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ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกั 
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บทคดัย่อ

	 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ

ในการด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทัมหาชนในประเทศไทย	กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช	้

คือ	ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือท�างานกบั	บริษทัมหาชนในประเทศไทย	จ�านวน	708	คน	สถิติ

ท่ีใชคื้อ	การหาค่าความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

แบบเพียร์สนัและการวเิคราะห์เสน้ทางอิทธิพล(Path	Analysis)	เคร่ืองมือวจิยัเป็นแบบสอบถาม	

มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง	 (Index	 of	 Item	 -Objective	Congruence	 :IOC)	 เท่ากบั	 0.78	 

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	coefficient)	เท่ากบั	0.89	

	 ผลการวิจยัพบวา่	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกั 

ธรรมาภิบาลของ		บริษทัมหาชนในประเทศไทย	มีองคป์ระกอบ	4	ดา้น	ประกอบดว้ย	16	ปัจจยั	

ทั้งน้ีมีค่าน�้าหนกัองคป์ระกอบ		 	ของทุกองคป์ระกอบของแต่ละปัจจยั		ท่ีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั	.01	 		มีค่าอยูร่ะหวา่ง	0.34-0.90	แต่ละตวัแปรมีค่า	 		อยูร่ะหวา่ง	0.34-0.84	

และโมเดลปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อศกัยภาพตามสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกลมกลืน

กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ	์ (X2=	109.34,	df	 =	 98,	X2/df	 =1.12,	GFI	=	 0.97,	AGFI	=	 0.94,	 

RMSEA	=	0.032	)	ส่งผลใหโ้มเดลการวดัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ	์	

	 ขอ้คน้พบในงานวจิยั	นอกจากหลกัธรรมาภิบาลท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในประเทศ

และเป็นท่ียอมรับของสากล	ปัจจยัหลกัท่ีส�าคญัอยา่งมากต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทัมหาชนในประเทศไทยตอ้งมีคือ	ผลประกอบการ 

ท่ีครอบคลุมทั้ง	ความสามารถในการแข่งขนัตอ้งมีการสร้างนวตักรรมและผลประกอบการ
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ท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง	โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีนโยบายท่ีชดัเจน	ทั้งความรับผดิชอบต่อสงัคม	

พนกังาน	ผูถื้อหุน้	 เพ่ือใหเ้กิดความส�าเร็จท่ีแทจ้ริง	และไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหาร	 

ผูถื้อหุน้	และพนกังาน

ค�าส�าคญั :	ความส�าเร็จในการด�าเนินงาน,	หลกัธรรมาภิบาล,	บริษทัมหาชน

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



62 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

บทน�า

	 จากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินทัว่โลก	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสหรัฐอเมริกา	

กรณีการล่มสลายของ	Enron,	Tyco	 International	และ	WorldCom	 เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป	 

เม่ือนึกถึงการวบิติัของจรรยาบรรณทางธุรกิจระดบัองคก์รใดองคก์รหน่ึง	ช่ือบริษทัท่ีทัว่โลก

ยงัคงนึกไดเ้ป็นอนัดบัแรก	คือบริษทั	เอนร่อน	(Enron)	ท่ีล่มสลายไปเม่ือปี	2001	ความรุ่งเรือง

และความล่มสลายของบริษทัเอน็รอน	 เป็นกรณีศึกษาท่ีเนน้ใหเ้ห็นถึงหนา้ท่ี	ความส�าคญั

ของคณะกรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชนข์องบริษทั	และผลกัดนัใหบ้ริษทัเดินไป

ในทิศทาง	 ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม	แต่การท่ีบริษทัตอ้งล่มสลาย	 ถึงแมจ้ะมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

มากมาย	 เช่น	การตกแต่งบญัชี	การบกพร่องในการท�าหนา้ท่ีขององคก์รทั้งภายในและ

ภายนอก	แต่สาเหตุส�าคญัท่ีสุดกคื็อ	ความลม้เหลวของคณะกรรมการในการปฏิบติัหนา้ท่ี	

รวมถึงการเพิกเฉยต่อการตดัสินใจส�าคญัๆ	ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทั	จึงท�าใหบ้ริษทัเอน็รอน

ท่ีเคยเป็นท่ีรู้จกัและช่ืนชมกนัอยา่งกวา้งขวางในการประกอบธุรกิจกลบักลายเป็นเพียงกรณี

ศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่	คณะกรรมการสามารถน�าพาบริษทัของตนไปสู่การลม้ละลายได	้

กรณีของ	Tyco	 International	 เกิดจากความไม่โปร่งใสและการทุจริตต่อหนา้ท่ีของ	CEO	

ของบริษทัโดยไม่โปร่งใสและเป็นธรรม	และสุดทา้ยกรณีของ	WorldCom	เกิดปัญหาข้ึน

เม่ือผูต้รวจสอบภายในของบริษทัพบวา่	การบนัทึกตวัเลขในรายการรายจ่ายของบริษทั 

ไม่ถูกตอ้ง	 เม่ือท�าการทว้งติงก็ถูกสั่งใหห้ยดุการตรวจสอบ	 เม่ือเร่ืองแดงข้ึนมาจนเป็น 

เร่ืองอ้ือฉาว	ในท่ีสุดตอ้งประกาศลดตวัเลขก�าไรท่ีแจง้ไวล้ดลงถึง	3.9	พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ	

กรณีตวัอยา่งท่ีกล่าวมาน้ีคือ	รูปแบบต่างๆ	ของการด�าเนินงานในธุรกิจท่ีขาดหลกัธรรมาภิบาล

หรือไม่มีความเป็นบรรษทัภิบาลท่ีดี	

	 ในบริบทใหม่น้ี	ประชากรโลกทั้งมวลจะแสวงหาวิธีใหม่ในการ	 “อภิบาล”	 

