการระบบการเงินอิสลาม      

3.1  หลกัในการออกผลิตภณัฑเ์งินฝากและสินเช่ือ หรือบริการต่างๆ ของธนาคาร
ถูกตอ้งตามหลกัชะรีอะฮ ์ 

     

3.2  การจดัการเงินกองทุนและตลาดทุน การบริหารตลาดทุนของธนาคาร มีความ
โปร่งใสถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลามและปลอดพน้จากระบบดอกเบ้ีย 

     

3.3  หลกัในการประกอบธุรกิจของธนาคารตอ้งไม่เก่ียวผนักบัธุรกิจตอ้งห้าม (ฮาลอม)
หรือขดักบัหลกัศาสนาอิสลาม  และไมเ่ก่ียวพนักบัระบบของดอกเบ้ีย 

     

 ดา้นโครงสร้างการด าเนินงาน      

3.4  มาตรฐานการก ากบับริหารงานธนาคารมีโครงสร้างท่ีมีความโปร่งใสชดัเจนในการ
ตรวจสอบทุกขั้นตอน และมีฝ่ายงานท่ีควบคุมสอบทานชดัเจน 

     

3.5  ระดบัอ านาจในการสั่งการ สายบงัคบับญัชาของธนาคาร ล าดบัขั้นในการสัง่การ      

3.6  ธนาคารควรมีโครงสร้างการแต่งตั้ง “คณะกรรมการธนาคารด้านศาสนา” ท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งจาก หน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บความเช่ือถือจากสากล  

     

 ดา้นผลประกอบการธนาคาร      

3.7  ผลก าไรในการด าเนินงานของธนาคาร สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กบัพนกังาน 
ลูกจา้งอยา่งถูกตอ้งเป็นธรรม 

     

3.8 การขาดการควบคุมการอนุมติัสินเช่ือท่ีไดม้าตรฐานถูกตอ้ง ส่งผลต่อผล
ประกอบการของธนาคารในปัจจุบนั 

     

3.9  ธนาคารมีระบบการจดัการบญัชีซะกาตของธนาคารไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง      
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รายละเอยีด 

ระดบัผลกระทบ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. ด้านกระบวนการบริหารงานภายในองค์กร 

 ดา้นทกัษะของบุคลากร      

4.1  ความรู้ความเขา้ใจของพนกังานสามารถน าหลกัชะรีอะห์มาใชใ้นการปฏิบติังานได้
อยา่งเหมาะสม 

     

4.2  การเพ่ิมศกัยภาพในการท างานของพนกังานมีอยา่งสม ่าเสมอ ส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการท างานและศกัยภาพขององคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

     

4.3  ความสามารถในการส่ือสารกบัลูกคา้ดว้ยภาษาบาซาล สามารถสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัลูกคา้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ AEC 

     

 ดา้นตน้ทุนการด าเนินงาน      

4.4  การระดมทุนจากประเทศในแถบตะวนัออกลาง สามารถผลกัดนัการเติบโตของ
ธนาคารได ้ 

     

4.5  การขาดการสนบัสนุนเงินทุนจากภาครัฐ ท าให้เสียเปรียบดา้นการแข่งขนักบัตลาด
ในปัจจุบนั 

     

4.6  ธนาคารมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป ส่งผลต่อผลประกอบการ
ท่ีแทจ้ริงของธนาคาร 

     

 ดา้นมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบ      

4.7  ธนาคารมีหน่วยงานภายในท่ีก ากบัควบคุมดูแลกิจการท่ีเป็นมาตรฐาน มีอิสระใน
การท างานสามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน  

     

4.8  การตรวจสอบคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน มีระบบการตรวจสอบท่ีโปร่งใส
ถูกตอ้งชดัเจน เป็นธรรม 

     

4.9  การตรวจสอบการละเมิดความผิดของพนกังาน ลูกจา้ง ธนาคารมีระบบการ
ตรวจสอบท่ีชดัเจนรวดเร็วและเป็นธรรม 

     

 ดา้นกระบวนการด าเนินงาน      

4.10 กระบวนการขั้นตอนการขออนุมติัต่างๆจากกระทรวงการคลงั ท าให้เกิดความ
ล่าชา้ในการปฏิบติังาน เช่น ขั้นตอนการขออนุมติัเปิด-ปิดสาขา  

     

4.11 ธนาคารมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีการท างาน ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเช่ือมโยง
สอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนัของแต่ละฝ่ายงานภายในธนาคาร 

     

4.12 ธนาคารมีการส่งเสริมให้พนกังานมีโอกาสหรือส่วนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นในการท างาน 
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Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ µÿ≈“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë Ò¯ °

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

æ.». ÚıÙı

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Òı µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙı

‡ªìπªï∑’Ë ı˜ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√®—¥µ—Èß∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘

ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ·≈–¡“µ√“ Ù¯ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â

‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ æ.». ÚıÙıé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç∏π“§“√é À¡“¬§«“¡«à“ ∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

çµ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘πé À¡“¬§«“¡«à“

DPU



Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ µÿ≈“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë Ò¯ °

(Ò) µ—Î«‡ß‘π§≈—ß

(Ú) æ—π∏∫—µ√

(Û) µ—Î«‡ß‘π

(Ù) Àÿâπ Àÿâπ°Ÿâ „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘„πÀÿâπÀ√◊ÕÀÿâπ°Ÿâ „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπÀ√◊ÕÀÿâπ°Ÿâ

À√◊Õ„∫ ”§—≠· ¥ß°“√‡¢â“™◊ËÕ´◊ÈÕÀÿâπÀ√◊ÕÀÿâπ°Ÿâ

(ı) „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘„π‡ß‘πªíπº≈®“°µ√“ “√

(ˆ) µ√“ “√À√◊ÕÀ≈—°∞“π· ¥ß ‘∑∏‘„π∑√—æ¬å ‘π¢Õß‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ ÷́ËßºŸâª√–°Õ∫°‘®°“√®—¥°“√≈ß∑ÿπ

‰¡à«à“„πÀ√◊ÕπÕ°ª√–‡∑»‡ªìπºŸâÕÕ°

(˜) µ√“ “√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°√—∞¡πµ√’

ç‡ß‘π°Õß∑ÿπé À¡“¬§«“¡«à“ ∑ÿπ∑’Ë™”√–·≈â«´÷Ëß√«¡∑—Èß à«π≈È”¡Ÿ≈§à“Àÿâπ ∑ÿπ ”√Õß ‡ß‘π ”√Õß

∑’Ë‰¥â®—¥ √√®“°°”‰√ ÿ∑∏‘ °”‰√ ÿ∑∏‘§ß‡À≈◊ÕÀ≈—ß®“°°“√®—¥ √√·≈â« ‡ß‘π ”√Õß®“°°“√µ’√“§“À≈—°∑√—æ¬å

·≈–∑ÿπÕ◊Ëπ„¥∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

ç ∂“∫—π°“√‡ß‘πé À¡“¬§«“¡«à“

(Ò) ∏π“§“√·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

(Ú) ∏π“§“√æ“≥‘™¬åµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√∏π“§“√æ“≥‘™¬å

(Û) ∫√‘…—∑‡ß‘π∑ÿπ·≈–∫√‘…—∑‡§√¥‘µøÕß ‘́‡Õ√å µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‡ß‘π∑ÿπ

∏ÿ√°‘®À≈—°∑√—æ¬å ·≈–∏ÿ√°‘®‡§√¥‘µøÕß´‘‡Õ√å

(Ù) ∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬åµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å

(ı)  ∂“∫—π°“√‡ß‘πÕ◊Ëπ∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

ç∫—≠™’´–°“µé À¡“¬§«“¡«à“ ∫—≠™’∑’Ë∏π“§“√®—¥µ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ∫√‘®“§·≈–√—∫¥”‡π‘π°“√∫√‘®“§

µ“¡À≈—°°“√¢Õß»“ π“Õ‘ ≈“¡

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ç§≥–∑’Ëª√÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–∑’Ëª√÷°…“∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ç°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ç∑’Ëª√÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∑’Ëª√÷°…“∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

çºŸâ®—¥°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ®—¥°“√∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

çæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷Ëß√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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Àπâ“ 3
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ µÿ≈“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë Ò¯ °

¡“µ√“ Ù „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®

·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë°—∫ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß·≈–ª√–°“»‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°Æ°√–∑√«ß·≈–ª√–°“»π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â« „Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

À¡«¥ Ò

°“√®—¥µ—Èß·≈–‡ß‘π∑ÿπ

¡“µ√“ ı „Àâ®—¥µ—Èß∏π“§“√¢÷Èπ‡√’¬°«à“ ç∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ·≈–„Àâ∏π“§“√

‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

¡“µ√“ ˆ „Àâ∏π“§“√µ—Èß ”π—°ß“π„À≠à„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√À√◊Õ®—ßÀ«—¥„°≈â‡§’¬ß ·≈–®—¥µ—Èß “¢“

