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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความส�ำเร็ จ
ในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
คือ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อท�ำงานกับ บริ ษทั มหาชนในประเทศไทย จ�ำนวน 708 คน สถิติ
ทีใ่ ช้คอื การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล(Path Analysis) เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item -Objective Congruence :IOC) เท่ากับ 0.78
ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.89
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความส�ำเร็ จในการด�ำเนิ นงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ  บริ ษทั มหาชนในประเทศไทย มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย 16 ปัจจัย
ทั้งนี้มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ   ของทุกองค์ประกอบของแต่ละปั จจัย  ที่นยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01   มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.34-0.90 แต่ละตัวแปรมีค่า   อยูร่ ะหว่าง 0.34-0.84
และโมเดลปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อศักยภาพตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2= 109.34, df = 98, X2/df =1.12, GFI = 0.97, AGFI = 0.94,
RMSEA = 0.032 ) ส่ งผลให้โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ข้อค้นพบในงานวิจยั นอกจากหลักธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ
และเป็ นที่ยอมรับของสากล ปัจจัยหลักที่สำ� คัญอย่างมากต่อความส�ำเร็ จในการด�ำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทยต้องมีคือ ผลประกอบการ
ที่ครอบคลุมทั้ง ความสามารถในการแข่งขันต้องมีการสร้างนวัตกรรมและผลประกอบการ
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ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่มีนโยบายที่ชดั เจน ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม
พนักงาน ผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้เกิดความส�ำเร็ จที่แท้จริ ง และได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ และพนักงาน
ค�ำส� ำคัญ : ความส�ำเร็ จในการด�ำเนินงาน, หลักธรรมาภิบาล, บริ ษทั มหาชน

Abstract
The purpose of this research was to study the factors influencing the success
in the implementation of good governance of public companies in Thailand. The sampling
group consisted of 708 respondents who worked with public companies in Thailand.  
The Statistics used were Pearson Correlation and Path Analysis. The research instrument
was a questionnaire with the Index of item – objective Congruence (IOC) at 0.78 and
Cronbach’s Alpha Coefficient was 0.89.
The research finding revealed that there were four components and 11 factors
influencing the success in the implementation of good governance of public companies
in Thailand with a statistically significant level at 0.01, which had a value in between
0.34-0.90 and each had R2 in between 0.34-0.84. The cause model resulted in the effect
model with the value of (X2= 109.34, df = 98, X2/df =1.12, GFI = 0.97, AGFI = 0.94,
RMSEA = 0.032)
The research finding also revealed that not only the good governance of public
companies, but also other factors of success which were the level of profit, the ability
to compete, the ability to generate innovation, social responsibility and responsibility
towards employees, and stockholders in order to create the real success which were
accepted by community, stockholders, and employees.
Keywords: Success in the Implementation, Good Governance, Public Companies
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บทน�ำ

จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสหรัฐอเมริ กา
กรณี การล่มสลายของ Enron, Tyco International และ WorldCom เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป
เมือ่ นึกถึงการวิบตั ขิ องจรรยาบรรณทางธุรกิจระดับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ชื่อบริ ษทั ทีท่ วั่ โลก
ยังคงนึกได้เป็ นอันดับแรก คือบริ ษทั เอนร่ อน (Enron) ที่ลม่ สลายไปเมือ่ ปี 2001 ความรุ่ งเรื อง
และความล่มสลายของบริ ษทั เอ็นรอน เป็ นกรณี ศึกษาที่เน้นให้เห็นถึงหน้าที่ ความส�ำคัญ
ของคณะกรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผลักดันให้บริ ษทั เดินไป
ในทิศทาง ที่ถูกต้องเหมาะสม แต่การที่บริ ษทั ต้องล่มสลาย ถึงแม้จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มากมาย เช่น การตกแต่งบัญชี การบกพร่ องในการท�ำหน้าที่ขององค์กรทั้งภายในและ
ภายนอก แต่สาเหตุสำ� คัญที่สุดก็คือ ความล้มเหลวของคณะกรรมการในการปฏิบตั ิหน้าที่
รวมถึงการเพิกเฉยต่อการตัดสินใจส�ำคัญๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั จึงท�ำให้บริ ษทั เอ็นรอน
ที่เคยเป็ นที่รู้จกั และชื่นชมกันอย่างกว้างขวางในการประกอบธุรกิจกลับกลายเป็ นเพียงกรณี
ศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการสามารถน�ำพาบริ ษทั ของตนไปสู่ การล้มละลายได้
กรณี ของ Tyco International เกิดจากความไม่โปร่ งใสและการทุจริ ตต่อหน้าที่ของ CEO
ของบริ ษทั โดยไม่โปร่ งใสและเป็ นธรรม และสุ ดท้ายกรณี ของ WorldCom เกิดปั ญหาขึ้น
เมื่อผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั พบว่า การบันทึกตัวเลขในรายการรายจ่ายของบริ ษทั
ไม่ถูกต้อง เมื่อท�ำการท้วงติงก็ถูกสั่งให้หยุดการตรวจสอบ เมื่อเรื่ องแดงขึ้นมาจนเป็ น
เรื่ องอื้อฉาว ในที่สุดต้องประกาศลดตัวเลขก�ำไรที่แจ้งไว้ลดลงถึง 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
กรณีตวั อย่างทีก่ ล่าวมานี้คอื รู ปแบบต่างๆ ของการด�ำเนินงานในธุรกิจทีข่ าดหลักธรรมาภิบาล
หรื อไม่มีความเป็ นบรรษัทภิบาลที่ดี
ในบริ บทใหม่น้ ี ประชากรโลกทั้งมวลจะแสวงหาวิธีใหม่ในการ “อภิบาล”
(Governing) หรื อ “ปกครอง” ทั้งโลกได้อย่างไร ในกรณี น้ ี ท�ำให้ตอ้ งคิดใหม่ไม่วา่ จะ
ในแง่ของอ�ำนาจ ระบบ ผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครองและผูป้ กครอง ซึ่งจากเดิมจะต้องอาศัยรัฐหรื อ
มิเช่นนั้นก็ต่อต้านรัฐ ซึ่ งก็ยงั นับเป็ นการอิงรัฐอยูด่ ี ในเงื่อนไขนี้ คำ� และแนวคิดว่าด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance) จึงได้รับความสนใจและกลายเป็ นวาระทางนโยบายขององค์การ
ระหว่างประเทศ ตลอดจนประเทศมหาอ�ำนาจ โดยเฉพาะตะวันตก ซึ่ งยึดและเผยแพร่
แนวคิดเสรี นิยมออกไปในโลก โดยมีแนวคิดว่าด้วย ธรรมาภิบาลเป็ นเครื่ องมือ อุดมการณ์
หรื ออุดมคติในสายตาของแต่ละฝ่ าย โดยค�ำว่าธรรมาภิบาลหรื อ Governance นี้มีที่มาจาก
ค�ำในภาษาโบราณทีน่ ำ� กลับมาใช้ในบริ บทใหม่ (จากค�ำเดิมคือ “Gouverner” ในภาษาลาติน
และค�ำว่า “Gubernare” ในภาษากรี ก) ซึ่ งได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะเพื่อเป็ นเกณฑ์
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หรื อเป็ นเป้ าหมายของการบริ หารจัดการรัฐที่ดี ตามวิธีคิดขององค์การระหว่างประเทศ
ระดับโลก เช่น ธนาคารโลก ดังนั้น ค�ำว่า Governance ในภาษาอังกฤษเป็ นค�ำที่มีววิ ฒั นาการ
และเปลี่ยนความหมายไปจากเดิมในขณะที่ในสังคมนอกโลกตะวันตก เช่น ประเทศก�ำลัง
พัฒนา หรื อสังคมเช่นไทย จ�ำเป็ นต้องรับมาใช้ โดยต้องแสวงหาความหมายตามนัย
ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพือ่ ให้สามารถมีบทบาทอย่างเหมาะสม เป็ นตัวของตัวเอง
ในสถาปัตยกรรมธรรมาภิบาลโลก ไม่วา่ จะในเชิงโครงสร้างหรื อกระบวนการของตัวเอง
และของโลก (ขจิต จิตตเสวี, 2557: 3-4)
ตามแผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานคณะกรรมการป้ องกันและ ปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2551 - 2555) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 รณรงค์เสริ มสร้างวัฒนธรรมสุจริ ต แผนงาน
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และวินยั โครงการส่ งเสริ มธรรมาภิบาล (Good Governance)
และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ในกลุ่ม เป้ าหมายภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจ
เอกชน ประกอบกับแนวทางการ ปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้าน
การทุจริ ต ค.ศ.2003 (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) ให้
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็งของบุคคล และ กลุ่มต่างๆ นอกจากภาครัฐในการ
ป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ส�ำหรับในประเทศไทยมีบริ ษทั มหาชนหลาย
บริ ษทั ที่นำ� หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กร เช่น การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ใน บริ ษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นการปกครอง การบริ หาร การจัดการการควบคุมดูแล
กิจการต่างๆ ให้เป็ นไปในครรลองธรรม เป็ นการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่ งสามารถน�ำไปใช้
ได้ท้ งั ภาครัฐและเอกชน ธรรมะที่ใช้ในการบริ หารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ
หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม
และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบตั ิ อาทิความ
โปร่ งใสตรวจสอบได้ ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอกดังนั้น “บริ ษทั ธรรมาภิบาล”
ก็คือบริ ษทั ที่มีแนวทางในการบริ หารบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว
“ธรรมาภิบาล” ถือเป็ นเกณฑ์ที่ทุกบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องถือปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก�ำกับกิจการทีด่ ี ในกรณีของ ปตท. นอกจากจะมีหลักเกณฑ์