(Governing)	หรือ	 “ปกครอง”	ทั้งโลกไดอ้ยา่งไร	 ในกรณีน้ี	ท�าใหต้อ้งคิดใหม่ไม่วา่จะ 

ในแง่ของอ�านาจ	ระบบ	ผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองและผูป้กครอง	ซ่ึงจากเดิมจะตอ้งอาศยัรัฐหรือ

มิเช่นนั้นก็ต่อตา้นรัฐ	 ซ่ึงก็ยงันบัเป็นการอิงรัฐอยูดี่	 ในเง่ือนไขน้ีค�าและแนวคิดว่าดว้ย 

ธรรมาภิบาล	(Governance)	จึงไดรั้บความสนใจและกลายเป็นวาระทางนโยบายขององคก์าร

ระหวา่งประเทศ	ตลอดจนประเทศมหาอ�านาจ	โดยเฉพาะตะวนัตก	 ซ่ึงยดึและเผยแพร่

แนวคิดเสรีนิยมออกไปในโลก	โดยมีแนวคิดวา่ดว้ย	ธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือ	อุดมการณ์	

หรืออุดมคติในสายตาของแต่ละฝ่าย	โดยค�าวา่ธรรมาภิบาลหรือ	Governance	น้ีมีท่ีมาจาก

ค�าในภาษาโบราณท่ีน�ากลบัมาใชใ้นบริบทใหม่	(จากค�าเดิมคือ	“Gouverner”	ในภาษาลาติน	 

และค�าวา่	 “Gubernare”	 ในภาษากรีก)	 ซ่ึงไดป้รากฏข้ึนอีกคร้ังโดยเฉพาะเพ่ือเป็นเกณฑ ์
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หรือเป็นเป้าหมายของการบริหารจดัการรัฐท่ีดี	ตามวิธีคิดขององคก์ารระหวา่งประเทศ

ระดบัโลก	เช่น	ธนาคารโลก	ดงันั้น	ค�าวา่	Governance	ในภาษาองักฤษเป็นค�าท่ีมีววิฒันาการ

และเปล่ียนความหมายไปจากเดิมในขณะท่ีในสงัคมนอกโลกตะวนัตก	เช่น	ประเทศก�าลงั

พฒันา	หรือสังคมเช่นไทย	จ�าเป็นตอ้งรับมาใช	้ โดยตอ้งแสวงหาความหมายตามนยั 

ทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์	เพ่ือใหส้ามารถมีบทบาทอยา่งเหมาะสม	เป็นตวัของตวัเอง

ในสถาปัตยกรรมธรรมาภิบาลโลก	ไม่วา่จะในเชิงโครงสร้างหรือกระบวนการของตวัเอง 

และของโลก	(ขจิต	จิตตเสว,ี	2557:	3-4)

	 ตามแผนยทุธศาสตร์ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ	ปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ	5	ปี	(พ.ศ.	2551	-	2555)	ยทุธศาสตร์	ท่ี	1	รณรงคเ์สริมสร้างวฒันธรรมสุจริต	แผนงาน

ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และวนิยั	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	

และบรรษทัภิบาล	 (Corporate	Governance)	 ในกลุ่ม	 เป้าหมายภาครัฐวสิาหกิจและธุรกิจ

เอกชน	ประกอบกบัแนวทางการ	ปฏิบติัตามอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้น

การทุจริต	ค.ศ.2003	 (United	Nations	Convention	Against	Corruption	 :	UNCAC)	ให ้

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แขง็ของบุคคล	และ	กลุ่มต่างๆ	นอกจากภาครัฐในการ

ป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต	คอร์รัปชนั	ส�าหรับในประเทศไทยมีบริษทัมหาชนหลาย

บริษทัท่ีน�าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นองคก์ร	เช่น	การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

ใน	บริษทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นการปกครอง	การบริหาร	การจดัการการควบคุมดูแล

กิจการต่างๆ	ใหเ้ป็นไปในครรลองธรรม	 เป็นการบริหารจดัการท่ีดี	 ซ่ึงสามารถน�าไปใช ้

ไดท้ั้งภาครัฐและเอกชน	ธรรมะท่ีใชใ้นการบริหารงานน้ี	มีความหมายอยา่งกวา้ง	กล่าวคือ	

หาไดมี้ความหมายเพียงหลกัธรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่รวมถึง	ศีลธรรม	คุณธรรม	จริยธรรม	

และความถูกตอ้งชอบธรรมทั้งปวง	 ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบติั	อาทิความ

โปร่งใสตรวจสอบได	้ปราศจากการแทรกแซงจากองคก์รภายนอกดงันั้น	“บริษทัธรรมาภิบาล” 

ก็คือบริษทัท่ีมีแนวทางในการบริหารบริษทัให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลดงักล่าว	 

“ธรรมาภิบาล”	ถือเป็นเกณฑท่ี์ทุกบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย	์จะตอ้งถือปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน	กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย	์และหลกัการก�ากบักิจการท่ีดี	ในกรณีของ	ปตท.	นอกจากจะมีหลกัเกณฑ์

เหล่าน้ีคอยก�ากบัแลว้	ปตท.	ยงัมีสภาพเป็นรัฐวสิาหกิจ	ซ่ึงตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบั

กบัรัฐวสิาหกิจอีกดว้ย	 ส่ิงหน่ึงท่ียนืยนัการยอมรับการด�าเนินการตามบริษทัธรรมาภิบาล

ของ	ปตท.	กคื็อรางวลัดา้นธรรมาภิบาลท่ีไดรั้บจากทั้งในและต่างประเทศมากมาย	

	 ปตท.	 เป็นหน่ึงในตวัอยา่งของการพฒันารัฐวสิาหกิจของไทยท่ีผา่นการแปรรูป

เพื่อเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย	์คนส่วนหน่ึงอาจตั้งขอ้สงัเกตวา่	การขายหุน้	ปตท.	

