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วารสารเกษตรศาสตรธุรกิจประยุกตฉบับเดือนมิถุนายน 2556 ก็มีเนื้อหาสาระที่
หลากหลายและนาสนใจไมนอย ซึ่งประกอบไปดวยบทความภาษาอังกฤษเรื่อง “The
Athlete Endorser-brand Relatedness and Perception of Source Credibility as
in Schema Theory” ซึ่งกลาวถึงความสัมพันธของนักกีฬาในชิ้นงานโฆษณากับประเภท
ของผลิตภัณฑทมี่ ผี ลตอการรับรูข องผูร บั สารในเรือ่ งความนาเชือ่ ถือของแหลงขอมูล ขณะที่
บทความภาษาไทยประกอบไปดวยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลความสัมพันธของปจจัยเชิงการ
มุง เนนความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงานในธุรกิจซอฟตแวรไทยทีไ่ ดรบั การ
สงเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)” ซึ่งใหความรูทาง
ดานการมุง เนนตลาดและการประกอบการ เรือ่ ง “การกำกับดูแลกิจการ การจัดการกำไรและ
ผลการดำเนินงานของกิจการ” ซึ่งเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นทางดานบรรษัทภิบาลที่เปน
กระแสหลักของโลกธุรกิจทุกวันนี้ เรื่อง “การศึกษาอัตตากับพฤติกรรมการบริโภคอยาง
รับผิดชอบผานมโนภาพอัตตา”ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางอัตตากับพฤติกรรมการ
บริโภคอยางรับผิดชอบผานมโนภาพอัตตา โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพผานการ
สัมภาษณเจาะลึก นอกจากนี้ บทวิจารณหนังสือ Marketing 3.0 : Values-Driven
Marketing ก็เปนที่นาอานเหมือนเคย
กองบรรณาธิ ก ารหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า ท า นผู อ า นจะเพลิ ด เพลิ น กั บ ความรู
และได อ รรถประโยชน ต ามสมควร และหากท า นประสงค จ ะเสนอแนะข อ คิ ด เห็ น
อันเปนประโยชน กรุณาสงมาที่ kbs@ku.ac.th เพื่อกองบรรณาธิการจะไดรับและนำไป
ปรับปรุงตอไป พบในใหมในฉบับหนา
กองบรรณาธิการ
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การกำกับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) คือ เครือ่ งมือกำกับควบคุม
กิจการเพื่อรักษาสมดุลของสิทธิและหนาที่ของผูมีสวนไดเสียในกิจการ ซึ่งไดแก ผูบริหาร กรรมการบริษัท
ผูถือหุน และ ผูมีสวนไดเสียอื่นๆเพื่อใหกิจการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคของกิจการเปนสำคัญ (OECD,
2004) การกำกับดูแลกิจการมีความสำคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะสำหรับประเทศซึ่งจำเปนตองพึ่งพาเงินลงทุน
จากตางประเทศ เชนประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการจะชวยสรางความมั่นใจใหกับเจาของเงินวาจะไดรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Shleifer & Vishny, 1997)เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการชวยลดปญหา
ความขัดแยงของผลประโยชน(Conflict of Interest) ระหวางผูบริหาร และ เจาของกิจการ และชวยปองกัน
พฤติกรรมการฉกฉวยผลประโยชนของผูบริหาร สงผลใหผูบริหารใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ลดตนทุนทางการเงิน โดยสรุปจากการกำกับดูแลกิจการชวยลดการตกแตงกำไร และเพิม่ ผลการประกอบการของ
กิจการใหดีขึ้น
บทความนี้มุงทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ การจัดการกำไรและผลการดำเนิน
งานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทถือวาเปนหนึ่งในกลไกสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ การคัดสรร
คณะกรรมการบริษัทใหมีโครงสรางองคประกอบคุณลักษณะที่ดีจะชวยถวงดุลอำนาจผูบริหารมิใหใชอำนาจ
ในทางที่ไมชอบ ซึ่งสามารถลดการจัดการกำไร และ เพิ่มผลประกอบการของกิจการ นอกจากนี้ผูเขียนได
มุง เนนทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบของคณะกรรมการบริษทั ตอการจัดการกำไรและผลการดำเนินงาน
ของบริษัท และไดอธิบายถึงทฤษฏีที่เกี่ยวของ ดังเชนทฤษฏีตัวแทน (Agency theory) และทฤษฏีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจผูบริหาร (Positive Accounting Theory) เปนตน
คำสำคัญ : การกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท การจัดการกำไร ผลประกอบการบริษัท

* ดร. อาจารยประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
e-mail address: bow.suchada@hotmail.com
** นักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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• • Corporate Governance, Earnings Management,
and Firm Performance • •
Suchada Jiamsagul*
Patcharee Songjarean**