À√◊Õ ”π—°ß“πºŸâ·∑π ≥ ∑’Ë„¥¿“¬„πÀ√◊Õ¿“¬πÕ°√“™Õ“≥“®—°√°Á‰¥â

°“√®—¥µ—Èß “¢“À√◊Õ ”π—°ß“πºŸâ·∑πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ·≈–°“√¬â“¬∑’Ëµ—Èß ”π—°ß“π„À≠àÀ√◊Õ ”π—°ß“π

 “¢“¢Õß∏π“§“√ ®–µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°√—∞¡πµ√’°àÕπ ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢

∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

¡“µ√“ ˜ „Àâ°”Àπ¥∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ¢Õß∏π“§“√‰«âÀπ÷Ëßæ—π≈â“π∫“∑ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ Àÿâπ “¡—≠

Àπ÷Ëß√âÕ¬≈â“πÀÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– ‘∫∫“∑ ‚¥¬„Àâ∏π“§“√¢“¬Àÿâπ„Àâ·°à°√–∑√«ß°“√§≈—ßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ ∑—Èßπ’È

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∏π“§“√

°“√≈¥∑ÿπ¢Õß∏π“§“√µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°√—∞¡πµ√’°àÕπ ·≈–¡‘„Àâπ”¡“µ√“ ÒÛ˘ «√√§Àπ÷Ëß

·≈–¡“µ√“ ÒÙÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ æ.». ÚıÛı ¡“„™â∫—ß§—∫

„Àâ°√–∑√«ß°“√§≈—ß ◊́ÈÕÀÿâπ¢Õß∏π“§“√‰¥âµ“¡®”π«π∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ·µà®–µâÕß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ’Ë ‘∫‡°â“

¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë®”Àπà“¬‰¥â·≈â«∑—ÈßÀ¡¥

¡“µ√“ ¯ ‡¡◊ËÕ¡’ºŸâ‡¢â“™◊ËÕ ◊́ÈÕÀÿâπ∑’Ë√–∫ÿ„π¡“µ√“ ˜ ‡ªìπ®”π«π‰¡àµË”°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«πÀÿâπ

∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–‰¥â™”√–‡ß‘π‡µÁ¡¡Ÿ≈§à“·≈â« „Àâ§≥–°√√¡°“√´÷Ëß√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èßµ“¡¡“µ√“ Òˆ π—¥ª√–™ÿ¡

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬‰¡à™—°™â“ ‡æ◊ËÕª√÷°…“°‘®°“√∑’Ë°”Àπ¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–°‘®°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë®”‡ªìπ

¡“µ√“ ˘ ¿“¬„µâ∫—ß§—∫¡“µ√“ ˜ «√√§ “¡ „Àâ√—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥

®”π«πÀÿâπ Ÿß ÿ¥∑’Ë∫ÿ§§≈„¥®–∂◊Õ‰¥â ·µà„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ®”‡ªìπµâÕß·°â‰¢∞“π–À√◊Õ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∏π“§“√

√—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®ºàÕπº—π„Àâ¡’°“√∂◊ÕÀÿâπ‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ‚¥¬®–°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢„¥Ê ¥â«¬°Á‰¥â

DPU



Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ µÿ≈“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë Ò¯ °

Àÿâπ¢Õß∏π“§“√∑’Ë∫ÿ§§≈À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«π¥—ßµàÕ‰ªπ’È∂◊ÕÕ¬Ÿà„Àâπ—∫√«¡‡ªìπÀÿâπ¢Õß∫ÿ§§≈µ“¡«√√§Àπ÷Ëß¥â«¬

(Ò) §Ÿà ¡√ ¢Õß∫ÿ§§≈µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

(Ú) ∫ÿµ√∑’Ë¬—ß‰¡à∫√√≈ÿπ‘µ‘¿“«–¢Õß∫ÿ§§≈µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

(Û) Àâ“ßÀÿâπ à«π “¡—≠∑’Ë∫ÿ§§≈µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈µ“¡ (Ò) À√◊Õ (Ú) ‡ªìπÀÿâπ à«π

(Ù) Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥∑’Ë∫ÿ§§≈µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈µ“¡ (Ò) À√◊Õ (Ú) ‡ªìπÀÿâπ à«π®”æ«°

‰¡à®”°—¥§«“¡√—∫º‘¥ À√◊Õ‡ªìπÀÿâπ à«π®”æ«°®”°—¥§«“¡√—∫º‘¥∑’Ë¡’Àÿâπ√«¡°—π‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»

°”Àπ¥

(ı) ∫√‘…—∑®”°—¥À√◊Õ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥∑’Ë∫ÿ§§≈µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈µ“¡ (Ò) À√◊Õ (Ú)

À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«πµ“¡ (Û) À√◊Õ (Ù) ∂◊ÕÀÿâπ√«¡°—π‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(ˆ) ∫√‘…—∑®”°—¥À√◊Õ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥∑’Ë∫ÿ§§≈µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈µ“¡ (Ò) À√◊Õ (Ú)

À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«πµ“¡ (Û) À√◊Õ (Ù) À√◊Õ∫√‘…—∑®”°—¥À√◊Õ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥µ“¡ (ı) ∂◊ÕÀÿâπ√«¡°—π

‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ Ò ∏π“§“√µâÕß¡’®”π«πÀÿâπ∑’Ë∫ÿ§§≈ºŸâ¡’ —≠™“µ‘‰∑¬∂◊ÕÕ¬Ÿà‰¡àµË”°«à“Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥

„π°Æ°√–∑√«ß ·≈–µâÕß¡’°√√¡°“√‡ªìπ∫ÿ§§≈ºŸâ¡’ —≠™“µ‘‰∑¬‰¡àµË”°«à“ Õß„π “¡¢Õß®”π«π°√√¡°“√

∑—ÈßÀ¡¥ ·µà„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ®”‡ªìπµâÕß·°â‰¢∞“π–À√◊Õ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∏π“§“√ √—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®ºàÕπº—π

„Àâ¡’®”π«πÀÿâπÀ√◊Õ°√√¡°“√‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ‰¥â

¡“µ√“ ÒÒ ¿“¬À≈—ß∑’Ë∏π“§“√‰¥â¡’ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·≈–‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡≈◊Õ°µ—Èß°√√¡°“√

µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·≈â« „Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘«à“¥â«¬∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥¡“„™â∫—ß§—∫·°à∏π“§“√

‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âßµàÕæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

À¡«¥ Ú

«—µ∂ÿª√– ß§å

¡“µ√“ ÒÚ „Àâ∏π“§“√¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ë‰¡àºŸ°æ—π°—∫¥Õ°‡∫’È¬

·≈–ª√–°Õ∫°‘®°“√Õ◊Ëπ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √—∫Ω“°‡ß‘π∑’ËµâÕß®à“¬§◊π‡¡◊ËÕ∑«ß∂“¡À√◊Õ‡¡◊ËÕ ‘Èπ√–¬–‡«≈“Õ—π°”Àπ¥‰«â

(Ú) √—∫Ω“°‡ß‘π‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ

(Û) ∑”∏ÿ√°‘®‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»¢Õß∏π“§“√

DPU
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(Ù) ÕÕ° ¢“¬ ◊́ÈÕ ◊́ÈÕ≈¥ À√◊Õ√—∫™à«ß´◊ÈÕ≈¥µ√“ “√∑“ß°“√‡ß‘πÀ√◊Õ√—∫‚Õπ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß

¢ÕßºŸâ√—∫ª√–‚¬™πå„πµ√“ “√π—Èπ

(ı) „Àâ¬◊¡À√◊Õ∫√‘°“√∑“ß°“√‡ß‘π„π√ŸªÕ◊Ëπ∑’Ë‡ªìπª√–‡æ≥’ªØ‘∫—µ‘¢Õß∏π“§“√æ“≥‘™¬å À√◊Õ ∂“∫—π

°“√‡ß‘πÕ◊Ëπ„π¥â“π∏ÿ√°‘®°“√§â“√–À«à“ßª√–‡∑»

(ˆ) √—∫ª√–°—π§«“¡‡ ’Ë¬ß„π‡™‘ßæ“≥‘™¬å„π°“√≈ß∑ÿπ¢ÕßºŸâ≈ß∑ÿπ‰∑¬„πµà“ßª√–‡∑»

(˜) ‡√’¬°‡°Á∫ à«π≈¥ §à“∏√√¡‡π’¬¡ ·≈–§à“∫√‘°“√Õ◊ËπÊ Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°°“√„Àâ°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π ´◊ÈÕ

´◊ÈÕ≈¥ √—∫™à«ß´◊ÈÕ≈¥ °“√§È”ª√–°—π ·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√Õ◊Ëπ

(¯) ®—¥°“√∫—≠™’´–°“µ

(˘) ‡ªìππ“¬Àπâ“À√◊Õµ—«·∑π ◊́ÈÕ¢“¬À√◊Õ·≈°‡ª≈’Ë¬π —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬åÀ√◊ÕÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å