เหล่านี้คอยก�ำกับแล้ว ปตท. ยังมีสภาพเป็ นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายที่ใช้บงั คับ
กับรัฐวิสาหกิจอีกด้วย สิ่ งหนึ่งที่ยนื ยันการยอมรับการด�ำเนินการตามบริ ษทั ธรรมาภิบาล
ของ ปตท. ก็คือรางวัลด้านธรรมาภิบาลที่ได้รับจากทั้งในและต่างประเทศมากมาย
ปตท. เป็ นหนึ่งในตัวอย่างของการพัฒนารัฐวิสาหกิจของไทยที่ผา่ นการแปรรู ป
เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คนส่ วนหนึ่งอาจตั้งข้อสังเกตว่า การขายหุน้ ปตท.
ถือเป็ นการเปิ ดระตูให้ทุนการเมืองเข้ามาฮุบกิจการของภาครัฐ แต่หากมองอีกด้านหนึ่ ง
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การแปรเป็ นบริ ษทั มหาชนเป็ นผลให้ ปตท. ยิง่ ถูกตรวจสอบมากขึ้นและเข้มข้นมากขึ้นไปอีก
จากภาคประชาชน รวมทั้งยังต้องด�ำเนินการตามกรอบ หลักเกณฑ์ และกติกาของตลาดหลักทรัพย์
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในเรื่ องบรรษัทภิบาลกับตลาดการเงินในประเทศไทย ประเด็น
ของการก�ำกับดูแลเกิดขึ้นในองค์กร เมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีปัญหา
การเป็ นตัวแทน (Agency Problem) เกี่ยวกับสมาชิกต่างๆ ขององค์กรเกิดขึ้น และมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีปัญหาการเป็ นตัวแทน ที่ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้โดย
การท�ำสัญญาต่อกัน ซึ่ งอาจเป็ นได้วา่ เพราะไม่สามารถท�ำสัญญาให้ครอบคลุมทุกเรื่ อง
ที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีค่าใช้จ่ายสูงในการเจรจาท�ำสัญญาและการบังคับให้ปฏิบตั ิตามสัญญา
โดยความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างกลุ่มบุคคล ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารรวมผูจ้ ดั การใหญ่กบั กรรมการ โดยเฉพาะระหว่างผูบ้ ริ หารกับ
กรรมการภายนอกในประเด็นต่างๆ เช่น การก�ำหนดระดับค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่
ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น
2. ผูถ้ ือหุน้ กับกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หาร ในประเด็นที่เกี่ยวกับขั้นความสามารถ
และความซื่อสัตย์ที่คาดหวังจากกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
3. เจ้าหนี้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในประเด็น เช่น การจ่ายเงินปันผลที่สูงมาก หรื อท�ำให้สิทธิ
เรี ยกร้องของเจ้าหนี้ลดลง (เช่น ก่อหนี้โดยให้บุริมสิ ทธิที่เท่าเทียมกันหรื อที่สูงกว่า) เป็ นต้น
4. ลูกจ้างกับผูบ้ ริ หาร/กรรมการ/ผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับค่าจ้างและเงื่อนไข
เกี่ยวกับสวัสดิการ
5. ผูถ้ ือหุ น้ กันเอง เช่น ประเด็นระหว่างผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
และผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นสถาบัน
6. เจ้าหนี้ประเภทต่างๆ เช่น ประเด็นระหว่างเจ้าหนี้ที่มีหลักประกัน กับเจ้าหนี้
ที่ไม่มีหลักประกัน
7. ประชาชนทัว่ ไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั มหาชน ทั้งในแง่ของการเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นลูกค้า และเป็ นส่ วนหนึ่งของการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
วัตถุประสงค์ของกิจการก็คือ พยายามลดความขัดแย้งเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด
และสร้างให้มีกลไกการก�ำกับดูแลต่างๆ ที่อาจด�ำเนิ นการให้บรรลุเป้ าหมายนี้ ได้แก่
ให้ความมัน่ ใจว่า กรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและด้วย
ความซื่อสัตย์ รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั การจัดโครงสร้างของคณะกรรมการ
ให้มีอตั ราส่ วนที่เหมาะสมระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารกับกรรมการภายนอก การจัด
ให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่และการเปิ ดเผยสารสนเทศที่ดี การมีผสู ้ อบบัญชีอิสระ
ซึ่งช่วยดูแลผูบ้ ริ หารโดยการให้คำ� รับรองเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั และการมีตลาดทุน
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ซึ่ งท�ำให้บริ ษทั ที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ อาจประสบความยุง่ ยากในการจัดหา
เงินทุน หรื อหากท�ำได้กอ็ าจต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสูง (นวพร เรื องสกุล, 2545)
จากปัญหาของบริ ษทั มหาชนข้างต้นจะเห็นได้วา่ องค์กรควรน�ำหลักความโปร่ งใส
มาใช้ให้เข้มขึ้น เพือ่ จัดการกับปัญหาและเป็ นการบริ หารองค์กรตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
ความรับผิดชอบ ความคุม้ ค่าในการลงทุนของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย ปั ญหาของ
บริ ษทั มหาชนที่ขาดความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลที่แท้จริ ง และการขาดความเชื่อมโยง
ที่จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรมของการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล
จึ งน่ าจะเป็ นหัวใจส�ำคัญของการน�ำระบบธรรมาภิบาลมาใช้กบั องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศไทย ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุ ด เพื่อพัฒนาบริ ษทั
มหาชน ทรัพยากรบุคคล และเศรษฐกิจของประเทศไทย ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
องค์ประกอบและปั จจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จในการด�ำเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบริ ษทั มหาชน
ในประเทศไทย สู่ ความส�ำเร็ จตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลและตรวจสอบความกลมกลืนโมเดลองค์ประกอบ
เชิ งยืนยันต่อความส�ำเร็ จในการด�ำเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลของบริ ษทั มหาชน
ในประเทศไทย