ABSTRACT
Corporate governance is a set of control mechanisms to achieve the objectives
of the company by balancing the relationships between the company’s management,
its board, its shareholders and other stakeholders (OECD 2004). The presence of
good corporate governance, within an individual company and across an economy as
a whole, helps to provide a degree of investor confidence (Shleifer & Vishny, 1997).
This is necessary for the emerging market, including Thailand. In addition, effective
corporate governance can reduce the conflict of interest between management and
shareholders as well as prevent the management being opportunistic. Management is
encouraged to use resources more eﬃciently. The cost of capital is also lower. As
a result, the firm is able to reduce earnings management and to increase financial
performance.
This paper offers literatures related to corporate governance, earnings management, and firm performance. The board of directors is one of the most important
corporate governance mechanisms. It is believed that well selected boards with good
structure and characteristics can decrease the likelihood of management’s abuse of
power in the firm and increase firm performance. Besides, the authors focus on the
literature about the impact of the board of directors on earnings management and
firm performance. They also explain on related theories such as agency theory in
this paper.
Keywords : Corporate Governance, Board of Directors, Earnings Management,
Firm Performance
* D.B.A. School of Business, Mahanakorn University of Technology,
e-mail address: bow.suchada@hotmail.com
** MBA Student, School of Business, Mahanakorn University of Technology

2
Book (KBS).indb 2

6/3/2014 10:41:46 AM

ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ

3

º·¹Ó • •

ผูล งทุน ดังนัน้ ผูบ ริหารอาจจะชะลอหรือรีบเรงตัดสินใจ
ภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2544- เกี่ยวกับการผลิตและ/หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
2545 ไดมีการเผยแพรเกี่ยวกับวิธีการตกแตงตัวเลข ลงทุนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการยืดหยุนกำไร
ทางบัญชีของผูบ ริหาร ยกตัวอยางเชน บริษทั Enron
การตกแตงบัญชี และ บิดเบือนการรายงาน
ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญในวงการธุรกิจคาพลังงานของ
สถานะทางการเงินของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนใน
สหรัฐ ไดมีการปกปดและตกแตงตัวเลขทางบัญชี
ตลาดหลักทรัพยโดยมีวัตถุประสงคใหราคาหุนของ
ดวยวิธกี ารโอนถายตัวเลขการกูย มื เงินหรือการกอหนี้
บริษัทตนเองดูดี ดึงดูดนักลงทุนอาจสงผลกระทบตอ
จำนวนมากมาย และผลขาดทุนของบริษัท ออกจาก
เศรษฐกิจ รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว
งบการเงินของบริษัทไปยังนิติบุคคลจัดตั้ง ที่เรียกวา
จึงใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มขึ้น
นิติบุคคลเฉพาะ (Special Purpose Entities: SPE)
ตัวอยางเชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
หรือกรณี บริษัท Bristol-Myers Squibb ไดตกแตง
แห ง ชาติ การออกพ.ร.บ.วิ ช าชี พ นั ก บั ญ ชี และ
กำไรของบริษทั ใหสงู เกินจริง โดยการสงสินคาคงเหลือ
ปรั บ ปรุ ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชน เพื่ อ ให นั ก ลงทุ น
ใหผคู าสงเกินกวาที่จะขายได เพื่อบันทึกรายการขาย
สามารถนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาเปนเกณฑใน
หรือ กรณี บริษัท AOL Time Warner ไดแสดงยอด
การพิจารณาความโปรงใสของตัวเลขทางบัญชีของ
ขายสูงเกินจริงโดยบันทึกรายการแลกเปลีย่ น (Barter)
บริษัท ซึ่งถือเปนการเพิ่มมูลคาใหกิจการ
และ สินคาที่ผูอื่นฝากขายเปนรายได เพื่อรักษาระดับ
การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Goverการเติบโต เปนตน (Badawi, 2008) เหตุการณ
ดั ง กล า วกระตุ น หลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห nance : CG) คือ ระบบการกำกับและควบคุมกิจ
การเพื่อรักษาความสมดุลของสิทธิและหนาที่ของผูมี
เกิดขึ้นอยางแพรหลายในเวลาตอมา
สวนเกีย่ วของตางๆ อันไดแก คณะกรรมการ ผูบ ริหาร
แรงจูงใจที่ทำใหผูบริหารจัดการกำไร หรือ
ผู ถื อ หุ น หรื อ ผู มี ส ว นได เ สี ย อื่ น โดยได ก ำหนด
ตกแตงกำไรมีหลายประการ เชน เพือ่ เพิม่ ผลตอบแทน
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ใช ใ นการตั ด สิ น ใจ
ใหกบั ตนเอง (Bonus Plan) เนือ่ งจากยอดโบนัสปลาย
สำหรับกรณีตางๆโดยยึดถือวัตถุประสงคของกิจการ
ปที่ผูบริหารไดรับคำนวณขึ้นจากผลกำไรระหวางป
เปนสำคัญ (Organization for Economic Coของกิจการ หรือ เพื่อใหธนาคารยินดีที่จะใหกูยืมเงิน
operation and Development: OECD) ดังที่
กับบริษทั ในเงือ่ นไขทีด่ ี ดวยวิธตี กแตงกำไรใหธนาคาร
Shleifer & Vishny (1997) ไดอธิบายวา การกำกับ
เขาใจวาบริษัทมีกำไรที่ดี สามารถจายคืนเงินตนและ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป น กลไกที่ ส ร า งความมั่ น ใจแก
ดอกเบี้ยไดตามกำหนด หรือ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิด
นักลงทุนวาจะไดรบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการ
สัญญาเงินกูในกรณีที่สัญญาเงินกูกำหนดขอจำกัด
หลักสากลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตางๆ เชน อัตราสวนหนีส้ นิ ตอทุน (Debt Covenant)
ผูบ ริหารของบริษทั อาจมีแรงจูงใจในการตกแตงบัญชี (OECD, 1999) แบงเปน 5 หมวด ไดแก สิทธิของผูถ อื หุน
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการผิ ด เงื่ อ นไขในสั ญ ญาเงิ น กู หรื อ การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม บทบาทผูมีสวน
ผูบริหารอาจมีแรงจูงใจตกแตงกำไรซึ่งมาจากความ ไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และ
เชือ่ ของผูบ ริหารวากำไรมีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจของ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลักการทั้งหา
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การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีโอกาสสูงที่จะมีผลการ
ดำเนินงานที่ดีทั้งในดานกำไร อัตราการเติบโตของ
ยอดขาย รวมถึ ง การผลตอบแทนต อ ผู ถื อ หุ น และ
มูลคาราคาตลาดซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลอง
กันกับ Myajima (2005) ซึ่งไดศึกษาผลกระทบของ
การปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการที่มีตอระดับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในญี่ปุน ผลการศึกษาพบวา
บริษัทที่มีระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะมีผลการ
ดำเนินงานที่ดี