‚¥¬‰¥â√—∫§à“π“¬Àπâ“À√◊Õ∫”‡ÀπÁ®‡ªìπ°“√µÕ∫·∑π„π∑“ß°“√§â“

(Ò) ‡ªìππ“¬Àπâ“À√◊Õµ—«·∑π„π°“√®—¥À“‡ß‘π„Àâ¬◊¡À√◊Õ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„Àâ·°à°‘®°“√Õÿµ “À°√√¡

‡°…µ√°√√¡ æ“≥‘™¬°√√¡ À√◊Õ°“√®—¥°“√„Àâ¬◊¡À√◊Õ°“√≈ß∑ÿπ·°à°‘®°“√¥—ß°≈à“«

(ÒÒ) °‘®°“√Õ—πæ÷ß‡ªìπß“π∏π“§“√µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

(ÒÚ) °‘®°“√Õ◊Ëπ∫√√¥“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ ‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß À√◊Õ π—∫ πÿπ„π°“√®—¥°“√„Àâ ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

¢Õß∏π“§“√µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß√—∞¡πµ√’

°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß∏π“§“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–µâÕß‰¡à¢—¥°—∫À≈—°°“√¢Õß»“ π“Õ‘ ≈“¡

¡“µ√“ ÒÛ Àâ“¡¡‘„Àâ∏π“§“√°√–∑”°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √—∫Àÿâπ¢Õß∏π“§“√‡ªìπª√–°—π

(Ú) ∂◊ÕÀÿâπ„π ∂“∫—π°“√‡ß‘πÕ◊Ëπ ‡«âπ·µà

(°) ‡ªìπ°“√‰¥â¡“®“°°“√™”√–Àπ’ÈÀ√◊Õ°“√ª√–°—π°“√„Àâ¬◊¡‡ß‘π ·µàµâÕß®”Àπà“¬¿“¬„π

‡«≈“À°‡¥◊Õππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â¡“

(¢) ‡ªìπ°“√‰¥â¡“‡π◊ËÕß®“°°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®Õ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°√—∞¡πµ√’ À√◊Õ

(§) ‡ªìπ°“√‰¥â¡“‚¥¬‰¥â√—∫ºàÕπº—π®“°√—∞¡πµ√’ „π°“√ºàÕπº—ππ—Èπ®–°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢„¥Ê

‰«â¥â«¬°Á‰¥â

(Û) √à«¡≈ß∑ÿπ°—∫ À√◊Õ„Àâ¬◊¡‡ß‘π·°à°√√¡°“√¢Õß∏π“§“√

°“√°√–∑”¥—ßµàÕ‰ªπ’È „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√√à«¡≈ß∑ÿπ°—∫ À√◊Õ„Àâ¬◊¡‡ß‘π·°à°√√¡°“√π—Èπ¥â«¬

(°) √à«¡≈ß∑ÿπ°—∫ À√◊Õ„Àâ¬◊¡‡ß‘π·°à§Ÿà ¡√ À√◊Õ∫ÿµ√ ÷́Ëß¬—ß‰¡à∫√√≈ÿπ‘µ‘¿“«–¢Õß°√√¡°“√

DPU
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(¢) √à«¡≈ß∑ÿπ°—∫ À√◊Õ„Àâ¬◊¡‡ß‘π·°àÀâ“ßÀÿâπ à«π “¡—≠∑’Ë°√√¡°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈µ“¡ (°)

‡ªìπÀÿâπ à«π

(§) √à«¡≈ß∑ÿπ°—∫ À√◊Õ„Àâ¬◊¡‡ß‘π·°àÀâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥∑’Ë°√√¡°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈µ“¡ (°)

‡ªìπÀÿâπ à«π®”æ«°‰¡à®”°—¥§«“¡√—∫º‘¥ À√◊Õ‡ªìπÀÿâπ à«π®”æ«°®”°—¥§«“¡√—∫º‘¥∑’Ë¡’Àÿâπ√«¡°—π‡°‘π√âÕ¬≈–

 “¡ ‘∫¢Õß∑ÿπ∑—ÈßÀ¡¥¢ÕßÀâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥π—Èπ

(ß) √à«¡≈ß∑ÿπ°—∫ À√◊Õ„Àâ¬◊¡‡ß‘π·°à∫√‘…—∑®”°—¥À√◊Õ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥∑’Ë°√√¡°“√À√◊Õ

∫ÿ§§≈µ“¡ (°) À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«πµ“¡ (¢) À√◊Õ (§) ∂◊ÕÀÿâπ√«¡°—π‡°‘π√âÕ¬≈– “¡ ‘∫¢Õß®”π«πÀÿâπ

∑’Ë®”Àπà“¬‰¥â·≈â«∑—ÈßÀ¡¥¢Õß∫√‘…—∑®”°—¥À√◊Õ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥π—Èπ

(®) √à«¡≈ß∑ÿπ°—∫ À√◊Õ„Àâ¬◊¡‡ß‘π·°à∫√‘…—∑®”°—¥À√◊Õ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥∑’Ë°√√¡°“√À√◊Õ

∫ÿ§§≈µ“¡ (°) À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«πµ“¡ (¢) À√◊Õ (§) À√◊Õ∫√‘…—∑®”°—¥À√◊Õ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥µ“¡ (ß)

∂◊ÕÀÿâπ√«¡°—π‡°‘π√âÕ¬≈– “¡ ‘∫¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë®”Àπà“¬‰¥â·≈â«∑—ÈßÀ¡¥¢Õß∏π“§“√

(©) °“√√—∫√Õß √—∫Õ“«—≈À√◊Õ Õ¥‡¢â“·°âÀπâ“„πµ—Î«‡ß‘π∑’Ë°√√¡°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈µ“¡ (°)

À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«πµ“¡ (¢) À√◊Õ (§) À√◊Õ∫√‘…—∑®”°—¥À√◊Õ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥µ“¡ (ß) À√◊Õ (®) ‡ªìπ

ºŸâ —Ëß®à“¬À√◊ÕºŸâÕÕ°µ—Î« À√◊ÕºŸâ ≈—°À≈—ß

(™) °“√ª√–°—πÀπ’È„¥Ê ¢Õß°√√¡°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈µ“¡ (°) À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«πµ“¡ (¢)

À√◊Õ (§) À√◊Õ∫√‘…—∑®”°—¥À√◊Õ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥µ“¡ (ß) À√◊Õ (®)

(Ù) ®à“¬‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ·°à°√√¡°“√ æπ—°ß“π À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß∏π“§“√‡ªìπ§à“π“¬Àπâ“

À√◊Õ§à“µÕ∫·∑π ”À√—∫À√◊Õ‡π◊ËÕß®“°°“√°√–∑”À√◊Õ°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®„¥Ê ¢Õß∏π“§“√ ∑—Èßπ’È πÕ°®“°

∫”‡ÀπÁ® ‡ß‘π‡¥◊Õπ √“ß«—≈ ·≈–‡ß‘π‡æ‘Ë¡Õ¬à“ßÕ◊Ëπ∫√√¥“∑’Ëæ÷ß®à“¬µ“¡ª°µ‘

¡“µ√“ ÒÙ ‡¡◊ËÕª√“°Ø«à“°“√‰¥â¡“ ÷́ËßÀÿâπ¢Õß∏π“§“√‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß∫ÿ§§≈„¥∂◊ÕÀÿâπ

‡°‘π®”π«π∑’Ë®–∂◊Õ‰¥âµ“¡¡“µ√“ ˘ ∫ÿ§§≈π—Èπ®–¬°‡Õ“°“√∂◊ÕÀÿâπ„π à«π∑’Ë‡°‘π®”π«π¥—ß°≈à“«¢÷Èπ¬—π

µàÕ∏π“§“√¡‘‰¥â ·≈–∏π“§“√®–®à“¬‡ß‘πªíπº≈À√◊Õ‡ß‘πµÕ∫·∑πÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„Àâ·°à∫ÿ§§≈π—ÈπÀ√◊Õ„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ

ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ„π∑’Ëª√–™ÿ¡¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπµ“¡®”π«πÀÿâπ„π à«π∑’Ë‡°‘π¡‘‰¥â

¡“µ√“ Òı ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ ˘ ¡“µ√“ Ò ·≈–¡“µ√“ ÒÙ „Àâ∏π“§“√

µ√«® Õ∫∑–‡∫’¬πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑ÿ°§√“«°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–°àÕπ®à“¬‡ß‘πªíπº≈À√◊Õ‡ß‘πµÕ∫·∑π

Õ◊Ëπ„¥·≈â«·®âßº≈°“√µ√«® Õ∫µàÕ√—∞¡πµ√’µ“¡√“¬°“√·≈–¿“¬„π‡«≈“∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥ ·≈–„π°√≥’∑’Ë