ถือเป็นการเปิดระตูใหทุ้นการเมืองเขา้มาฮุบกิจการของภาครัฐ	แต่หากมองอีกดา้นหน่ึง	 
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การแปรเป็นบริษทัมหาชนเป็นผลให	้ปตท.	ยิง่ถกูตรวจสอบมากข้ึนและเขม้ขน้มากข้ึนไปอีก

จากภาคประชาชน	รวมทั้งยงัตอ้งด�าเนินการตามกรอบ	หลกัเกณฑ	์และกติกาของตลาดหลกัทรัพย	์

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองบรรษทัภิบาลกบัตลาดการเงินในประเทศไทย	ประเดน็

ของการก�ากบัดูแลเกิดข้ึนในองคก์ร	 เม่ือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีปัญหา 

การเป็นตวัแทน	(Agency	Problem)	เก่ียวกบัสมาชิกต่างๆ	ขององคก์รเกิดข้ึน	และมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีปัญหาการเป็นตวัแทน	 ท่ีไม่สามารถหาทางแกไ้ขไดโ้ดย 

การท�าสญัญาต่อกนั	 ซ่ึงอาจเป็นไดว้า่	 เพราะไม่สามารถท�าสญัญาใหค้รอบคลุมทุกเร่ือง 

ท่ีอาจเกิดข้ึนได	้และมีค่าใชจ่้ายสูงในการเจรจาท�าสญัญาและการบงัคบัใหป้ฏิบติัตามสญัญา	 

โดยความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์าจเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งกลุ่มบุคคล	ดงัน้ี	

	 1.	 ผูบ้ริหารรวมผูจ้ดัการใหญ่กบักรรมการ	 โดยเฉพาะระหว่างผูบ้ริหารกบั

กรรมการภายนอกในประเด็นต่างๆ	 เช่น	การก�าหนดระดบัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ 

ผูบ้ริหาร	เป็นตน้

	 2.	 ผูถื้อหุน้กบักรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร	ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัขั้นความสามารถ

และความซ่ือสตัยท่ี์คาดหวงัจากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั

	 3.	 เจา้หน้ีกบัผูถื้อหุน้	ในประเดน็	เช่น	การจ่ายเงินปันผลท่ีสูงมาก	หรือท�าใหสิ้ทธิ

เรียกร้องของเจา้หน้ีลดลง	(เช่น	ก่อหน้ีโดยใหบุ้ริมสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัหรือท่ีสูงกวา่)	เป็นตน้

	 4.	 ลูกจา้งกบัผูบ้ริหาร/กรรมการ/ผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัค่าจา้งและเง่ือนไข

เก่ียวกบัสวสัดิการ

	 5.	 ผูถื้อหุน้กนัเอง	 เช่น	ประเด็นระหวา่งผูถื้อหุน้รายยอ่ยกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

และผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสถาบนั

	 6.	 เจา้หน้ีประเภทต่างๆ	เช่น	ประเดน็ระหวา่งเจา้หน้ีท่ีมีหลกัประกนั	กบัเจา้หน้ี

ท่ีไม่มีหลกัประกนั

	 7.	 ประชาชนทัว่ไปท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัมหาชน	ทั้งในแง่ของการเป็น 

ผูถื้อหุน้	เป็นลกูคา้	และเป็นส่วนหน่ึงของการอยูร่่วมกนัในสงัคม

	 วตัถุประสงคข์องกิจการกคื็อ	พยายามลดความขดัแยง้เหล่าน้ีใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด

และสร้างให้มีกลไกการก�ากบัดูแลต่างๆ	 ท่ีอาจด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายน้ี	 ไดแ้ก่	 

ใหค้วามมัน่ใจว่า	กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและดว้ย 

ความซ่ือสตัย	์ รวมถึงรักษาผลประโยชนข์องบริษทั	การจดัโครงสร้างของคณะกรรมการ

ใหมี้อตัราส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารกบักรรมการภายนอก	การจดั

ใหมี้ความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีและการเปิดเผยสารสนเทศท่ีดี	การมีผูส้อบบญัชีอิสระ 

ซ่ึงช่วยดูแลผูบ้ริหารโดยการใหค้ �ารับรองเก่ียวกบังบการเงินของบริษทั	และการมีตลาดทุน
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ซ่ึงท�าใหบ้ริษทัท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการจดัการ	อาจประสบความยุง่ยากในการจดัหา 

เงินทุน	หรือหากท�าไดก้อ็าจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง	(นวพร	เรืองสกลุ,	2545)

	 จากปัญหาของบริษทัมหาชนขา้งตน้จะเห็นไดว้า่	องคก์รควรน�าหลกัความโปร่งใส

มาใชใ้หเ้ขม้ข้ึน	เพ่ือจดัการกบัปัญหาและเป็นการบริหารองคก์รตามหลกัคุณธรรม	จริยธรรม	

ความรับผดิชอบ	ความคุม้ค่าในการลงทุนของบริษทัมหาชนในประเทศไทย	 ปัญหาของ

บริษทัมหาชนท่ีขาดความเขา้ใจในหลกัธรรมาภิบาลท่ีแทจ้ริง	และการขาดความเช่ือมโยง

ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมของการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล	 

จึงน่าจะเป็นหัวใจส�าคญัของการน�าระบบธรรมาภิบาลมาใชก้บัองคก์รภาครัฐและ 

ภาคเอกชนในประเทศไทย	ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	เพื่อพฒันาบริษทั

มหาชน	ทรัพยากรบุคคล	และเศรษฐกิจของประเทศไทย	ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 