หมวดเป น กลไกที่ เชื่ อ ว า จะช ว ยลดพฤติ ก รรมการ
คำนึ ง ถึ ง ประโยชน ส ว นตนของผู บ ริ ห าร และช ว ย
เพิม่ มูลคาใหกบั กิจการ ตัง้ แตป 2545 ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความสำคัญของการ
กำกับดูแลกิจการตามหลักสากลและไดดำเนินการ
อยางตอเนื่องในการสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมี
ระบบการกำกับดูแลกิจการตามสากล โดยในป 2545
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกำหนดหลักการ
กำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สิ บ ห า เรื่ อ งครอบคลุ ม ทั้ ง ห า
หมวดตามหลักสากล เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี ใ นขั้ น แรก เพื่ อ เป น จุ ด เริ่ ม ต น ให บ ริ ษั ท
นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม

สำหรับตลาดเกิดใหม 19 ประเทศซึ่งรวม
ประเทศไทยดวย Patel et al. (2002) ไดศึกษาความ
สัมพันธระหวางความสามารถในการประกอบกิจการ
ของบริษัท กับ ดัชนีแสดงระดับการเปดเผยขอมูล
การกำกับดูแลกิจการ ที่ชื่อวา Standard & Poor’s:
Transparency and Disclosure ผลการศึกษา พบวา
อัตราสวนราคาตลาดหุนตอมูลคาตามบัญชีของหุน
(P/BV ratio) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ระดับการกำกับดูแลกิจการ หรือ อีกนัยหนึ่งบริษัทที่
มีระดับการเปดเผยขอมูลการกำกับดูแลกิจการสูงจะ
มีอตั ราสวนดังกลาวดีตามซึง่ หมายถึงมีมลู คากิจการสูง

หลักฐานเชิงประจักษจำนวนมากสนับสนุน
ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่มีตอผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ตัวอยางเชน Gompers et al.
(2003) ไดสรางดัชนีกลไกกำกับดูแลกิจการ 24 ขอ
ที่ชื่อวา G Index แลวนำดัชนีดังกลาวซึ่งถือเปน
ตัววัดระดับการใหสิทธิแกผูถือหุนไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยางบริษัทในสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,500 บริษัท
ในชวงป 1991-1999 ผลการศึกษาพบวาบริษัทที่ให
สิทธิผูถือหุนนอยจะมีผลการดำเนินงานที่ต่ำ สวน
บริษัทที่ใหสิทธิผูถือหุนมากจะมีมูลคาบริษัท ผลกำไร
สูงและอัตราการเติบโตของยอดขายสูง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัทที่ใหสิทธิกับตนเอง
มาก และมั่นใจวาตนเองจะไดรับการปกปองสิทธิจาก
บริษัทดังกลาวจึงเปนการเพิ่มมูลคาของบริษัท