æ∫«à“ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„¥∂◊ÕÀÿâπ‡°‘π®”π«π∑’Ë°”Àπ¥„π¡“µ√“ ˘ „Àâ∏π“§“√·®âß„ÀâºŸâπ—Èπ∑√“∫ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√

®”Àπà“¬Àÿâπ∑’Ë‡°‘ππ—Èπ‡ ’¬

DPU
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À¡«¥ Û

°“√®—¥°“√

¡“µ√“ Òˆ „π«“√–‡√‘Ë¡·√°°àÕπ¡’ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ „Àâ√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√¢÷Èπ§≥–Àπ÷Ëß‡√’¬°«à“

ç§≥–°√√¡°“√∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ¡’®”π«π‡®Á¥§π ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑π°√–∑√«ß°“√§≈—ß

ºŸâ·∑π∏π“§“√·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π»“ π“

Õ‘ ≈“¡Õ¬à“ßπâÕ¬ Õß§π·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¥â“π°“√‡ß‘π °“√∏π“§“√À√◊Õ¥â“πÕ◊Ëπ Õ—π‡ªìπª√–‚¬™πå·°à

°‘®°“√¢Õß∏π“§“√‡ªìπ°√√¡°“√

„Àâ√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√

§≥–°√√¡°“√Õ“®·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈„¥´÷Ëß‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÚÚ ∑”Àπâ“∑’Ë‡≈¢“πÿ°“√

¢Õß§≥–°√√¡°“√‰¥â

¡“µ√“ Ò˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ Òˆ ¡’Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∏π“§“√«à“¥â«¬

°‘®°“√µà“ßÊ ∑’Ë¡‘‰¥â∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ™’È™«π‡æ◊ËÕ‡ πÕ¢“¬Àÿâπ ·≈–°√–∑”

Àπâ“∑’Ë·≈–°‘®°“√Õ◊Ëπ´÷Ëß‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ√‘‡√‘Ë¡®—¥µ—Èß∏π“§“√

∏π“§“√®–·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ∫—ß§—∫µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ≈ß¡µ‘¥â«¬§–·ππ‡ ’¬ß

‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡„π ’Ë¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë®”Àπà“¬‰¥â·≈â«∑—ÈßÀ¡¥

¡“µ√“ Ò¯ „π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ§√—Èß·√°µ“¡¡“µ√“ ¯ „Àâ‡≈◊Õ°µ—Èß°√√¡°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°

®”π«π°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ Òˆ Õ’° Õß§π √«¡‡ªìπ‡°â“§π ·≈–‡¡◊ËÕ∑’Ëª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªï‡ÀÁπ ¡§«√

®–‡≈◊Õ°µ—Èß°√√¡°“√‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‰¡à‡°‘π Õß§π°Á‰¥â

¡“µ√“ Ò˘ „Àâ°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ Òˆ ·≈–¡“µ√“ Ò¯ ¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈– ’Ëªï

‡¡◊ËÕ§√∫Àπ÷Ëßªïπ—∫·µà«—π∑’Ëª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªï§√—Èß·√° „Àâ°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ Òˆ ÕÕ°®“°µ”·Àπàß

 Õß§π‚¥¬«‘∏’®—∫ ≈“° ·≈–„π∑ÿ°ªï∂—¥‰ª „Àâ°√√¡°“√∑’Ë‡À≈◊Õ®“°°“√®—∫ ≈“°ÕÕ°®“°µ”·Àπàß Õß§π

‚¥¬«‘∏’®—∫ ≈“° ·≈–„Àâ∂◊Õ«à“°“√®—∫ ≈“°ÕÕ°‡ªìπ°“√ÕÕ°µ“¡«“√–¥â«¬

‡¡◊ËÕ°√√¡°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– „Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡≈◊Õ°µ—Èß°√√¡°“√¢÷Èπ„À¡à·∑π ∑—Èßπ’È

‚¥¬„Àâ°√√¡°“√´÷Ëßæâπ®“°µ”·Àπàß¬—ß§ßÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß∏π“§“√µàÕ‰ª‡æ’¬ß‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ

®π°«à“®–‰¥â¡’°√√¡°“√´÷Ëß‰¥â√—∫‡≈◊Õ°µ—Èß¢÷Èπ„À¡à

°“√‡≈◊Õ°µ—Èß°√√¡°“√µ“¡«√√§ Õß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∏π“§“√

·≈–°√√¡°“√∑’Ë∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡≈◊Õ°µ—ÈßµâÕß‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÚÚ
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Àπâ“ 8
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ µÿ≈“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë Ò¯ °

¡“µ√“ Ú πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡¡“µ√“ Ò˘ °√√¡°“√æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) ¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÚÚ

(Ù) ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¡’¡µ‘„ÀâÕÕ°

„π°√≥’∑’Ëæâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§≥–°√√¡°“√π—¥ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°µ—Èß∫ÿ§§≈

´÷Ëß‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÚÚ ‡¢â“¥”√ßµ”·Àπàß·∑π ‚¥¬„Àâ¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–

∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢Õß°√√¡°“√ ÷́Ëßµπ·∑π

¡“µ√“ ÚÒ ‡¡◊ËÕª√–∏“π°√√¡°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡¡“µ√“ Ò˘ À√◊Õ¡“µ√“ Ú „Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡≈◊Õ°°√√¡°“√¢÷Èπ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√·∑π

¡“µ√“ ÚÚ °√√¡°“√µâÕß‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ªìπÀ√◊Õ‡§¬‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(Ú) ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂

(Û) ‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â°√–∑”

‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

(Ù) ‡ªìπ¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß  ¡“™‘° ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√  ¡“™‘°«ÿ≤‘ ¿“  ¡“™‘° ¿“∑âÕß∂‘Ëπ

À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√∑âÕß∂‘Ëπ´÷Ëß‰¥â√—∫‡≈◊Õ°µ—ÈßÀ√◊Õ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë„πæ√√§°“√‡¡◊Õß

(ı) ‡ªìπºŸâ¡’¡≈∑‘π¡—«À¡Õß«à“∑ÿ®√‘µ„π ∂“∫—π°“√‡ß‘π„¥ À√◊Õ∫√‘À“√ß“π„π ∂“∫—π°“√‡ß‘π„¥

º‘¥æ≈“¥Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(ˆ) ‡ªìπ°√√¡°“√À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®„π°“√®—¥°“√¢Õß ∂“∫—π°“√‡ß‘πÕ◊Ëπ

¡“µ√“ ÚÛ °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√µâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π

°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡ ∂â“ª√–∏“π°√√¡°“√‰¡àÕ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡„Àâ°√√¡°“√∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡

‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡

°“√«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„Àâ∂◊Õ‡ ’¬ß¢â“ß¡“° °√√¡°“√§πÀπ÷Ëß„Àâ¡’‡ ’¬ßÀπ÷Ëß„π°“√≈ß§–·ππ

∂â“§–·ππ‡∑à“°—π„Àâª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ÕÕ°‡ ’¬ß™’È¢“¥

¡“µ√“ ÚÙ °√√¡°“√ºŸâ„¥¡’ à«π‰¥â‡ ’¬„π‡√◊ËÕß∑’Ëæ‘®“√≥“ Àâ“¡¡‘„Àâ‡¢â“√à«¡æ‘®“√≥“„π‡√◊ËÕßπ—Èπ

¡“µ√“ Úı §≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë«“ßπ‚¬∫“¬·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈‚¥¬∑—Ë«‰ª ´÷Ëß°‘®°“√¢Õß

∏π“§“√¿“¬„π¢Õ∫«—µ∂ÿª√– ß§åµ“¡¡“µ√“ ÒÚ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡™àπ«à“π’È„Àâ√«¡∂÷ß

DPU



Àπâ“ 9
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ µÿ≈“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë Ò¯ °

(Ò) ÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» §” —Ëß À√◊Õ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π·≈–

¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß∏π“§“√

(Ú) ÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥´◊ÈÕ ®—¥®â“ß °“√‡ß‘π ∑√—æ¬å ‘π·≈–°“√∫—≠™’ √«¡∑—Èß

°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π

(Û) ÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ‡ß‘πµÕ∫·∑π ·≈–§à“„™â®à“¬

(Ù) æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ß∫ª√–¡“≥¢Õß∏π“§“√

(ı) ·µàßµ—Èß·≈–∂Õ¥∂ÕπºŸâ®—¥°“√

(ˆ) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß∏π“§“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ Úˆ „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥

µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬

„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ÚÚ ¡“µ√“ ÚÛ ·≈–¡“µ√“ ÚÙ ¡“„™â∫—ß§—∫°—∫≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡

°“√ª√–™ÿ¡·≈–°“√¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ Ù

ºŸâ®—¥°“√

¡“µ√“ Ú˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®·µàßµ—ÈßºŸâ®—¥°“√Àπ÷Ëß§π´÷Ëß¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠¥â“π