องคป์ระกอบและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ของบริษทัมหาชนในประเทศไทย	 เพ่ือพฒันาขีดความสามารถของบริษทัมหาชน 

ในประเทศไทย	สู่ความส�าเร็จตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืต่อไป	

วตัถุประสงค์

	 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและตรวจสอบความกลมกลืนโมเดลองคป์ระกอบ 

เชิงยืนยนัต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทัมหาชน 

ในประเทศไทย

 

สมมตฐิานของการวจิยั

	 1.	 การด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลมหาชนมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ผลประกอบการ

ของบริษทัมหาชนในประเทศไทย

	 2.	 การด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลมหาชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อความชดัเจน

ของนโยบายบริษทัมหาชนในประเทศไทย

	 3.	 การด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลมหาชน	มีอิทธิพลโดยตรงต่อความส�าเร็จ

ในการด�าเนินงานของบริษทัมหาชนในประเทศไทย	

	 4.	 ผลประกอบการบริษทัมหาชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อความชดัเจนของนโยบาย

บริษทัมหาชนในประเทศไทย	

	 5.	 ความชดัเจนของนโยบายมีอิทธิพลโดยตรงต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

ของบริษทัมหาชนในประเทศไทย	
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กรอบแนวคดิของการวจิยั

	 กระแสธรรมาภิบาลมาพร้อมกบัยคุโลกาภิวตัน์	 ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการ

ด�าเนินงานทางธุรกิจ	 เน่ืองจากความลม้เหลวทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนหลายคร้ังทั้ง

ในต่างประเทศและในประเทศไทย	 ส่ิงท่ีเขา้ใจตรงกนัถึงความส�าคญัของการท่ีจะตอ้ง

จดัท�าใหมี้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	จนเป็นท่ีมา

ของหลกัธรรมาภิบาลสากล	และมีอิทธิพลส่งผลโดยตรงกบัการประกอบการของภาคธุรกิจ

ในประเทศไทย	โดยเฉพาะบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพย	์(ขจิต	จิตตเสว,ี	2557)	สอดคลอ้ง

กบั	บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ	ตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี	 ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย	(2557)และกรอบแนวคิดการวจิยัตามกรอบของระเบียบ

ส�านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี	พ.ศ.	2542	

โดยมีหลกัการพ้ืนฐาน	6	ประการ	ไดแ้ก่	1.หลกันิติธรรม	(The	Rule	of	Law)	2.	หลกัคุณธรรม	

(Morality)	3.	หลกัความโปร่งใส	(Accountability)	4.	หลกัการมีส่วนร่วม	(Participation)	

5.	หลกัความรับผดิชอบ	(Responsibility)	6.	หลกัความคุม้ค่า	(Cost	-	Effectiveness	or	Economy)	

 

ภาพที ่1	 กรอบแนวคิดการวิจยั	 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกั

ธรรมาภิบาลของบริษทัมหาชนในประเทศไทย

	 การวจิยัน้ีไดก้รอบแนวคิดปัจจยัท่ีมีผลอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทัมหาชนในประเทศไทย	ประกอบดว้ย	4	องคป์ระกอบ	ดงัน้ี	



67Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.2 (July - December 2017)

1)	หลกัธรรมาภิบาลมหาชน	2)	ผลประกอบการบริษทัมหาชน	3)	ความชดัเจนของนโยบาย	

และ	4)	ความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล	มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง	16	ปัจจยั

วธีิด�าเนินการวจิยั

	 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ	ประกอบดว้ยตวัแปรแฝงหรือองคป์ระกอบ	4	ตวัแปร	

ดงัน้ี	1)	หลกัธรรมาภิบาลมหาชน	2)	ผลประกอบการบริษทัมหาชน	3)	ความชดัเจนของ

นโยบาย	และ	4)	ความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล	แต่ละตวัมีตวัแปร 

เชิงสาเหตุหรือปัจจยัทั้งหมดรวม	16	ตวัแปร

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

	 ประชากรท่ีศึกษา	 คือ	บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย	

ประเภท	SET	ภายในปี	2558	พบวา่มีจ�านวนทั้งส้ิน	578	บริษทั	

	 กลุ่มตวัอย่างท่ีวิธีการสุ่มตวัอย่างและขั้นตอนการสุ่มตวัอย่างการค�านวณ 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งและใชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจ�านวนประชากร

โดยก�าหนดความเช่ือมัน่ท่ี	95%	ความผดิพลาดไม่เกิน	5%	ดงัสูตรของ	Taro	Yamane	(1973)	

ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั	236	บริษทั	จ�านวน	708	คนโดยการคดัเลือกตวัแทน	1	บริษทั

ประกอบดว้ย	ผูบ้ริหาร	ผูถื้อหุน้	และ	พนกังาน	 เพื่อเป็นตวัแทนบริษทัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง	

ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย	 (Simple	Random	Samplings)	 ซ่ึงเป็น	Probability	 โดยใช้

แบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไวไ้ปท�าการเก็บขอ้มูล	ผูบ้ริหาร	ผูถื้อหุ้น	 และพนกังาน	 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย	ตามท่ีก�าหนด	

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย	5	 ส่วน	คือ	1)	ขอ้มูล

ทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง	 2)	 แบบสอบถามดา้นหลกับรรษทัภิบาลมหาชน	 6	หลกั	 
3)	แบบสอบถามปัจจยัดา้นผลประกอบการบริษทัมหาชน	4)	แบบสอบถามปัจจยัดา้นความ

ชดัเจนของนโยบาย	5)	แบบสอบถามดา้นความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกับรรษทั 

ภิบาล	 โดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 ตามหลกัการวดัลิเคิร์ท	 