สำหรับงานวิจัยเฉพาะขอมูลในประเทศไทย
Suchada (2009) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผล
การดำเนิ น งานของบริ ษั ท จดทะเบี ย นขนาดใหญ
จำนวน 100 บริษัท หรือ SET 100 และระดับการ
เปดเผยขอมูลการกำกับดูแลกิจการ โดยใหคะแนน
ของการเปดเผยขอมูลการกำกับดูแลกิจการตาม ดัชนี
Standard & Poor’s: Transparency and
Disclosure ซึ่งถือเปนตัวแทนของการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและพบวาคะแนนการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใสทางการเงินของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย
มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลประกอบการของบริษทั
(ROA, Tobin’s Q and Stock Return) โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ Brown and Caylor (2004) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางการกำกับดูแลกิจการ
และผลการดำเนินงานของบริษัทในสหรัฐอเมริกา
จำนวน 2,347 บริษัทโดยสรุปผลวาบริษัทที่มีระดับ
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ความโปรงใสเกี่ยวกับหัวขอนโยบายการบัญชี และ
รายละเอียดนโยบายการบัญชีทกี่ จิ การเลือก ซึง่ หมาย
ความวาบริษัทที่เปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวมากมี
ผลทำใหกิจการมีผลประกอบการดีขึ้นตาม
บทความนี้จะมุงอธิบายถึงความสำคัญและ
ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการทีม่ ตี อ การจัดการ
กำไรและผลการดำเนินงานของกิจการ โดยเนนให
เห็นถึง บทบาท หนาทีแ่ ละ โครงสรางของคณะกรรมการ
รวมถึ ง ได ส ร า งกรอบการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับผลกระทบของคณะกรรมการบริษัทที่มี
ตอการจัดการกำไร และผลประกอบการของกิจการ
เนื่องจากเชื่อวาคณะกรรมการบริษัทเปนกลไกการ
กำกับดูแลกิจการทีเ่ ห็นเปนรูปธรรมและสงผลตอการ
ดำเนินงานของกิจการและสามารถลดการจัดการ
กำไรไดอยางชัดเจน

การกำกับดูแลกิจการ • •
นิ ย ามของการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ระบบ ที่จัดใหมี
กระบวนการและโครงสร า งของภาวะผู น ำและ
การควบคุมของกิจการใหมีความโปรงใส และสราง
ความสามารถในการแขงขัน โดยรักษาเงินลงทุน และ
เพิ่ ม คุ ณ ค า แก ผู ถื อ หุ น ระยะยาว โดยคำนึ ง ถึ ง ผู มี
ส ว นได เ สี ย และประโยชน โ ดยส ว นรวม (ศิ ล ปพร
ศรีจั่นเพชร, 2553) การกำกับดูแลกิจการเปนกลไก
ชวยลดพฤติกรรมการคำนึงถึงประโยชนสวนตนของ
ผู บ ริ ห ารและช ว ยเพิ่ ม มู ล ค า ให กั บ กิ จ การ ดั ง ที่
ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory) อธิบายวาผูบริหาร
(Agent) และเจ า ของบริ ษั ท (Principal)
ไมใชบุคคลเดียวกัน จึงเปนการยากที่ผูบริหารจะ
ตัดสินใจดำเนินงานบนประโยชนของผูเปนเจาของ
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บริษัทอยางเต็มความสามารถ กิจการจำเปนตองมี
สั ญ ญาเพื่ อ ผู ก ใจผู บ ริ ห ารและจำเป น ต อ งกำหนด
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ใช ใ นการตั ด สิ น ใจ
สำหรับกรณีตางๆโดยยึดถือวัตถุประสงคของกิจการ
เปนสำคัญ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากลของ
Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) ฉบับป 1999 แบงเปน
หาหมวดไดแก สิทธิของผูถ อื หุน การปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน
อยางเทาเทียม บทบาทผูมีสวนไดเสีย การเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส และ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และไดมีการออกฉบับปรับปรุงแกไข
ป 2004 โดยไดเพิ่มเติมขยายเปนหกหมวด เพิ่มการ
สรางความมั่นใจในการมีกรอบโครงสรางของการ
กำกับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิผล หลักการทัง้ หกหมวด
ไดอธิบายเพิ่มเติมดังตารางที่1
ตั้งแตป พ.ศ. 2545 ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับ
ดูแลกิจการและไดดำเนินการอยางตอเนื่องในการ
สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแล
ตามหลักการกำกับดูแลตามหลักสากล โดยในป 2545
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกำหนดหลักการ
กำกั บ ดู แ ลกิ จ การสิ บ ห า เรื่ อ งสำคั ญ เพื่ อ ให บ ริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดปฏิบัติตามในขั้น
แรก เพือ่ เปนจุดเริม่ ตนใหบริษทั นำแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ในหลักการ
สิบหาเรือ่ งมีหวั ขอทัว่ ไปสองเรือ่ งเกีย่ วกับ นโยบายการ
กำกับดูกิจการที่เปนลายลักษณอักษร (Policy on
Corporate Governance) และ การขจัดปญหา
ความขั ด แย ง ของผลประโยชน ร ะหว า งกรรมการ
ผูบริหาร และ ผูถือหุน (Conflict of Interest) และ
มีหัวขอเฉพาะเกี่ยวกับผูถือหุนสามเรื่อง คือใหกิจการ
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และวิสยั ทัศน (Leadership and Vision) ควรสงเสริม
ใหเกิดจริยธรรมธุรกิจในองคกร (Business Ethics)
ควรกำหนดให มี ร ะบบการควบคุ ม และตรวจสอบ
ภายใน (Controlling Systems and Internal Audit)
รวมถึงแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
(Board of Directors’ Meetings) หลักเกณฑการ
พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร
(Remuneration for Directors and the
Management) นอกจากนี้ ควรจั ด ให มี ก ารทำ
ทั้ ง นี้ หั ว ข อ ส ว นใหญ เ ก า ในสิ บ ห า ข อ จะเป น
รายงานคณะกรรมการบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร
การกำหนดเกีย่ วกับบทบาทหนาทีแ่ ละโครงสรางของ
(Directors’ Reporting)
คณะกรรมการไดแก คณะกรรมการควรมีภาวะผูนำ

ตองกำหนดสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
(Shareholders: Rights and Equitable Treatment)
กำหนดหลั ก ปฏิ บั ติ ส ำหรั บ การประชุ ม ผู ถื อ หุ น
(Shareholders’ Meetings) และจัดใหมกี ารสงเสริม
ความสั ม พั น ธ กั บ นั ก ลงทุ น (Relations with
Investors) นอกจากนีย้ งั มี ขอพึงปฏิบตั อิ กี หนึง่ เรือ่ ง
เกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
(Various Groups of Stakeholders)

μÒÃÒ§·Õè 1 : หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Organization for Economic Co-operation and Develop
ment (OECD)
ËÅÑ¡¡ÒÃ OECD

¤ÓÍ¸ÔºÒÂ
• ตองมุงสรางเสริมใหตลาดทุนมีความโปรงใสและเปนตลาดทุนที่มีประสิทธิ-

โครงสรางพื้นฐานของการกำกับ
ดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล

ภาพ กรอบการปฏิบัติตองสอดคลองกับหลักของกฎหมาย (Rule of Law)
และมีการแบงแยกหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในแตละหนวยงานที่มีอำนาจ
หนาที่ ไมวา จะเปนหนวยงานทีม่ อี ำนาจในการชีแ้ นะการปฏิบตั งิ าน (Supervisory) หนวยงานกำกับดูแล (Regulatory) หรือหนวยงานที่มีหนาที่ใน
การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement)

• ปกปองคุมครองและสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน ทั้งสิทธิพื้นฐานและ
สิทธิของผูถือหุนและบทบาทหนาที่
ที่สำคัญของผูเปนเจาของ

การปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
ในการกำกับดูแลกิจการ

สิทธิอื่นที่ผูถือหุนควรจะได เชนสงเสริมใหผูถือหุนมีสิทธิที่จะเขารวมในการ
ตัดสินใจ หรือไดรับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัท ที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในปจจัยพื้นฐานของบริษัท ผูถือหุนควรไดรับแจงกฎระเบียบ
ตางๆ ซึ่งใชควบคุมการประชุมใหญผูถือหุนนั้น และกระบวนการในการ
ออกเสียงลงคะแนนอยางชัดเจน เปนตน

• สงเสริมการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุน

รายยอย หรือผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติ และผูถือหุนทุกรายควรมีโอกาสที่
จะไดรับการชดเชยอยางเหมาะสม ในกรณีที่สิทธิของความเปนผูถือหุนของ
ตนถูกละเมิด

• สงเสริมใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ทั้งที่เปนไปตามขอบังคับ

ของกฎหมาย หรือโดยการตกลงรวมกัน ควรกระตุนใหเกิดความรวมมือกัน
ระหวางบริษัทและผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง สรางงาน และ
สรางความยั่งยืนของบริษัทบนฐานะการเงินที่มั่นคง
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ËÅÑ¡¡ÒÃ OECD

¤ÓÍ¸ÔºÒÂ
• ขอมูลขาวสารทีม่ นี ยั สำคัญของบริษทั จะมีการเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวน

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

และตรงต อ เวลาที่ ก ำหนดไว ซึ่ ง ข อ มู ล ข า วสารที่ มี นั ย สำคั ญ นั้ น
รวมถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปนเจาของ และกระบวน
การของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

• คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลของการปฏิ บั ติ ห น า ที่

ของตน(Accountability) คณะกรรรมการบริษัทมีการกำหนดกลยุทธ
ในการดำเนินงาน มีการวางระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการติดตามและวัดผล
การดำเนินงานของผูบริหาร

·ÕèÁÒ : OECD (2004)

สำหรับโครงสรางคณะกรรมการที่ดี ควรมี
การแยกผู ด ำรงตำแหน ง ประธานคณะกรรมการ
กับผูด ำรงตำแหนงผูบ ริหาร (Aggregation or Segregation of Positions) ควรใหมีการถวงดุลอำนาจ
ของกรรมการทีม่ ใิ ชผบู ริหาร (Balance of Power for
Non-Executive Directors) และ มีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ (Committee) เพื่อชวยพิจารณา
รายละเอียดและกลัน่ กรองงานตามความจำเปนของแตละ
สถานการณโดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ในป พ.ศ. 2549 ตลาดหลักทรัพยไดดัดแปลง
หลักการกำกับดูแลกิจการใหสอดคลองกับ OECD
มากขึ้นหลักการกำกับดูแลกิจการจึงเพิ่มเปน 40 ขอ
ตัวอยางเชน เพิ่มเรื่องการเผยแพรวาระการประชุม
ลวงหนาใน Website รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสง
คำถามล ว งหน า ก อ นประชุ ม เป ด โอกาสผู ถื อ หุ น
รายยอยเสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ เปนกรรมการ มีมาตรการ
ในการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียมากขึ้น มีการกำหนด
นโยบายในการดูแลสิง่ แวดลอมและสังคมอยางชัดเจน
มีการเผยแพรขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผาน Website เปดเผยคาตอบแทนของกรรมการ
แตละทาน กำหนดใหมกี ารทบทวนนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ ทบทวนระบบการควบคุมภายใน และ

ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละครั้ง
เปนตน

º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õè áÅÐ â¤Ã§ÊÃŒÒ§
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· • •
คณะกรรมการเป น ตั ว แทนของผู ถื อ หุ น
(Agent) โดยหลักการคณะกรรมการมีอำนาจตาม
กฏหมาย (legitimate) ในการดำเนินการตามกฏหมาย
แทนผูถือหุน แตในทางปฏิบัติ คณะกรรมการไมไดมี
บทบาทหนาทีใ่ นการบริหารจัดการงานประจำวัน แต
ได ม อบหมายหน า ที่ ดั ง กล า วให ฝ า ยบริ ห าร โดย
คณะกรรมการจะทำหนาที่ในการกำกับดูแลในระดับ
นโยบาย และ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ
การสรรหา แตงตั้ง และประเมินผลงานผูบริหาร
ระดับสูง นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาที่ตอง
สอดสอง ควบคุม กำกับดูแล เสนอความคิดเห็น เพื่อ
ใหกิจการสามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบายและ
กลยุทธที่วางไว ดังนั้นการสรางกลไกโครงสรางเพื่อ
รองรับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการจึงเปน
สิ่งที่ควรทำอยางยิ่ง คณะกรรมการไมควรเปนเพียง
ตรายาง ซึ่งมีบทบาทเฉพาะการรับรองทุกเรื่องที่ฝาย
บริหารนำเสนอโดยขาดการพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบ
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คณะกรรมการบริษัทที่ดีควรทำหนาที่เปน
ผูแทน (Fiduciaries) ของผูถือหุน เพื่อกำกับดูแล
และควบคุมพฤติกรรมของผูบริหาร ชวยลดความ
ขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest) ซึ่ง
ผู บ ริ ห ารอาจเห็ น ประโยชน ส ว นตนจนขั ด แย ง ต อ
ประโยชนของกิจการ คณะกรรมการบริษัทสามารถ
ชวยเพิม่ ความมัน่ ใจวาผูบ ริหารจะสามารถบริหารงาน
ใหสอดคลองกับการสรางมูลคาแกกิจการมากที่สุด
โดยสรุป White (2006) กลาวไววาคณะกรรมการ
บริษทั ตองทำหนาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต (Duty of
Loyalty) โดยตองตรวจสอบและหาทางแกไขการ
ดำเนินการของกิจการใหเกิดประโยชนแกผูถือหุนสูง
ที่สุดแกผูถือหุน และมีหนาที่ดูแลกิจการแทนเจาของ
ดวยความระมัดระวัง (Duty of Care) กรรมการตอง
ใชความรูความสามารถของตนเพื่อผูถือหุน และ มี
หนาทีต่ อ งตัดสินใจอยางชาญฉลาด (Good Business
Judgment) เพื่อประโยชนของผูถือหุนเปนหลัก

Management Board ทำหนาที่บริหารจัดการงาน
ประจำวั น ผู ถื อ หุ น จะเป น ผู แ ต ง ตั้ ง กรรมการใน
Supervisory Board และ Supervisory Board
จะแต ง ตั้ ง Management Board อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
บทบาทหนาที่ของกรรมการใน Two-Tier Board
คอนขางชัดเจน คือ Management Board ทำหนาที่
ดูแลการบริหารแลวรายงานตอ Supervisory Board
ซึง่ ทำหนาทีเ่ ปนตัวแทนผูถ อื หุน มีอำนาจควบคุมและ
รับผิดชอบเรื่องนโยบายและกลยุทธ Supervisory
Board จะประกอบดวยคณะกรรมการอิสระทั้งหมด
องคประกอบของคณะกรรมการที่ดีควรสราง
กลไกการถวงดุลอำนาจภายในไดอยางเหมาะสม คือ
จั ด ให มี ก รรมการอิ ส ระในสั ด ส ว นที่ พ อเหมาะ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่พรอมจะใช
ดุลยพินิจของตนเองอยางอิสระ พรอมจะโตแยง
กรรมการอื่นๆหรือฝายบริหาร เพื่อประโยชนของ
บริษัทและผูถือหุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ระบุ ว า
กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่มิใชกรรมการ
บริหาร คือไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงาน และ
ไมถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออก
เสี ย ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากโดยภาพรวมแล ว กรรมการมี
หนาที่ปกปองผลประโยชนของผูถือหุน กรรมการ
อิสระจึงนาจะทำหนาที่นี้ไดดีกวากรรมการภายใน
อย า งไรก็ ต ามในความเป น จริ ง คณะกรรมการยั ง มี
หนาที่ตองใหคำแนะนำและดูแลกิจการ ดวยเหตุนี้
กรรมการภายในจึงมีความสำคัญ เนื่องจากความ
คุนเคยและมีขอมูลเกี่ยวกับบริษัทมากกวากรรมการ
อิสระ จึงนาจะทำหนาทีใ่ หคำแนะนำในการบริหารได
ดี ก ว า สำหรั บ สั ด ส ว นของคณะกรรมการอิ ส ระที่
เหมาะสมยังไมมีงานวิจัยกำหนดอยางแนชัดซึ่งอาจ
ขึ้นอยูกับแตละอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดใหอยางนอย 1 ใน

รูปแบบโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท
มีสองแบบ คือ Unitary Board และ Two-Tier
Board ประเทศไทยมีโครงสรางคณะกรรมการบริษัท
แบบ Unitary Board แตละบริษทั จะมีคณะกรรมการ
บริ ษั ท ที่ มี อ ำนาจตามกฏหมายเพี ย งคณะเดี ย ว
ซึ่งประกอบดวยกรรมการสองแบบ คือแบบภายใน
หรื อ กรรมการบริ ห าร และแบบภายนอกหรื อ
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารสามารถถูกเลือกมา
จากอดี ต ผู บ ริ ห าร ผู บ ริ ห ารป จ จุ บั น หรื อ ตั ว แทน
ผูถือหุนใหญก็ได สวนกรรมการอิสระจะตองไมเปน
อดีตพนักงาน หรือผูบ ริหาร หรือมีความเกีย่ วของใดๆ
กับบริษัท สำหรับ Two-Tier Board จะไดรับความ
นิ ย มในประเทศฝ ง ยุ โ รป เช น เยอรมั น และ
เนเธอรแลนด แตละบริษทั จะมีคณะกรรมกรรมการที่
มีอำนาจตามกฎหมายสองคณะ คือ Supervisory
Board ทำหนาที่ควบคุมดูแลในระดับนโยบาย และ
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3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการ อยูในคณะกรรมการมีความรับผิดชอบเทากันในมติ
บริษัทเปนกรรมการอิสระ
ของกรรมการทั้งคณะ อยางไรก็ตามกรรมการบางคน
อาจจะไมตองรวมรับผิดชอบในมติบางเรื่อง หาก
องค ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ดี
ปรากฏในรายงานการประชุมวามีการแสดงความเห็น
ควรประกอบดวยคณะกรรมการที่มีความรู ความ
คัดคานกับมติในเรื่องดังกลาวเปนลายลักษณอักษร
สามารถและประสบการณในการดำเนินการธุรกิจ
อยางเพียงพอ และคณะกรรมการควรยึดหลักปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทควรมีคณะอนุกรรมการ
ตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานกำกับหลักทรัพย ยอย เพือ่ ใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ เชน
และตลาดหลักทรัพย คือ มีความยุติธรรม (Fairness) คณะกรรมการกำหนดค า ตอบแทน ทำหน า ที่
ความโปรงใส (Transparency) ความรับผิดชอบ พิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบ
ตอหนาที่ (Accountability) และความรับผิดชอบ แทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอ
ในงาน (Responsibility) คณะกรรมการมีความ ความคิดเห็นตอคณะกรรมการบริษัท การที่บริษัท
รับผิดชอบตอผูถ อื หุน บริษทั โดยรวมทัง้ หมด มิใชตอ ผู ตองมีคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนเพือ่ ตองการ
ถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นการตัดสินใจ ใหมีคนกลางสรางความเชื่อมั่นและความโปรงใส ใน
ใหบริษัทดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชนแก ผูถือหุน ทางกลับกันหากบริษัทไมมีคณะกรรมการกำหนดคา
รายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะจะทำใหเกิดความไมยตุ ธิ รรม ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทก็ตองทำหนาที่นี้เอง
คณะกรรมการตองดำเนินงานดวยความโปรงใสตอ ทำใหขาดความเปนอิสระ ขาดความเชือ่ มัน่ และความ
ผูมีสวนไดเสียอื่นของบริษัทดวย กรรมการทุกคนที่ โปรงใสได
μÒÃÒ§·Õè 2 : ตัวอยางคุณสมบัติองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ดี (Board Characteristics)
¤Ø³ÊÁºÑμÔ
¤ÓÍ¸ÔºÒÂ
• คณะกรรมการบริษัทควรมีสัดสวนกรรมการอิสระสูงพอสมควรเนื่องจาก
คณะกรรมการอิสระ
(Outside Directors)
จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทั
(Board Size)

การแบงแยกหนาที่ประธาน
กรรมการกับผูบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมการอิสระจะมีความรูความสามารถและประสบการณที่หลาก
หลายและมีดุลยพินิจการตัดสินใจที่เปนอิสระ

• จำนวนกรรมการบริษัทควรปริมาณที่เหมาะสมขึ้นอยูกับขนาดของบริษัท

หากมีกรรมการนอยเกินไปจะทำใหขาดกรรมการผูม คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ
ในเรื่องที่จำเปน อยางไรก็ตามการมีกรรมการมากเกินไป อาจจะทำใหเกิด
ความขัดแยงไดงาย และเปนอุปสรรคตอการทำงาน