°“√‡ß‘π°“√∏π“§“√À√◊Õ¥â“πÕ◊ËπÕ—π‡ªìπª√–‚¬™πå·°à°‘®°“√¢Õß∏π“§“√ ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß∏π“§“√·≈–„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√

§≥–°√√¡°“√Õ“®·µàßµ—Èß°√√¡°“√§π„¥‡ªìπºŸâ®—¥°“√°Á‰¥â

„ÀâºŸâ®—¥°“√‰¥â√—∫ª√–‚¬™πåµÕ∫·∑πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¡“µ√“ Ú¯ „ÀâºŸâ®—¥°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“æπ—°ß“π·≈–≈Ÿ°®â“ß¢Õß∏π“§“√∑ÿ°µ”·Àπàß

„π°‘®°“√¢Õß∏π“§“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° „ÀâºŸâ®—¥°“√‡ªìπºŸâ·∑π¢Õß∏π“§“√ ·≈–‡æ◊ËÕ°“√π’È

ºŸâ®—¥°“√®–¡Õ∫Õ”π“®„Àâµ—«·∑πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈„¥°√–∑”°‘®°“√‡©æ“–Õ¬à“ß·∑π°Á‰¥â ∑—Èßπ’È µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫

∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¡“µ√“ Ú˘ ºŸâ®—¥°“√µâÕßªØ‘∫—µ‘ß“π‡µÁ¡‡«≈“„Àâ·°à∏π“§“√ ‰¡à‡ªìπ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„À≠à

À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®„π°“√®—¥°“√„π°‘®°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡’ à«π‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫∏π“§“√ ·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡

µ“¡¡“µ√“ ÚÚ

DPU



Àπâ“ 10
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ µÿ≈“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë Ò¯ °

¡“µ√“ Û „ÀâºŸâ®—¥°“√¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈– ’Ëªï·≈–Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÕ’°‰¥â ·µà√«¡·≈â«

®–µâÕß‰¡à‡°‘π Õß«“√–µ‘¥µàÕ°—π

¡“µ√“ ÛÒ πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡¡“µ√“ Û ºŸâ®—¥°“√æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) ¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÚÚ

(Ù) §≥–°√√¡°“√„ÀâÕÕ°

‡¡◊ËÕºŸâ®—¥°“√æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ«“√– „Àâ§≥–°√√¡°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡ªìπ

ºŸâ®—¥°“√

À¡«¥ ı

§≥–∑’Ëª√÷°…“∏π“§“√Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¡“µ√“ ÛÚ „Àâ§≥–°√√¡°“√·µàßµ—Èß§≥–∑’Ëª√÷°…“¢÷Èπ§≥–Àπ÷Ëß‡√’¬°«à“ ç§≥–∑’Ëª√÷°…“∏π“§“√

Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ª√–°Õ∫¥â«¬ ª√–∏“π∑’Ëª√÷°…“ ·≈–∑’Ëª√÷°…“Õ◊ËπÕ’°‰¡à‡°‘π ’Ë§π ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

„Àâ§”ª√÷°…“·≈–„Àâ§”·π–π”·°à§≥–°√√¡°“√‡°’Ë¬«°—∫À≈—°°“√¢Õß»“ π“Õ‘ ≈“¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¥”‡π‘πß“π

¢Õß∏π“§“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß∏π“§“√‰¡à¢—¥µàÕÀ≈—°°“√¢Õß»“ π“Õ‘ ≈“¡

¡“µ√“ ÛÛ „Àâ∑’Ëª√÷°…“¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈– Õßªï ·≈–Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÕ’°‰¥â

„Àâ∑’Ëª√÷°…“‰¥â√—∫ª√–‚¬™πåµÕ∫·∑πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥

¡“µ√“ ÛÙ πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡¡“µ√“ ÛÛ ∑’Ëª√÷°…“æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) ¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡¡“µ√“ ÚÚ (Ò) (Ú) (Û) À√◊Õ (ı)

(Ù) §≥–°√√¡°“√„ÀâÕÕ°

„π°√≥’∑’Ëª√÷°…“æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ«“√– „Àâ§≥–°√√¡°“√·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“·∑π

·≈–„ÀâºŸâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß·∑πÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢Õß∑’Ëª√÷°…“´÷Ëßµπ·∑π

¡“µ√“ Ûı „Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘¡“µ√“ ÚÚ (Ò) (Ú) (Û) ·≈– (ı) ¡“µ√“ ÚÛ ·≈–

¡“µ√“ ÚÙ ¡“„™â∫—ß§—∫°—∫≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ °“√ª√–™ÿ¡ ·≈–°“√¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¢Õß§≥–∑’Ëª√÷°…“

‚¥¬Õπÿ‚≈¡

DPU
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÒ µÿ≈“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë Ò¯ °

À¡«¥ ˆ

°“√°”°—∫ °“√¥”‡π‘πß“π·≈–°“√§«∫§ÿ¡

¡“µ√“ Ûˆ „Àâ∏π“§“√¥”√ß‡ß‘π°Õß∑ÿπ‡ªìπÕ—µ√“ à«π°—∫ ‘π∑√—æ¬å Àπ’È ‘π À√◊Õ¿“√–ºŸ°æ—π

µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ Û˜ „Àâ∏π“§“√¥”√ß‡ß‘π ¥ ”√Õß·≈–¥”√ß ‘π∑√—æ¬å ¿“æ§≈àÕß‡ªìπÕ—µ√“ à«π°—∫

‡ß‘πΩ“°·≈–‡ß‘π„Àâ¬◊¡ µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ Û¯ °“√®—¥ √√°”‰√ ÿ∑∏‘ª√–®”ªï „Àâ§≥–°√√¡°“√®—¥ √√‡ªìπ‡ß‘π ”√Õß‰«â„π°‘®°“√

¢Õß∏π“§“√‰¡àµË”°«à“√âÕ¬≈– ‘∫¢Õß°”‰√ ÿ∑∏‘

‡¡◊ËÕ‡ß‘π ”√Õßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß¡’®”π«π‡∑à“°—∫®”π«π‡ß‘π¡Ÿ≈§à“Àÿâπ∑’Ë™”√–·≈â«À√◊Õ¡“°°«à“π—Èπ

§≥–°√√¡°“√®–ß¥°“√®—¥ √√À√◊Õ≈¥®”π«π‡ß‘π∑’Ë®–µâÕß®—¥ √√‡ªìπ‡ß‘π ”√Õß°Á‰¥â

¡“µ√“ Û˘ „Àâ√—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈‚¥¬∑—Ë«‰ª ÷́Ëß°‘®°“√¢Õß∏π“§“√ ‡æ◊ËÕ°“√π’È

®– —Ëß„Àâ∏π“§“√™’È·®ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ∑”√“¬ß“π À√◊Õ¬—∫¬—Èß°“√°√–∑”Õ—π®–°àÕ„Àâ‡°‘¥

§«“¡‡ ’¬À“¬·°à∏π“§“√ √«¡∑—Èß°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å°“√°”°—∫¥Ÿ·≈

À¡«¥ ˜

°“√ Õ∫∫—≠™’·≈–√“¬ß“π

¡“µ√“ Ù „Àâ§≥–°√√¡°“√®—¥„Àâ¡’°“√ Õ∫∫—≠™’¢Õß∏π“§“√Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß

„π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ§√—Èß·√° „Àâ§≥–°√√¡°“√‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·µàßµ—Èß

ºŸâ Õ∫∫—≠™’‡æ◊ËÕ Õ∫∫—≠™’¢Õß∏π“§“√ª√–®”ªï∫—≠™’·√°

¡“µ√“ ÙÒ ¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬Àâ“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π ‘Èπªï∫—≠™’¢Õß·µà≈–ªï „Àâ§≥–°√√¡°“√‡ πÕ

ß∫¥ÿ≈ ∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπ ÷́ËßºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫√Õß·≈â«µàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªï‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ ·≈–„Àâ

§≥–°√√¡°“√‡ πÕ√“¬ß“π°‘®°“√ª√–®”ªï¢Õß∏π“§“√µàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªïæ√âÕ¡°—π¥â«¬

„Àâ√Õ∫√–¬–‡«≈“∫—≠™’¢Õß∏π“§“√¡’°”Àπ¥Àπ÷Ëßªïµ“¡ªïªØ‘∑‘π

¡“µ√“ ÙÚ „Àâ∏π“§“√√“¬ß“π°‘®°“√ª√–®”ªï ß∫¥ÿ≈ ∫—≠™’°”‰√¢“¥∑ÿπ ÷́ËßºŸâ Õ∫∫—≠™’

‰¥â√—∫√Õß·≈â«µàÕ√—∞¡πµ√’ ‡æ◊ËÕ∑√“∫¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π ‘Èπªï∫—≠™’·µà≈–ªï·≈–„Àâ‡ªî¥‡º¬