(Likert	scale)	โดยแบ่งออกเป็น	5	ระดบั	คือ	ระดบัมากท่ีสุด	ระดบัมาก	ระดบัปานกลาง	

ระดบันอ้ย	และระดบันอ้ยท่ีสุด	โดยก�าหนดน�้าหนกัคะแนนการตอบของแต่ละตวัเลือก	คือ	

5,	4,	3,	2,	และ	1	ตามล�าดบั

	 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจิยั	ผูว้จิยัไดท้ �าการตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา	โดยผูท้รงคุณวฒิุ	จ�านวน	5	ท่าน	และไดรั้บความเห็นชอบจากผูท้รงคุณวฒิุ	ผลการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา	(Index	of	Item	Objective	Congruence	:IOC)	และท�าการ
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ค�านวณค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงแบบอลัฟ่า	(Alpha-reliability	Coefficient)	ขอ้มูลทั้งหมด

น�าไปวเิคราะห์และสงัเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมการค�านวณคา่สถิติส�าเร็จรูปดว้ยคอมพิวเตอร์	

ค่าสถิติท่ีใช	้ ไดแ้ก่	 จ�านวนร้อยละ	 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	วเิคราะห์สหสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร	การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัตามแบบจ�าลองโครงสร้าง	(Confirmatory 

Factorial	Approach)	และการวเิคราะห์เสน้ทาง	(Path	Analysis)

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

	 ผูว้จิยับนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเกบ็ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งและน�ามาวเิคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติ	โดย	ท�าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูป	วเิคราะห์สหสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร	ก�าหนดรูปแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเสน้	SME.(Structural	Equation	

Modeling)	เพื่อการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั	(Confirmatory	Factor	Analysis)	และ

การวเิคราะห์อิทธิพลหรือการวเิคราะห์เสน้ทาง	(Part	Analysis)	

ข้อค้นพบจากการวจิยัข้อค้นพบจากการวจิยั

 

ภาพที ่2		ผลการวเิคราะห์รูปแบบโมเดล	

	 1)	 GOOD_G	หมายถึง	ธรรมาภิบาลบริษทัมหาชน	ประกอบดว้ย	G1	=	หลกันิติธรรม,	
G2=หลกัคุณธรรม	,	G3=	หลกัความโปร่งใส,	G4=หลกัการมีส่วนร่วม,	G5	=	หลกัความ
รับผดิชอบ,	G6=หลกัความคุม้ค่า	
	 2)	 FAC1	หมายถึง	ผลประกอบการบริษทัมหาชน	ประกอบดว้ย	F1=ความสามารถ	
ในการแข่งขนั,	F2	=	นวตักรรม,	F3	=	ความต่อเน่ืองของธุรกิจ
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	 3)	 FAC2	หมายถึง	ความชดัเจนของนโยบาย	ประกอบดว้ย	F21=ดา้นความ	 

รับผดิชอบต่อสงัคม,	F22	=ดา้นการดูแลพนกังานดีและเป็นธรรม	F23=ดา้นผลตอบแทน 

ผูถื้อหุน้ดีและเป็นธรรม	F24=ผูน้�า	ผูบ้ริหาร	พนกังาน

	 4)	 SUCC_G	หมายถึง	ความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล	

ประกอบดว้ย	S1=ไดรั้บการยอมรับจากประชาชน,	 S2=ไดรั้บการยอมรับจากผูถื้อหุน้,	

S3=ไดรั้บการยอมรับจากพนกังาน

ตารางที ่1  ค่าน�้าหนกัองคป์ระกอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลของบริษทัมหาชนในประเทศไทย	จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
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ตารางที ่2 ค่าสถิติวดัความกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์

อภปิรายผลการวจิยั
	 ผูว้จิยัไดท้ �าการทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห์เพ่ือใหไ้ดอ้งคป์ระกอบ	และ

พฒันาเป็นกรอบแนวคิด	ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ของบริษทัมหาชนในประเทศไทย	พบวา่	ค่าน�้าหนกัองคป์ระกอบตวัแปรท่ีสงัเกตได	้จ�านวน	

16	ตวั	 มีค่าอยูร่ะหว่างโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ	์ อยูใ่นเกณฑดี์	 

โดยพิจารณาจากค่า	ผลหาร	ระหวา่งค่าไคสแควร์กบัค่าองศาอิสระ	มีค่าเท่ากบั	1.12	โดยมี

ค่า(X2=	109.34	,	df	=	98	,	X2/df	=1.12	,	GFI	=	0.97	,	AGFI	=	0.94	,	RMSEA	=	0.032)	 

ท่ีค่าระดบันยัส�าคญัทางสถิติมากกวา่	0.05	(p-value	=	0.68)	เม่ือพิจารณาดชันีการวดัระดบั

ความกลมกลืน	(GFI)	มีค่าเท่ากบั	0.97	และดชันีการวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้	

(AGFI)	มีค่าเท่ากบั	0.94	ค่าดชันีรากของก�าลงัสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนจากการ

ประมาณค่า	 (Root	Mean	Square	Error	 of	Approximation:	RMSEA)	 มีค่าสูงกวา่	 0.05	 

	 ดงันั้น	จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั	สามารถสรุปไดว้า่	โมเดลการวดั

มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑท่ี์ดี	 ส่งผลใหรู้ปแบบท่ีท�าการศึกษา 

มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ	์ โดยตวัแปรหลกัธรรมาภิบาล	ผลประกอบการ 

ของบริษทัมหาชน	และความชดัเจนของนโยบาย	 มีอิทธิพลต่อตวัช้ีวดัความส�าเร็จในการ

ด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล	องคป์ระกอบดา้นธรรมาภิบาลท่ีดีของบริษทัยอ่มจะ 