สมมติฐานของการวิจยั

1. การด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมหาชนมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อผลประกอบการ
ของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย
2. การด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมหาชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อความชัดเจน
ของนโยบายบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย
3. การด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมหาชน มีอิทธิพลโดยตรงต่อความส�ำเร็ จ
ในการด�ำเนินงานของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย
4. ผลประกอบการบริ ษทั มหาชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อความชัดเจนของนโยบาย
บริ ษทั มหาชนในประเทศไทย
5. ความชัดเจนของนโยบายมีอิทธิพลโดยตรงต่อความส�ำเร็ จในการด�ำเนินงาน
ของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย
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กรอบแนวคิดของการวิจยั

กระแสธรรมาภิบาลมาพร้อมกับยุคโลกาภิวตั น์ ซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการ
ด�าเนิ นงานทางธุ รกิ จ เนื่ องจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้นหลายครั้ งทั้ง
ในต่างประเทศและในประเทศไทย สิ่ งที่เข้าใจตรงกันถึงความส�าคัญของการที่จะต้อง
จัดท�าให้มีหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนเป็ นที่มา
ของหลักธรรมาภิบาลสากล และมีอิทธิพลส่ งผลโดยตรงกับการประกอบการของภาคธุรกิจ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะบริ ษทั มหาชนในตลาดหลักทรัพย์ (ขจิต จิตตเสวี, 2557) สอดคล้อง
กับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ของสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (2557)และกรอบแนวคิดการวิจยั ตามกรอบของระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
โดยมีหลักการพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่ 1.หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 2. หลักคุณธรรม
(Morality) 3. หลักความโปร่ งใส (Accountability) 4. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation)
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 6. หลักความคุม้ ค่า (Cost - Effectiveness or Economy)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อความส�าเร็ จในการด�าเนิ นงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย
การวิจยั นี้ได้กรอบแนวคิดปั จจัยที่มีผลอิทธิพลต่อความส�าเร็ จในการด�าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
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1) หลักธรรมาภิบาลมหาชน 2) ผลประกอบการบริ ษทั มหาชน 3) ความชัดเจนของนโยบาย
และ 4) ความส�ำเร็ จในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 16 ปั จจัย

วิธีดำ� เนินการวิจยั

เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ประกอบด้วยตัวแปรแฝงหรื อองค์ประกอบ 4 ตัวแปร
ดังนี้ 1) หลักธรรมาภิบาลมหาชน 2) ผลประกอบการบริ ษทั มหาชน 3) ความชัดเจนของ
นโยบาย และ 4) ความส�ำเร็ จในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล แต่ละตัวมีตวั แปร
เชิงสาเหตุหรื อปั จจัยทั้งหมดรวม 16 ตัวแปร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

ประชากรที่ศึกษา คือ บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภท SET ภายในปี 2558 พบว่ามีจำ� นวนทั้งสิ้ น 578 บริ ษทั
กลุ่มตัวอย่างที่ วิธีการสุ่ มตัวอย่างและขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่างการค�ำนวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ�ำนวนประชากร
โดยก�ำหนดความเชื่อมัน่ ที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังสูตรของ Taro Yamane (1973)
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 236 บริ ษทั จ�ำนวน 708 คนโดยการคัดเลือกตัวแทน 1 บริ ษทั
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ และ พนักงาน เพื่อเป็ นตัวแทนบริ ษทั เลือกกลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Samplings) ซึ่ งเป็ น Probability โดยใช้
แบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยมไว้ไปท�ำการเก็บข้อมูล ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น และพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำ� หนด