µàÕ “∏“√≥™π¥â«¬

DPU



Àπâ“ 12
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À¡«¥ ¯

°“√µ√«® Õ∫

¡“µ√“ ÙÛ „Àâ√—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫°‘®°“√  ‘π∑√—æ¬å

≈Ÿ°Àπ’È ·≈–ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¢Õß∏π“§“√ ‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ªÀ√◊Õ‡ªìπ°“√‡©æ“–°Á‰¥â

„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë√“¬ß“π°“√µ√«® Õ∫µ“¡«√√§Àπ÷ËßµàÕ√—∞¡πµ√’ µ“¡·∫∫∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

¡“µ√“ ÙÙ „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë¡’Õ”π“®¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  —Ëß„Àâ°√√¡°“√ æπ—°ß“πÀ√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß∏π“§“√ ºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∏π“§“√ ·≈–ºŸâ√«∫√«¡

À√◊Õª√–¡«≈¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∏π“§“√¥â«¬‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√åÀ√◊Õ¥â«¬Õÿª°√≥åÕ◊Ëπ„¥ ¡“„Àâ∂âÕ¬§”‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√

 ‘π∑√—æ¬å ·≈–Àπ’È ‘π¢Õß∏π“§“√  àß ”‡π“À√◊Õ· ¥ß ¡ÿ¥∫—≠™’ ‡Õ° “√ ¥«ßµ√“À√◊ÕÀ≈—°∞“πÕ◊Ëπ

(Ú) ‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß∏π“§“√ À√◊Õ ∂“π∑’Ë´÷Ëß√«∫√«¡À√◊Õª√–¡«≈¢âÕ¡Ÿ≈

¢Õß∏π“§“√¥â«¬‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√åÀ√◊Õ¥â«¬Õÿª°√≥åÕ◊Ëπ„¥ ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¢Õß∏π“§“√

(Û) ¬÷¥À√◊ÕÕ“¬—¥∑√—æ¬å ‘π ‡Õ° “√ À√◊Õ ‘Ëß¢Õß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π°“√µ√«® Õ∫À√◊Õ¥”‡π‘π§¥’ „π°“√ÕÕ°§” —Ëß¬÷¥À√◊ÕÕ“¬—¥¥—ß°≈à“«

®–µâÕß√–∫ÿ‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπ·≈– ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂Ÿ°¬÷¥À√◊ÕÕ“¬—¥π—Èπ

(Ù) ‡¢â“‰ªµ√«® Õ∫∞“π–À√◊Õ°“√¥”‡π‘πß“π„π ∂“π∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß≈Ÿ°Àπ’È¢Õß∏π“§“√

√«¡∑—Èß —Ëß„Àâ≈Ÿ°Àπ’ÈÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡“„Àâ∂âÕ¬§”  àß ”‡π“ À√◊Õ· ¥ß ¡ÿ¥·≈–∫—≠™’ ‡Õ° “√ ¥«ßµ√“

À√◊ÕÀ≈—°∞“πÕ◊ËπÕ—π‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√  ‘π∑√—æ¬å ·≈–Àπ’È ‘π°Á‰¥â‡¡◊ËÕ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬«à“∏π“§“√°√–∑”°“√

µ“¡¡“µ√“ ÒÛ (Û) ·≈–‡¡◊ËÕ¡’À≈—°∞“πÕ—π§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“≈Ÿ°Àπ’ÈÀ√◊ÕºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß¥—ß°≈à“«¡’ à«π√à«¡

„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥¥â«¬

„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

µ“¡ ¡§«√

¡“µ√“ Ùı „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËµâÕß· ¥ß∫—µ√ª√–®”µ—«·°à∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

DPU
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À¡«¥ ˘

∫∑°”Àπ¥‚∑…

¡“µ√“ Ùˆ ºŸâ„¥≈à«ß√Ÿâ°‘®°“√¢Õß∏π“§“√‡π◊ËÕß®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â

„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È Õ—π‡ªìπ°‘®°“√∑’Ëµ“¡ª°µ‘«‘ —¬®–æ÷ß ß«π‰«â‰¡à‡ªî¥‡º¬ ∂â“ºŸâπ—Èππ”‰ª‡ªî¥‡º¬·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß· π∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß ¡‘„Àâπ”¡“„™â∫—ß§—∫·°à°“√‡ªî¥‡º¬„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√‡ªî¥‡º¬µ“¡Àπâ“∑’Ë À√◊Õ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à°“√ Õ∫ «πÀ√◊Õ°“√æ‘®“√≥“§¥’

(Ú) °“√‡ªî¥‡º¬‡°’Ë¬«°—∫°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(Û) °“√‡ªî¥‡º¬‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π°“√·°â‰¢∞“π–°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∏π“§“√

(Ù) °“√‡ªî¥‡º¬·°àºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß∏π“§“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊ÕÀπà«¬ß“π„πª√–‡∑»

·≈–µà“ßª√–‡∑»∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√°”°—∫ ∂“∫—π°“√‡ß‘π

(ı) °“√‡ªî¥‡º¬‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡®“°∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‡ªìπ‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬π—Èπ‡ªìπ

≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

¡“µ√“ Ù˜ °√√¡°“√ ºŸâ®—¥°“√ æπ—°ß“π À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑π∏π“§“√ ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ

À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ ÒÚ ¡“µ√“ ÒÛ ¡“µ√“ ÒÙ À√◊Õ¡“µ√“ Òı µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π

Àπ÷Ëßªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß· π∫“∑

¡“µ√“ Ù¯ „π°√≥’∑’Ë∏π“§“√°√–∑”°“√ΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Ûˆ À√◊Õ¡“µ√“ Û˜

µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π “¡· π∫“∑ ·≈–ª√—∫Õ’°‰¡à‡°‘π«—π≈–Àπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë¬—ß¡‘‰¥âªØ‘∫—µ‘

„Àâ∂Ÿ°µâÕß

„π°√≥’∑’Ë∏π“§“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∂â“æ‘ Ÿ®πå ‰¥â«à“°“√°√–∑”§«“¡º‘¥¥—ß°≈à“«

‡°‘¥®“°°“√ —Ëß°“√ °“√°√–∑”°“√ À√◊Õ‰¡à —Ëß°“√ À√◊Õ‰¡à°√–∑”°“√Õ—π‡ªìπÀπâ“∑’Ë∑’ËµâÕß°√–∑”¢Õß°√√¡°“√

ºŸâ®—¥°“√ æπ—°ß“πÀ√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑π∏π“§“√ ºŸâπ—ÈπµâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßªï À√◊Õ

ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß· π∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

¡“µ√“ Ù˘ ºŸâ„¥„Àâ∂âÕ¬§”Õ—π‡ªìπ‡∑Á®µàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‚¥¬ª√–°“√∑’Ëπà“®–‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬

·°àºŸâÕ◊ËπÀ√◊Õª√–™“™π µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀ°‡¥◊Õπ ·≈–ª√—∫‰¡à‡°‘πÀ°À¡◊Ëπ∫“∑

¡“µ√“ ı °√√¡°“√ ºŸâ®—¥°“√ æπ—°ß“π À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑π∏π“§“√‚¥¬∑ÿ®√‘µ

À≈Õ°≈«ß¥â«¬°“√· ¥ß¢âÕ§«“¡Õ—π‡ªìπ‡∑Á®·°àª√–™“™π À√◊Õ¥â«¬°“√ª°ªî¥§«“¡®√‘ß ÷́Ëß§«√∫Õ°

DPU
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„Àâ·°àª√–™“™π∑√“∫ ·≈–‚¥¬°“√À≈Õ°≈«ß¥—ß°≈à“«π—Èπ‰¥â‰ª´÷Ëß∑√—æ¬å ‘π®“°ª√–™“™πºŸâ∂Ÿ°À≈Õ°≈«ß

À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë “¡ À√◊Õ∑”„Àâª√–™“™πºŸâ∂Ÿ°À≈Õ°≈«ßÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë “¡ ∑” ∂Õπ À√◊Õ∑”≈“¬‡Õ° “√ ‘∑∏‘

µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°µ—Èß·µàÀâ“ªï∂÷ß ‘∫ªï ·≈–ª√—∫µ—Èß·µàÀâ“· π∫“∑∂÷ßÀπ÷Ëß≈â“π∫“∑

¡“µ√“ ıÒ °√√¡°“√ ºŸâ®—¥°“√ æπ—°ß“π À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑π∏π“§“√´÷Ëß‰¥â√—∫

¡Õ∫À¡“¬„Àâ®—¥°“√∑√—æ¬å ‘π¢Õß∏π“§“√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ À√◊Õ ÷́Ëß∏π“§“√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡ªìπ‡®â“¢Õß

√«¡Õ¬Ÿà¥â«¬ °√–∑”º‘¥Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ¥â«¬ª√–°“√„¥Ê ‚¥¬∑ÿ®√‘µ ®π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à