ส่งผลต่อการด�าเนินงานและมูลค่าของบริษทัสอดคลอ้งกบั	 Fuma(1980),	Kotler	 and	 

Caslione,	(2009)	,William,	(2007)	ในความผดิพลาดในอดีต	สามารถน�ามาใชเ้ป็นประโยชน์

และเป็นบทเรียนท่ีผูบ้ริหารสามารถน�ามาแกไ้ข	ปรับปรุงองคก์รใหดี้ข้ึน	และน่ีคือจุดเร่ิมตน้

ตามหลกัธรรมาภิบาลโลก	ตวัอยา่งเช่น	การล่มสลายของบริษทัเอ็นรอน	 ท่ีก่อตั้งข้ึน 
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เม่ือปี	1985	โดยนายเคนเนธ	เลย	์(Kenneth	Lay)	บริษทัไดเ้ร่ิมด�าเนินธุรกิจดว้ยการควบรวม

กิจการระหวา่งบริษทัท่อส่งก๊าซ	2	แห่ง	คือ	InterNorth	กบั	Houston	Nature	Gas	ซ่ึงในช่วงท่ี

บริษทัเร่ิมก่อตั้งนั้น	ทางการของสหรัฐอเมริกาไดผ้อ่นคลายมาตรการในการควบคุมธุรกิจ

พลงังาน	 จึงท�าใหลู้่ทางในการท�าธุรกิจเก่ียวกบัการพลงังานเปิดกวา้งมากข้ึน	และบริษทั

สามารถกา้วเขา้สู่การท�าธุรกิจพลงังานดา้นใหม่ๆ	ทั้งท่ีบริษทัเพิง่จะเร่ิมก่อตั้งข้ึนไดไ้ม่นานนกั 

บริษทัเอน็รอนเป็นผูริ้เร่ิมในการจดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ	ไฟฟ้า	และการแปรรูปพลงังาน

ให้เป็นผลิตภณัฑต่์างๆ	นบัตั้งแต่กระดาษไปจนถึงการส่ือสารระบบเครือข่ายไร้สาย 

ขนาดใหญ่	(Broadband)	นอกจากน้ี	ยงัเขา้ร่วมลงทุนและเขา้ควบรวมกิจการกบับริษทัอ่ืนๆ	

อีกมากมาย	 ส่งผลใหบ้ริษทัเอน็รอนกลายเป็นบริษทัยกัษใ์หญ่ทางธุรกิจพลงังาน	และ 

เป็นเจา้ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา	โดยในปี	2000	บริษทั

ไดรั้บการจดัอนัดบัให้อยู่ในอนัดบัท่ีเจ็ดของบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่จาก	Fortune	 500	 

(บริษทัท่ีมีรายไดเ้กินกวา่	100	พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ	ข้ึนไป)	

	 บริษทัเอน็รอนนบัเป็นบริษทัลม้ละลายท่ีใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของสหรัฐ

อมริกา	โดยมีหน้ีสินของบริษทัแม่สูงถึง	131,000	ลา้นเหรียญสหรัฐฯ	และหน้ีสินของบริษทั

ยอ่ยอีก	181,000	ลา้นเหรียญสหรัฐฯ	ทั้งน้ี	ยงัไม่ไดน้บัรวมหน้ีสินอีกนบัพนัๆ	ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ	 ท่ีไม่ไดมี้การบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง	การล่มสลายของบริษทัเอน็รอนนบัเป็น 

ข่าวร้ายส�าหรับผูถื้อหุน้	กองทุนรวมขนาดใหญ่	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญท่ีน�าเงินมาลงทุน	

นายธนาคาร	และพนกังานส่วนใหญ่ของบริษทัเอน็รอน	โดยเฉพาะพนกังานบริษทัท่ีนอกจาก

จะตกงานแลว้	เงินเกบ็เพ่ือการเกษียณอายท่ีุลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัเอน็รอนก็ลดนอ้ย

ลงไปตามราคาหุน้ดว้ย	แต่อยา่งไรกต็าม	กลบัพบวา่ยงัมีผูบ้ริหารบางรายท่ีสามารถท�าก�าไร

หลงัจากท่ีบริษทัเอ็นรอนไดล้ม้ละลายแลว้	 เช่น	นายฟาสโตว	์ ซ่ึงไดรั้บค่าตอบแทน 

ไปมากกวา่	45	ลา้นเหรียญสหรัฐฯ	จากกองทุนกลุ่ม	LJM	ท่ีเขาบริหารอยู	่ความรุ่งเรืองและ

ความล่มสลายของบริษทัเอ็นรอน	 เป็นกรณีศึกษาท่ีเนน้ให้เห็นถึงหนา้ท่ีท่ีส�าคญัของ 

คณะกรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษทั	และผลกัดนัใหบ้ริษทัเดินไป 

ในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม	แต่การท่ีบริษทัตอ้งล่มสลาย	 ถึงแมจ้ะมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

มากมาย	เช่น	การตกแต่งบญัชี	การบกพร่องในการท�าหนา้ท่ีขององคก์รภายนอก	แต่สาเหตุ

ส�าคญัท่ีสุดกคื็อ	ความลม้เหลวของคณะกรรมการในการปฏิบติัหนา้ท่ี	รวมถึงการเพิกเฉย

ต่อการตดัสินใจส�าคญั	ๆ 	ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทั	จึงท�าใหบ้ริษทัเอน็รอนท่ีเคยเป็นท่ีรู้จกั

และช่ืนชมกนัอยา่งกวา้งขวางในการประกอบธุรกิจกลบักลายเป็นเพียงกรณีศึกษาท่ีแสดง

ใหเ้ห็นวา่	คณะกรรมการสามารถน�าพาบริษทัของตนไปสู่การลม้ละลายไดอ้ยา่งไร	(สมาคม
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ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย,	2557:	119-131)