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้ใช้เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ 1) ข้อมูล
ทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง 2) แบบสอบถามด้านหลักบรรษัทภิ บาลมหาชน 6 หลัก
3) แบบสอบถามปัจจัยด้านผลประกอบการบริ ษทั มหาชน 4) แบบสอบถามปัจจัยด้านความ
ชัดเจนของนโยบาย 5) แบบสอบถามด้านความส�ำเร็ จในการด�ำเนินงานตามหลักบรรษัท
ภิบาล โดยใช้แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลักการวัดลิเคิร์ท
(Likert scale) โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง
ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด โดยก�ำหนดน�้ำหนักคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก คือ
5, 4, 3, 2, และ 1 ตามล�ำดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน และได้รับความเห็นชอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ ผลการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence :IOC) และท�ำการ
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ค�านวณค่าสัมประสิ ทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่ า (Alpha-reliability Coefficient) ข้อมูลทั้งหมด
น�าไปวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้โปรแกรมการค�านวณค่าสถิติสา� เร็ จรู ปด้วยคอมพิวเตอร์
ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ จ�านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามแบบจ�าลองโครงสร้าง (Confirmatory
Factorial Approach) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ

ผูว้ จิ ยั บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บได้จากกลุ่มตัวอย่างและน�ามาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดย ท�าการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็ จรู ป วิเคราะห์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ก�าหนดรู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น SME.(Structural Equation
Modeling) เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และ
การวิเคราะห์อิทธิพลหรื อการวิเคราะห์เส้นทาง (Part Analysis)

ข้ อค้ นพบจากการวิจยั

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบโมเดล
1) GOOD_G หมายถึง ธรรมาภิบาลบริ ษทั มหาชน ประกอบด้วย G1 = หลักนิตธิ รรม,
G2=หลักคุณธรรม , G3= หลักความโปร่ งใส, G4=หลักการมีส่วนร่ วม, G5 = หลักความ
รับผิดชอบ, G6=หลักความคุม้ ค่า
2) FAC1 หมายถึง ผลประกอบการบริ ษทั มหาชน ประกอบด้วย F1=ความสามารถ
ในการแข่งขัน, F2 = นวัตกรรม, F3 = ความต่อเนื่องของธุรกิจ
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3) FAC2 หมายถึง ความชัดเจนของนโยบาย ประกอบด้วย F21=ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม, F22 =ด้านการดูแลพนักงานดีและเป็ นธรรม F23=ด้านผลตอบแทน
ผูถ้ ือหุน้ ดีและเป็ นธรรม F24=ผูน้ ำ � ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
4) SUCC_G หมายถึง ความส�ำเร็ จในการด�ำเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย S1=ได้รับการยอมรับจากประชาชน, S2=ได้รับการยอมรับจากผูถ้ ือหุ น้ ,
S3=ได้รับการยอมรับจากพนักงาน
ตารางที่ 1 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติวดั ความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์