ª√–‚¬™πå„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ∑√—æ¬å ‘π¢Õß∏π“§“√À√◊Õ∫ÿ§§≈π—Èπ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°µ—Èß·µàÀâ“ªï∂÷ß ‘∫ªï

·≈–ª√—∫µ—Èß·µàÀâ“· π∫“∑∂÷ßÀπ÷Ëß≈â“π∫“∑

¡“µ√“ ıÚ °√√¡°“√ ºŸâ®—¥°“√ æπ—°ß“π À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑π∏π“§“√ §√Õ∫§√Õß

∑√—æ¬å´÷Ëß‡ªìπ¢Õß∏π“§“√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ À√◊Õ´÷Ëß∏π“§“√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡ªìπ‡®â“¢Õß√«¡Õ¬Ÿà¥â«¬‡∫’¬¥∫—ß

‡Õ“∑√—æ¬åπ—Èπ‡ªìπ¢ÕßµπÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë “¡‚¥¬∑ÿ®√‘µ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°µ—Èß·µàÀâ“ªï∂÷ß ‘∫ªï ·≈–ª√—∫

µ—Èß·µàÀâ“· π∫“∑∂÷ßÀπ÷Ëß≈â“π∫“∑

¡“µ√“ ıÛ °√√¡°“√ ºŸâ®—¥°“√ æπ—°ß“π À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑π∏π“§“√‡Õ“‰ª‡ ’¬

∑”„Àâ‡ ’¬À“¬ ∑”≈“¬ ∑”„Àâ‡ ◊ËÕ¡§à“ À√◊Õ∑”„Àâ‰√âª√–‚¬™πå´÷Ëß∑√—æ¬å ‘π ∑’Ë∏π“§“√¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈À√◊Õ

∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§√Õ∫§√Õß¢Õß∏π“§“√ ∂â“‰¥â°√–∑”‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°àºŸâÕ◊Ëπ À√◊Õª√–™“™π

µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀâ“ªï ·≈–ª√—∫‰¡à‡°‘πÀâ“· π∫“∑

¡“µ√“ ıÙ °√√¡°“√ ºŸâ®—¥°“√ æπ—°ß“π À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑π∏π“§“√ °√–∑”°“√

À√◊Õ‰¡à°√–∑”°“√‡æ◊ËÕ· «ßÀ“ª√–‚¬™πå∑’Ë¡‘§«√‰¥â‚¥¬™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬‡æ◊ËÕµπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ Õ—π‡ªìπ°“√

‡ ’¬À“¬·°à∏π“§“√À√◊Õª√–™“™π µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°µ—Èß·µàÀâ“ªï∂÷ß ‘∫ªï ·≈–ª√—∫µ—Èß·µàÀâ“· π∫“∑

∂÷ßÀπ÷Ëß≈â“π∫“∑

¡“µ√“ ıı °√√¡°“√ ºŸâ®—¥°“√ æπ—°ß“π À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑π∏π“§“√ °√–∑”

À√◊Õ¬‘π¬Õ¡„Àâ°√–∑”°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ∑”„Àâ‡ ’¬À“¬ ∑”≈“¬ ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß µ—¥∑Õπ À√◊Õª≈Õ¡∫—≠™’ ‡Õ° “√ À√◊ÕÀ≈—°ª√–°—π

¢Õß∏π“§“√ À√◊Õ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∏π“§“√

(Ú) ≈ß¢âÕ§«“¡‡∑Á®À√◊Õ‰¡à≈ß¢âÕ§«“¡ ”§—≠„π∫—≠™’À√◊Õ‡Õ° “√¢Õß∏π“§“√ À√◊Õ

DPU
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(Û) ∑”∫—≠™’‰¡à§√∫∂â«π ‰¡à∂Ÿ°µâÕß ‰¡à‡ªìπªí®®ÿ∫—π À√◊Õ‰¡àµ√ßµàÕ§«“¡‡ªìπ®√‘ß ‡æ◊ËÕ≈«ß„Àâ

∏π“§“√À√◊ÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢“¥ª√–‚¬™πåÕ—π§«√‰¥â À√◊Õ≈«ß∫ÿ§§≈„¥Ê

µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°µ—Èß·µàÀâ“ªï∂÷ß ‘∫ªï ·≈–ª√—∫µ—Èß·µàÀâ“· π∫“∑∂÷ßÀπ÷Ëß≈â“π∫“∑

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥  ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ëªí®®ÿ∫—π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∑“ß°“√‡ß‘π„π√–∫∫
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ภาคผนวก ค 
บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคารอสิลาม

แห่งประเทศไทยและโครงสร้างองค์กร 
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บทบาทอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย 

1. คณะอนุกรรมการบริหาร 
1.  ก าหนดนโยบายภาพรวมการลงทุนของธนาคาร ก าหนดทิศทางนโยบายการลงทุน

ของบริษทัท่ีธนาคารควรลงทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของธนาคาร และมีอ านาจอนุมติั
แนวทางในการลงทุนและอนุมติัการลงทุนทั้งหมดของธนาคารตามท่ีระเบียบ 

2.  พิจารณาอนุมติัส่วนสูญเสียท่ีเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้าง หรือท่ีมิไดเ้กิดจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีภายในวงเงินท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

3. พิจารณาอนุมติัการให้สินเช่ือ การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การลงทุนในหลกัทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย ์การขอรับการสนบัสนุนทางการเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง และค่าใชจ่้ายต่างๆ ตาม
อ านาจท่ีก าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการธนาคาร 

4. เสนอแนะโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะ
นโยบายและกลยุทธ์ดา้นบุคลากร กรอบอตัราก าลงั ค่าตอบแทน และสวสัดิการของพนกังานและ
ลูกจา้งต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อใหค้ณะกรรมการธนาคารเห็นชอบ 

5. พิจารณาทบทวนแผนแม่บทในการพฒันาทรัพยากรบุคลากรของธนาคารทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงโครงการต่อเน่ืองต่างๆ 

6. ให้ค  าปรึกษาแนะน าการด าเนินงานของธนาคารในเร่ืองเก่ียวกบัโครงสร้างองค์กร 
บุคลากร ค่าตอบแทน สวสัดิการ การพฒันาปรับปรุงองค์กรให้เป็นพลวตัรและย ัง่ยืน รวมถึงให้
ค  าปรึกษาแนะน าในการจา้งสถาบนัการศึกษาบริษทัท่ีปรึกษาภายนอก หรือท่ีปรึกษาเพื่อพฒันา
ระบบการบริหารงานบุคคลของธนาคารใหเ้หมาะสม 

7. พฒันาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้บุคคลกรมี
วสิัยทศัน์ มีความรู้ รวมทั้งมีบุคลิกภาพ และมีจิตส านึกท่ีดี 

8. พิจารณากลัน่กรองงานท่ีอยู่ในอ านาจของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร 

9. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญักบัธนาคาร เช่นธุรกิจใหม่ นโยบายผลตอบแทน 
นโยบายสินเช่ือ นโยบายการบญัชี และคดีความท่ีธนาคารตกเป็นจ าเลย 

10. พิจารณาอนุมัติ  ห รือ  รับทราบกิจการ อ่ืนๆ  ท่ี เ ก่ี ยวกับการบริหารงาน ท่ี
คณะอนุกรรมการบริหารเห็นวา่จ าเป็นหรือเห็นสมควรท่ีจะใหเ้สนอเพื่อรับทราบ 
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11. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ดงัน้ี 

1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบ
สารสนเทศของธนาคาร การควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ และการบริหารความเส่ียงภายใตภ้ารกิจ
และขอบเขตการปฏิบติังานตรวจสอบท่ีก าหนดอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

2.  ตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบั การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและ
การบญัชี การบริหารพสัดุและทรัพยสิ์น การดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยดั ตรวจสอบการจดัเก็บรายได ้รายจ่ายและ
สิทธิประโยชน์ท่ีธนาคารพึงไดรั้บและพึงจ่าย 

3. รายงานประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวกบักระบวนการการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ธนาคารและประเด็นส าคญัท่ีพบเก่ียวกบักระบวนการควบคุม รายงานรายการท่ีเกิดข้ึนความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ การรายงานน้ีให้รวมถึงกรณีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานตรวจสอบในบริษทั
ในเครือ บริษทัร่วมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้นๆ 

4. เสนอแนะวธีิป้องกนัการร่ัวไหล หรือการทุจริตเก่ียวกบัการเงิน และทรัพยสิ์นต่างๆ
ของธนาคาร ให้ค  าแนะน าแก่ผูบ้ริหารของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิพล ประหยดั และมีการก ากบัดุแลกิจการท่ีดี 

5. เสนอข้อมูลเก่ียวกับความคืบหน้าและผลการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี และความเพียงพอของทพัยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน 

6. ประสานงานและก ากบัดูแลการติดตามและการควบคุมอ่ืน เช่น การบริหารความ
เส่ียง การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ความปลอดภยั กฎหมาย หลกัจรรยาบรรณ สภาพแวดลอ้ม และ
การสอบบญัชี เป็นตน้ 

7. การปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายในตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
ผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการตรวจสอบผูจ้ดัการ 

 
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม (CG&CSR) 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) มีอ านาจหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบ ดงัน้ี  
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1. เสนอนโยบายเก่ียวกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
และความรับผดิชอบต่อสังคมของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร  

2. พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้มของธนาคารอยา่งต่อเน่ือง 

3. ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบติังานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย 

4. ใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินธุรกิจของธนาคารใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
แผนการด าเนินงานดา้นธรรมมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคมประจ าปีของธนาคาร 

5. ส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มูลวฒันธรรม และแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่ง
โปร่งใสเพื่อสร้างความเข้าใจทัว่ทุกระดับและให้เกิดผลในทางปฏิบติั และการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ริหารพนกังาน และลูกจา้งธนาคาร ชุมชน ลูกคา้ และประชาชนทัว่ไปใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

6. บูรณาการกระบวนการท างานเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Governance) การ
บริหารความเส่ียง (Risk Management) และการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศและหลกัเกณฑ ์(Compliance) เพื่อใหบ้รรลุผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกหน่วยงาน 

7. ติดตามการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร 

8. ก ากบักระบวนการปฏิบติังานของธนาคารอยา่งบูรณาการดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ตลอดจนก ากบัการจดัท ารายงานดา้นการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี และความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของธนาคารประจ าปี 

9. พิจารณาแต่งตั้งคณะท างาน หรือท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผดิชอบต่อสังคม(CG&CSR)  เพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุนงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความ
รับผดิชอบต่อสังคมไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม  

 
4. คณะกรรมการกจิการสัมพนัธ์  

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติั
แรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 2543 มีดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและพฒันาการแรงงานสัมพนัธ์ 
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2. หาทางปรองดองและระงบัขอ้ขดัแยง้ในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
3.  พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อนายจา้ง 

ลูกจา้งและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4. ปรึกษาหารือเพื่อแกปั้ญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจา้งหรือสหภาพแรงงาน รวมถึง

การร้องทุกขท่ี์เก่ียวกบัการลงโทษทางวนิยั เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจา้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



171 

 

โครงสร้างองค์กรของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ คณะกรรมการธนาคาร คณะท่ีปรึกษาธนาคาร(ดา้นศาสนา) 

คณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง 
คณะอนุกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

ผู้จัดการธนาคาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

สายงานบริหาร
คุณภาพสินเช่ือและ
ยุทธ์ศาสตร์องค์กร 

สายงานธุรกจิและ 
SMEs 

สายงานธุรกจิรายย่อย สายงานการเงนิและ
บริหารความเส่ียง 

- ส านกัผูจ้ดัการธนาคาร 
- ฝ่ายเลขานุการธนาคาร 
- ฝ่ายส่ือสารภาพลกัษณ์ 
   องคก์ร 
- ฝ่ายสอบทานสินเช่ือ 
- ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน 
 

 

กลุ่มงานการตลาดและ
การขายสินเช่ือรายยอ่ย 

  ฝ่ายการตลาดและการ
ขายสินเช่ือรายยอ่ย 1 

 ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

สนิเช่ือรายย่อย 2 
 

 

กลุ่มงานธุรกิจสาขา 

 ฝ่ายกิจการสาขา 

 สนง.ภาคกลาง นครหลวง 

กลาง 

 สนง.ภาคเหนือ 

 สนง.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 สนง.ภาคใตต้อนล่าง 

 สนง.ภาคใตต้อนบน 
 

 

กลุ่มงานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

 ฝ่ายสินเช่ือจุลภาค 

 ฝ่ายพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ฝ่ายนโยบายรัฐ 

 ฝ่ายกิจการฮจัยแ์ละอุมเราะห์ 

กลุ่มงานบริหารช่องทางการบริการ 

 ฝ่ายบริหารพนกังานขายตรง 

 ฝ่ายบริหาร IFM 

 ฝ่ายบริหารธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

กลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ 

 ฝ่ายธุรกิจสมัพนัธ์ 1 

 ฝ่ายธุรกิจสมัพนัธ์ 2 

 ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 

 ฝ่ายวินิชธรกิจ 

 

 

กลุ่มงานธุรกิจ SMEs 

 ฝ่ายธุรกิจสมัพนัธ์ SMEs1 
 ฝ่ายธุรกิจสมัพนัธ์ SMEs2 
 ส านกังานธุรกิจ SMEs 
ภาคใตต้อนล่าง 

 

กลุ่มงานลูกคา้ธุรกิจ 

กลุ่มงานลูกคา้ธุรกิจ 

กลุ่มงานลูกคา้ธุรกิจ 

 ศูนยว์จิยัธุรกิจ 

 ฝ่ายกลยุทธ์ธนาคาร 

 ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและ
ผลิตภณัฑ ์

 ฝ่ายชะรีอะห ์

 

 
 ฝ่ายกลัน่กรองสินเช่ือ 1  
 ฝ่ายกลัน่กรองสินเช่ือ 2 
 ฝ่ายกลัน่กรองสินเช่ือ 3 
 ฝ่ายกลัน่กรองสินเช่ือ 4 
 ฝ่ายกลัน่กรองสินเช่ือ 5 
  

 

 
 ฝ่ายพฒันาคุณภาพหน้ี 1  
 ฝ่ายพฒันาคุณภาพหน้ี 2 

 ฝ่ายบริหารสินเช่ือรายยอ่ย 

 

 

กลุ่มงานลูกคา้ธุรกิจ 

 ฝ่ายบญัชี 
 ฝ่ายการเงิน 
 ฝ่ายบริหารเงิน 

 กลุ่มงานลูกคา้ธุรกิจ 

 ฝ่ายบริหารความ
เส่ียง 

 ฝ่ายประเมินราคา 
 ฝ่ายขอ้มูลเพื่อ
การบริหาร(MIS) 
 

 

กลุ่มงานกฎหมายและบริการงาน
กลางสินเช่ือรายยอ่ย 

 ฝ่ายกฎหมาย 
 ฝ่ายระเบียบและขอ้บงัคบั 
 ฝ่ายบริหารงานกลาง 

 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ฝ่ายวางแผนและบริหารงานขอ้มูล
เทคโนโลยีสานสนเทศ 

 ฝ่ายบริหารและพฒันาระบบงาน
สารสนเทศ 

  ฝ่ายปฏิบติัการและบริการ
สารสนเทศ 

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล 
  ฝ่ายพฒันาองคก์ร 

 

กลุ่มงานปฏิบติัการสินเช่ือ 

 ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ 1 
 ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ 2 
  ฝ่ายบริหารสินเช่ือเช่าซ้ือ 
 ฝ่ายควบคุมสินเช่ือ 
 ฝ่ายสนบัสนุนขอ้มูลเครดิต 
และหอ้งมัน่คง 

 

4 สายงาน  
16 กลุ่มงาน  

56 ฝ่าย 7 ส านกั  
1 ศูนย ์DPU
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ตารางที ่4.1 อตัราการตอบกลบัแบบสอบถามจากตวัอยา่งงานวจิยั 
 

หวัขอ้ 
พนกังานธนาคาร 

อิสลามแห่งประเทศไทย 
ลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย 

จ านวนชุดแบบสอบถาม 412 ชุด 423 ชุด 
ไดรั้บการตอบกลบั 380 ชุด 380 ชุด 
อตัราการตอบกลบั ร้อยละ 92.23 ร้อยละ 89.83 
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล กาญจนา บุญชม 
ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2544  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 
 สาขาส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน เจา้หนา้ท่ีอาวุโส ระดบั 2 ส่วนเลขานุการธนาคาร ส านกังานใหญ่ 
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ผลงานทางวชิาการ  น าเสนอผลงานบทความวจิยัเร่ือง “Impact of Rules and 

Regulations to the Operation System of the Islamic Bank of 
Thailand”  งานประชุมวชิาการ  Prachachuen Research Network, 
Nation Conference Stamford International  University  

 ตีพิมพบ์ทความวชิาการ เร่ือง “การเปรียบเทียบมาตรฐานการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงินอิสลามของประเทศไทยกบัประเทศ
มาเลเซีย”  ในวารสารสุทธิปริทศัน์ ฉบบัวนัท่ี 93 ปี 2559  

รางวลัทุนโครงการท่ีไดรั้บ ไดรั้บทุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.)              
ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพนัธ์ขา้มชาติ (ฝ่าย 1) ประเภทกลุ่ม 
Melayu World ภายใตโ้ครงการ ASEAN Expert ประจ าปีงบ 
ประมาณ 2558 โครงการวิจยัเร่ือง “แนวทางพฒันาการเงินอิสลาม
ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน”(Development of 
Islamic Finance in Malaysia Indonesia and Brunei)   
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