	 จากกรณีศึกษาบริษทัเอน็รอน	 เป็นท่ีมาของธรรมาภิบาลโลกและขยายขอบเขต

เขา้มาสู่ในภมิูภาคเอเชีย	Siamwalla,	(2002)	กล่าวถึงการเคล่ือนไหวของกฎกติกาของโลก	

มีส่วนในการขยายและมีอิทธิพลมายงัประเทศในแถบเอเชีย	และรวมถึงประเทศไทย	 ซ่ึง 

ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการความอยูร่อด	ไดรั้บการยอมรับจะตอ้งรู้จกัพฒันาองคก์ร	สร้าง

นวตักรรม	 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั	 เพ่ือท่ีจะด�าเนินการไดมี้ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล	น�าไปสู่ความยัง่ยนื	และตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม	 (Grandori	 and	

Giordani,	2011)	

	 ประเทศไทยก็ไดรั้บอิทธิพลของหลกัธรรมาภิบาลท่ีเขา้มาในประเทศ	โดย 

ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งท�าธุรกรรมกบัต่างประเทศ	ตอ้งมีเจตจ�านงเขา้ร่วมการท�างานตามหลกั

ธรรมาภิบาลดว้ย	ถึงจะสามารถท�าการคา้ระหวา่งกนัไดส้ะดวก	(ขจิต	จิตตเสว,ี	2557)	และ

ท�าใหเ้กิดทางสู่ธรรมาภิบาลของประเทศไทย	 มีกติกาและหน่วยงานต่างๆ	 เกิดข้ึนเพ่ือ

สนบัสนุนใหมี้หลกัธรรมาภิบาลของประเทศไทย	หน่วยงานต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนรองรับเพ่ือ

ก�ากบัดูแล	เช่น	ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย	์(ก.ล.ต.)	ส�านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน	(สตง.)	คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน	

(ปปง.)	เป็นตน้	(เจริญ	เจษฎาวลัย,์	2552)

	 จากจุดเร่ิมตน้จนมาถึงปัจจุบนั	ประเทศไทยมีวิวฒันาการของธรรมาภิบาล 

ในหน่วยงานต่างๆ	หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่บรรษทัภิบาล	ซ่ึงเนน้หมายถึงบริษทัมหาชนท่ีอยู่

ในตลาดหลกัทรัพย	์ ซ่ึงยงัไม่มีความเขม้ขน้ของกฎและกติกา	 ยงัคงยดึหลกัธรรมาภิบาล	 

6	ประการ	 (ระเบียบส�านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมือง 

และสงัคมท่ีดี	พ.ศ.	2542)	 ซ่ึงงานวจิยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษานโยบาย	หลกัปฏิบติัท่ีจะช่วยใหเ้กิด

ตวัช้ีวดัความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล	นอกจากจะตอ้งมีผลประกอบการ

ท่ีดีตอ้งมีการพฒันาบุคลากร	องคก์ร	ใหมี้นวตักรรม	มีศกัยภาพในการแข่งขนั	(บุญฑวรรณ	

วงิวอน,	 2556)	 ยงัคงตอ้งก�าหนดใหมี้การปฏิบติังานท่ีมีจริยธรรม	 มีการบริหารงานอยา่ง

ชดัเจนในนโยบายต่าง	ๆ	 เช่น	การดูแลพนกังาน	ผูบ้ริหาร	อยา่งดีและเป็นธรรม	การดูแล 

ผูถื้อหุน้หรือเจา้ของอยา่งดี	ถูกตอ้ง	และเป็นธรรม	และการดูแลรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

และสงัคม	(พิพฒัน	์นนทนาธรณ์,	2555)

	 การบริหารท่ีมีหลกัธรรมาภิบาล	และเป็นบริษทัมหาชนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์
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ของประเทศไทย	 ในปัจจุบนัมีมากกว่า	 700	บริษทั	 มีการบริหารและนโยบายในเร่ือง 

หลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั	การศึกษาในงานวจิยัน้ีจะขอยกตวัอยา่งการจ่ายผลตอบแทน 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเห็นไดจ้ากตารางท่ี	2	วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมากในนโยบายการจ่ายเงินปันผล	

ดงัน้ี

ตารางที ่3 ตวัอยา่งบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีประกาศนโยบายจ่าย 

ปันผลท่ีชดัเจน

 

	 ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ	การประกาศการจ่ายปันผล	ถา้บริษทัมีก�าไรสุทธิ	แต่ท่ีแตกต่าง

กนักคื็อ	จ่ายเป็นจ�านวนเท่าไหร่จากก�าไรสุทธิ	จากตารางบางบริษทัจ่าย	100%	บางบริษทั

จ่ายไม่ต�่ากวา่	80%	บางบริษทัจ่ายไม่ต�่ากวา่	50%	บางบริษทัจ่ายไม่ต�่ากวา่	30%	บางบริษทั

จ่ายไม่ต�่ากวา่	25%	อะไรคือความถกูตอ้งและเป็นธรรม	มีอีกหลายบริษทัท่ีไม่ประกาศอะไร
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เลยท�าใหเ้กิดความไม่ชดัเจน	วสนัต	์พรพทุธพงศ	์(2557)	และ	พิพฒัน	์นนทนาธรณ์	(2555)	

ไดอ้ธิบายถึงหลกัธรรมาภิบาลท่ีถกูตอ้ง	ตอ้งชดัเจน	เป็นธรรม	และสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย	 (2557)	 เป็นหน่วยงานท่ีพยายามจดัหลกัสูตรอบรมผูบ้ริหารใหมี้

จิตส�านึก	ความรับผดิชอบ	โปร่งใส	เพื่อการสร้างองคก์รใหเ้กิดความเขม้แขง็	และมีความ

รับผดิชอบต่อสงัคมมากข้ึน

	 งานวิจยัของ	นวพร	 เรืองสกุล	 (2545)	 ส่ิงท่ีนกัลงทุนควรรู้เก่ียวกบับริษทั 

ในตลาดหลกัทรัพย	์กล่าวถึงความชดัเจนในเร่ืองต่างๆ	ทั้งผลตอบแทน	ความน่าเช่ือถือ	และ