อภิปรายผลการวิจยั

ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบ และ
พัฒนาเป็ นกรอบแนวคิด ปัจจัยที่มผี ลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย พบว่า ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบตัวแปรที่สงั เกตได้ จ�ำนวน
16 ตัว มีค่าอยูร่ ะหว่างโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
โดยพิจารณาจากค่า ผลหาร ระหว่างค่าไคสแควร์กบั ค่าองศาอิสระ มีค่าเท่ากับ 1.12 โดยมี
ค่า(X2= 109.34 , df = 98 , X2/df =1.12 , GFI = 0.97 , AGFI = 0.94 , RMSEA = 0.032)
ที่ค่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 (p-value = 0.68) เมื่อพิจารณาดัชนีการวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 และดัชนีการวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีรากของก�ำลังสองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนจากการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่าสู งกว่า 0.05
ดังนั้น จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน สามารถสรุ ปได้วา่ โมเดลการวัด
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ส่ งผลให้รูปแบบที่ทำ� การศึกษา
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรหลักธรรมาภิบาล ผลประกอบการ
ของบริ ษทั มหาชน และความชัดเจนของนโยบาย มีอิทธิพลต่อตัวชี้วดั ความส�ำเร็ จในการ
ด�ำเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลที่ดีของบริ ษทั ย่อมจะ
ส่ งผลต่อการด�ำเนิ นงานและมูลค่าของบริ ษทั สอดคล้องกับ Fuma(1980), Kotler and
Caslione, (2009) ,William, (2007) ในความผิดพลาดในอดีต สามารถน�ำมาใช้เป็ นประโยชน์
และเป็ นบทเรี ยนที่ผบู ้ ริ หารสามารถน�ำมาแก้ไข ปรับปรุ งองค์กรให้ดีข้ นึ และนี่คอื จุดเริ่ มต้น
ตามหลักธรรมาภิบาลโลก ตัวอย่างเช่น การล่มสลายของบริ ษทั เอ็นรอน ที่ก่อตั้งขึ้น
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เมื่อปี 1985 โดยนายเคนเนธ เลย์ (Kenneth Lay) บริ ษทั ได้เริ่ มด�ำเนินธุรกิจด้วยการควบรวม
กิจการระหว่างบริ ษทั ท่อส่งก๊าซ 2 แห่ง คือ InterNorth กับ Houston Nature Gas ซึ่งในช่วงที่
บริ ษทั เริ่ มก่อตั้งนั้น ทางการของสหรัฐอเมริ กาได้ผอ่ นคลายมาตรการในการควบคุมธุรกิจ
พลังงาน จึงท�ำให้ลู่ทางในการท�ำธุรกิจเกี่ยวกับการพลังงานเปิ ดกว้างมากขึ้น และบริ ษทั
สามารถก้าวเข้าสู่การท�ำธุรกิจพลังงานด้านใหม่ๆ ทั้งทีบ่ ริ ษทั เพิง่ จะเริ่ มก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานนัก
บริ ษทั เอ็นรอนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้ า และการแปรรู ปพลังงาน
ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นับตั้งแต่กระดาษไปจนถึงการสื่ อสารระบบเครื อข่ายไร้สาย
ขนาดใหญ่ (Broadband) นอกจากนี้ ยังเข้าร่ วมลงทุนและเข้าควบรวมกิจการกับบริ ษทั อื่นๆ
อีกมากมาย ส่ งผลให้บริ ษทั เอ็นรอนกลายเป็ นบริ ษทั ยักษ์ใหญ่ทางธุ รกิจพลังงาน และ
เป็ นเจ้าของระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริ กา โดยในปี 2000 บริ ษทั
ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่เจ็ดของบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่จาก Fortune 500
(บริ ษทั ที่มีรายได้เกินกว่า 100 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ขึ้นไป)
บริ ษทั เอ็นรอนนับเป็ นบริ ษทั ล้มละลายที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ
อมริ กา โดยมีหนี้สินของบริ ษทั แม่สูงถึง 131,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และหนี้สินของบริ ษทั
ย่อยอีก 181,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ยังไม่ได้นบั รวมหนี้สินอีกนับพันๆ ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ที่ไม่ได้มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง การล่มสลายของบริ ษทั เอ็นรอนนับเป็ น
ข่าวร้ายส�ำหรับผูถ้ ือหุน้ กองทุนรวมขนาดใหญ่ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญที่นำ� เงินมาลงทุน
นายธนาคาร และพนักงานส่วนใหญ่ของบริ ษทั เอ็นรอน โดยเฉพาะพนักงานบริ ษทั ที่นอกจาก
จะตกงานแล้ว เงินเก็บเพือ่ การเกษียณอายุที่ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั เอ็นรอนก็ลดน้อย
ลงไปตามราคาหุน้ ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม กลับพบว่ายังมีผบู ้ ริ หารบางรายที่สามารถท�ำก�ำไร
หลังจากที่บริ ษทั เอ็นรอนได้ลม้ ละลายแล้ว เช่น นายฟาสโตว์ ซึ่ งได้รับค่าตอบแทน
ไปมากกว่า 45 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ จากกองทุนกลุ่ม LJM ที่เขาบริ หารอยู่ ความรุ่ งเรื องและ
ความล่มสลายของบริ ษทั เอ็นรอน เป็ นกรณี ศึกษาที่เน้นให้เห็นถึงหน้าที่ที่สำ� คัญของ
คณะกรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผลักดันให้บริ ษทั เดินไป
ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม แต่การที่บริ ษทั ต้องล่มสลาย ถึงแม้จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มากมาย เช่น การตกแต่งบัญชี การบกพร่ องในการท�ำหน้าที่ขององค์กรภายนอก แต่สาเหตุ
ส�ำคัญที่สุดก็คือ ความล้มเหลวของคณะกรรมการในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมถึงการเพิกเฉย
ต่อการตัดสิ นใจส�ำคัญ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั จึงท�ำให้บริ ษทั เอ็นรอนที่เคยเป็ นที่รู้จกั
และชื่นชมกันอย่างกว้างขวางในการประกอบธุรกิจกลับกลายเป็ นเพียงกรณี ศึกษาที่แสดง
ให้เห็นว่า คณะกรรมการสามารถน�ำพาบริ ษทั ของตนไปสู่ การล้มละลายได้อย่างไร (สมาคม
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ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย, 2557: 119-131)
จากกรณี ศึกษาบริ ษทั เอ็นรอน เป็ นที่มาของธรรมาภิบาลโลกและขยายขอบเขต
เข้ามาสู่ ในภูมิภาคเอเชีย Siamwalla, (2002) กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกฎกติกาของโลก
มีส่วนในการขยายและมีอิทธิพลมายังประเทศในแถบเอเชีย และรวมถึงประเทศไทย ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการความอยูร่ อด ได้รับการยอมรับจะต้องรู ้จกั พัฒนาองค์กร สร้าง
นวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อที่จะด�ำเนิ นการได้มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล น�ำไปสู่ความยัง่ ยืน และต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Grandori and
Giordani, 2011)
ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิ พลของหลักธรรมาภิบาลที่เข้ามาในประเทศ โดย
ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งท�ำธุรกรรมกับต่างประเทศ ต้องมีเจตจ�ำนงเข้าร่ วมการท�ำงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้วย ถึงจะสามารถท�ำการค้าระหว่างกันได้สะดวก (ขจิต จิตตเสวี, 2557) และ
ท�ำให้เกิดทางสู่ ธรรมาภิบาลของประเทศไทย มีกติกาและหน่วยงานต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อ
สนับสนุนให้มีหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทย หน่วยงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นรองรับเพื่อ
ก�ำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส�ำนักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) เป็ นต้น (เจริ ญ เจษฎาวัลย์, 2552)
จากจุดเริ่ มต้นจนมาถึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีวิวฒ
ั นาการของธรรมาภิบาล
ในหน่วยงานต่างๆ หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่าบรรษัทภิบาล ซึ่งเน้นหมายถึงบริ ษทั มหาชนที่อยู่
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งยังไม่มีความเข้มข้นของกฎและกติกา ยังคงยึดหลักธรรมาภิบาล
6 ประการ (ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542) ซึ่งงานวิจยั นี้มุ่งเน้นศึกษานโยบาย หลักปฏิบตั ิที่จะช่วยให้เกิด
ตัวชี้วดั ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากจะต้องมีผลประกอบการ
ที่ดีตอ้ งมีการพัฒนาบุคลากร องค์กร ให้มีนวัตกรรม มีศกั ยภาพในการแข่งขัน (บุญฑวรรณ
วิงวอน, 2556) ยังคงต้องก�ำหนดให้มีการปฏิบตั ิงานที่มีจริ ยธรรม มีการบริ หารงานอย่าง
ชัดเจนในนโยบายต่าง ๆ เช่น การดูแลพนักงาน ผูบ้ ริ หาร อย่างดีและเป็ นธรรม การดูแล
ผูถ้ ือหุ น้ หรื อเจ้าของอย่างดี ถูกต้อง และเป็ นธรรม และการดูแลรับผิดชอบต่อส่ วนรวม
และสังคม (พิพฒั น์ นนทนาธรณ์, 2555)
การบริ หารที่มีหลักธรรมาภิบาล และเป็ นบริ ษทั มหาชนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
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ของประเทศไทย ในปั จจุบนั มีมากกว่า 700 บริ ษทั มีการบริ หารและนโยบายในเรื่ อง
หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน การศึกษาในงานวิจยั นี้จะขอยกตัวอย่างการจ่ายผลตอบแทน
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเห็นได้จากตารางที่ 2 ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากในนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ดังนี้
ตารางที่ 3 ตัวอย่างบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ประกาศนโยบายจ่าย
ปั นผลที่ชดั เจน

สิ่ งที่เหมือนกันคือ การประกาศการจ่ายปันผล ถ้าบริ ษทั มีกำ� ไรสุ ทธิ แต่ที่แตกต่าง
กันก็คือ จ่ายเป็ นจ�ำนวนเท่าไหร่ จากก�ำไรสุ ทธิ จากตารางบางบริ ษทั จ่าย 100% บางบริ ษทั
จ่ายไม่ต่ำ� กว่า 80% บางบริ ษทั จ่ายไม่ต่ำ� กว่า 50% บางบริ ษทั จ่ายไม่ต่ำ� กว่า 30% บางบริ ษทั
จ่ายไม่ต่ำ� กว่า 25% อะไรคือความถูกต้องและเป็ นธรรม มีอีกหลายบริ ษทั ที่ไม่ประกาศอะไร
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เลยท�ำให้เกิดความไม่ชดั เจน วสันต์ พรพุทธพงศ์ (2557) และ พิพฒั น์ นนทนาธรณ์ (2555)
ได้อธิบายถึงหลักธรรมาภิบาลที่ถกู ต้อง ต้องชัดเจน เป็ นธรรม และสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (2557) เป็ นหน่วยงานที่พยายามจัดหลักสู ตรอบรมผูบ้ ริ หารให้มี
จิตส�ำนึก ความรับผิดชอบ โปร่ งใส เพื่อการสร้างองค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
งานวิจยั ของ นวพร เรื องสกุล (2545) สิ่ งที่นกั ลงทุนควรรู ้ เกี่ ยวกับบริ ษทั
ในตลาดหลักทรัพย์ กล่าวถึงความชัดเจนในเรื่ องต่างๆ ทั้งผลตอบแทน ความน่าเชื่อถือ และ
มีงานวิจยั ที่พยายามหาตัวชี้วดั ธรรมาภิบาล ของบริ ษทั มหาชนในตลาดหลักทรัพย์ บุษบง
ชัยเจริ ญวัฒนะ และคณะ (2544) และ ถวิลวดี บุรีกลุ และคณะ (2547) ได้จดั ท�ำงานวิจยั
ที่ศึกษาเครื่ องมือในการวัดระดับการบริ หารจัดการที่ดี เน้นตามหลักธรรมาภิบาลและ
ตัวชี้วดั ต่างๆ ที่สนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่ควรจะมีการประกาศอย่างชัดเจน ทั้งแนวทาง
การดูแลพนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ประชาชน และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามทฤษฎี
การบริ หารยุคใหม่ Kooiman (1993) ซึ่ งเสนอแนวทาง ที่ทนั สมัย การเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ที่สำ� คัญคือหลักธรรมาภิบาลที่ตอ้ งโปร่ งใส ชัดเจน
เป็ นธรรม สอดคล้องกับ Hill (2006) ในยุคโลกาภิวตั น์ การจะบริ หารงานให้อยูร่ อด มัน่ คง
และยัง่ ยืน ต้องค�ำนึ งถึ งปั จจัยต่างๆ ที่ สอดคล้องกับงานวิจยั ทั้งหลักธรรมาภิ บาล
ความสามารถในการแข่งขัน ความชัดเจนของนโยบายต่างๆ ความส�ำคัญของนวัตกรรม
บุญฑวรรณ วิงวอน (2556) ผูบ้ ริ หารทุกคนต้องตระหนักถึงสิ่ งที่กล่าวมาแล้ว เพือ่ ให้องค์กร
เจริ ญเติบโตได้อย่างประสบความส�ำเร็ จ ต่อเนื่องมัน่ คงและยัง่ ยืน และได้รับการยอมรับ
ทั้งผูถ้ ือหุน้ หรื อเจ้าของ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ตลอดจนประชาชน และการยอมรับของสังคม
ทั้งหมดนี้คือตัวชี้วดั ถึงความส�ำเร็ จในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของบริ ษทั มหาชน
ในประเทศไทยได้เป็ นอย่างดี