มีงานวจิยัท่ีพยายามหาตวัช้ีวดัธรรมาภิบาล	ของบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพย	์บุษบง	

ชยัเจริญวฒันะ	และคณะ	 (2544)	และ	ถวลิวดี	 บุรีกลุ	และคณะ	 (2547)	ไดจ้ดัท�างานวจิยั 

ท่ีศึกษาเคร่ืองมือในการวดัระดบัการบริหารจดัการท่ีดี	 เนน้ตามหลกัธรรมาภิบาลและ 

ตวัช้ีวดัต่างๆ	 ท่ีสนบัสนุนนโยบายต่างๆ	 ท่ีควรจะมีการประกาศอยา่งชดัเจน	ทั้งแนวทาง

การดูแลพนกังาน	ผูบ้ริหาร	ผูถื้อหุน้	ประชาชน	และความรับผดิชอบต่อสงัคม	ตามทฤษฎี

การบริหารยคุใหม่	Kooiman	 (1993)	 ซ่ึงเสนอแนวทาง	 ท่ีทนัสมยั	การเปล่ียนแปลงให้

สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป	ท่ีส�าคญัคือหลกัธรรมาภิบาลท่ีตอ้งโปร่งใส	ชดัเจน	

เป็นธรรม	สอดคลอ้งกบั	Hill	(2006)	ในยคุโลกาภิวตัน	์การจะบริหารงานใหอ้ยูร่อด	มัน่คง	

และย ัง่ยืน	 ตอ้งค�านึงถึงปัจจยัต่างๆ	 ท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัทั้งหลกัธรรมาภิบาล	 

ความสามารถในการแข่งขนั	ความชดัเจนของนโยบายต่างๆ	ความส�าคญัของนวตักรรม	

บุญฑวรรณ	วงิวอน	(2556)	ผูบ้ริหารทุกคนตอ้งตระหนกัถึงส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้	เพ่ือใหอ้งคก์ร

เจริญเติบโตไดอ้ยา่งประสบความส�าเร็จ	 ต่อเน่ืองมัน่คงและยัง่ยนื	และไดรั้บการยอมรับ 

ทั้งผูถื้อหุน้หรือเจา้ของ	ผูบ้ริหาร	พนกังาน	ตลอดจนประชาชน	และการยอมรับของสงัคม	

ทั้งหมดน้ีคือตวัช้ีวดัถึงความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทัมหาชน

ในประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี	

ข้อเสนอแนะ

	 ผูว้ิจยัตอ้งการเสนอแนะในเชิงกลยทุธ์	 เพราะเช่ือวา่ถา้ผูบ้ริหารบริษทัมหาชน 

ในตลาดหลกัทรัพย	์ตอ้งการผลประกอบการท่ีดีข้ึน	 ไดรั้บการยอมรับจากทุกภาคส่วน	 

เพ่ือน�าองคก์รไปสู่ความยัง่ยนื	 ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งตระหนกัและเป็นปัจจยัส�าคญัคือ

ความชดัเจนในเร่ืองต่อไปน้ี

	 1)	 การประกาศแนวทางการบริหารโดยค�านึงถึงเจา้ของหรือผูถื้อหุ้น	ตอ้งมี 



75Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.2 (July - December 2017)

นโยบายท่ีชดัเจนของการจ่ายผลตอบแทน	เช่น	ตวัอยา่งตารางท่ี	2	ตารางการจ่ายผลตอบแทน

ท่ีชดัเจน	นอกจากนั้น	จะตอ้งมีแนวทางการบริหารงานเพ่ือพฒันาใหอ้งคก์รมีนวตักรรมใหม่	ๆ 	

เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและความต่อเน่ืองของธุรกิจ	พนัธกิจท่ีจ�าเป็นตอ้งมี

คือ	นวตักรรม

	 2)	 ตอ้งมีนโยบายชดัเจนของการพฒันาบุคลากร	ทั้งผูบ้ริหารและพนกังาน	เช่น	

งบการพฒันาทรัพยากรควรมีการก�าหนดนโยบายอยา่งชดัเจน	และการสร้างแรงจูงใจ 

ผูบ้ริหารและพนกังาน	ตอ้งจูงใจ	ชดัเจน	และเป็นธรรม	

	 3)	 ตอ้งมีความชดัเจนของนโยบายการดูแลสังคม	ความรับผิดชอบต่อสังคม	 

เช่น	 ในปัจจุบนัมีการก�าหนดนโยบายเป็นจ�านวนเปอร์เซ็นตข์องก�าไรสุทธิ	น�ามาใชเ้ป็น 

งบประมาณในดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม	(CSR)	เป็นตน้	

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

	 งานวจิยัท่ีควรจะท�าการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง	คือการศึกษาในส่วนของหลกัธรรมาภิบาล

ท่ีเจาะลึกลงไปในแต่ละจุด	 ท่ีเป็นจุดส�าคญัในเชิงบริหาร	 ท่ีจะมีส่วนใหเ้กิดความสามารถ

ในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน	การไดรั้บการยอมรับจากทุกภาคส่วน	และไดรั้บการยอมรับในดา้น

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร	ต่อสินคา้	ต่อบริการ	จะเป็นผลใหผ้ลประกอบการดีอยา่งต่อเน่ือง	

ประสบความส�าเร็จอยา่งย ัง่ยนืต่อไป	 เช่น	1)	การวจิยัตวัช้ีวดัความพึงพอใจของพนกังาน

หรือผูบ้ริหารในการจ่ายผลตอบแทน	2)	ตวัช้ีวดัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน	

เป็นตน้
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