ข้ อเสนอแนะ

ผูว้ ิจยั ต้องการเสนอแนะในเชิงกลยุทธ์ เพราะเชื่อว่าถ้าผูบ้ ริ หารบริ ษทั มหาชน
ในตลาดหลักทรัพย์ ต้องการผลประกอบการที่ดีข้ ึน ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่ วน
เพื่อน�ำองค์กรไปสู่ ความยัง่ ยืน สิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการต้องตระหนักและเป็ นปั จจัยส�ำคัญคือ
ความชัดเจนในเรื่ องต่อไปนี้
1) การประกาศแนวทางการบริ หารโดยค�ำนึ งถึงเจ้าของหรื อผูถ้ ือหุ ้น ต้องมี
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นโยบายที่ชดั เจนของการจ่ายผลตอบแทน เช่น ตัวอย่างตารางที่ 2 ตารางการจ่ายผลตอบแทน
ทีช่ ดั เจน นอกจากนั้น จะต้องมีแนวทางการบริ หารงานเพือ่ พัฒนาให้องค์กรมีนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันและความต่อเนื่องของธุรกิจ พันธกิจที่จำ� เป็ นต้องมี
คือ นวัตกรรม
2) ต้องมีนโยบายชัดเจนของการพัฒนาบุคลากร ทั้งผูบ้ ริ หารและพนักงาน เช่น
งบการพัฒนาทรัพยากรควรมีการก�ำหนดนโยบายอย่างชัดเจน และการสร้างแรงจูงใจ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องจูงใจ ชัดเจน และเป็ นธรรม
3) ต้องมีความชัดเจนของนโยบายการดูแลสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม
เช่น ในปั จจุบนั มีการก�ำหนดนโยบายเป็ นจ�ำนวนเปอร์เซ็นต์ของก�ำไรสุ ทธิ น�ำมาใช้เป็ น
งบประมาณในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป

งานวิจยั ทีค่ วรจะท�ำการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คือการศึกษาในส่วนของหลักธรรมาภิบาล
ที่เจาะลึกลงไปในแต่ละจุด ที่เป็ นจุดส�ำคัญในเชิงบริ หาร ที่จะมีส่วนให้เกิดความสามารถ
ในการแข่งขันเพิม่ ขึ้น การได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่ วน และได้รับการยอมรับในด้าน
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ต่อสิ นค้า ต่อบริ การ จะเป็ นผลให้ผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง
ประสบความส�ำเร็ จอย่างยัง่ ยืนต่อไป เช่น 1) การวิจยั ตัวชี้วดั ความพึงพอใจของพนักงาน
หรื อผูบ้ ริ หารในการจ่ายผลตอบแทน 2) ตัวชี้วดั ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
เป็ นต้น
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