• ประธานกรรมการบริษัท ไมควรดำรงตำแหนงผูบริหารภายใน (Insider
Chairman) โดยเฉพาะอยางยิง่ ไมควรดำรงตำแหนงกรรมการผูจ ดั การบริษทั
(Dual CEO) เพือ่ ปองกันปญหาความขัดแยงเรือ่ งผลประโยชน (Conflict of
Interest)

• คณะกรรมการตรวจสอบควรมีความรูความเชี่ยวชาญทางบัญชีการเงินเพื่อ
ช ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ในการพิ จ ารณาประเด็ น ด า นบั ญ ชี ก ารเงิ น
รวมถึงระบบการควบคุมภายใน และ การประเมินความเสี่ยง
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¤ÓÍ¸ÔºÒÂ
• ควรมี ค ณะกรรมการแต ง ตั้ ง (Nominating Committee) และ

คณะกรรมการอื่น
(Other Committee)

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (Compensation Committee) เพื่อ
ชวยในการคัดสรรผูม คี วามรู ความสามารถ และความเชีย่ วชาญทีเ่ หมาะสม
มาทำงานใหกับบริษัท และ เพื่อใหบริษัทเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการ
พิจารณาคาตอบแทนใหกับผูบริหารและกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการมีหนาทีก่ ำหนดนโยบายของบริษทั ในภาพรวม และเพือ่ ตรวจ
การประชุม ของกรรมการบริษัท
(Board Meeting)

จำนวนบริษัทที่กรรมการมีหนาที่
(Directorships)

สอบการดำเนินงานของผูบริหาร ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการ
บริษทั ควรมีจำนวนทีเ่ หมาะสม คณะกรรมการทีม่ กี ารประชุมไมเพียงพอจะ
ทำใหกรรมการไมสามารถนำความรูความสามารถมาใชในการกำหนด
นโยบายได อ ย า งเหมาะสม แต ห ากประชุ ม ถี่ เ กิ น ไปอาจจะทำให ค ณะ
กรรมการไมมีมีเวลาเพียงพอที่จะทำงานในบทบาทหนาที่อื่น

• การที่กรรมการทำหนาที่เปนกรรมการในหลายบริษัทแสดงใหเห็นวา
กรรมการมีความรูความเชี่ยวชาญอยางหลากหลายเปนที่ยอมรับ อยางไรก็
ตามกรรมการคนดังกลาวอาจไมมีเวลาทุมเทใหกับงานของบริษัทเทาที่ควร

·ÕèÁÒ : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2541, 2549) และ Angkarat Priebjrivat and Suchada Jiamsagul (2010)

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉ·Ñ áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
μ‹Í¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÓäÃ • •

กระทำที่ถูกตอง หรือยากจะพิสูจนวาผิดกฎ ระเบียบ
ทฤษฎี Positive Accounting Theory
ซึ่งนำเสนอโดย Watts and Zimmerman (1986)
อธิบายถึงแรงจูงใจ ของผูบริหารในการตกแตงตัวเลข
ทางบัญชี โดยกลาวถึงสมมติฐานเรื่องผลประโยชน
ของรัฐ (The Political Cost Hypothesis) สมมติฐาน
เรื่องการวางแผนเพื่อรับผลตอบแทน (The Bonus
Plan Hypothesis) และ สมมติฐานเรื่องขอผูกมัด
ตามภาระหนี้สิน ( The Debt Covenant Hypothesis) โดยสรุปคือ ผูบริหารมีการวางแผนในการจัด
ทำตัวเลขทางบัญชี เชนผูบริหารอาจใชนโยบายการ
บัญชีที่หละหลวม (Aggressive Accounting ) เพื่อ
สรางผลประโยชนตามที่ตนคาดหวัง หรือ อาจจะใช
พฤติกรรมลางบาง (Big Bath) เพือ่ สรางโอกาสการทำ
กำไรในอนาคต เปนตน

Jensen and Meckling (1976) ไดนำเสนอ
ทฤษฏีตวั แทน (Agency Theory) โดยทฤษฎีดงั กลาว
อธิบายถึงความสัมพันธระหวางเจาของกิจการและ
ผูบ ริหาร โดยระบุวา เจาของกิจการไมสามารถบริหาร
งานไดเพียงผูเ ดียว เจาของกิจการ ซึง่ ในทีน่ คี้ อื ตัวการ
(Principal) จึ ง มอบอำนาจในการบริ ห ารงานให
ผูบริหาร ซึ่งในที่นี้คือ ตัวแทน (Agent) ในกรณีที่
ผลประโยชนของทั้งสองฝายไมตรงกัน และ ผูบริหาร
เห็นแกประโยชนสว นตัว (Self- Interest) จะทำใหเกิด
ปญหาการเปนตัวแทน โดยผูบริหารทำกิจการใดๆ
เพื่อใหผลประโยชนตกแกตนและพวกพอง หรือใช
อำนาจที่ ต นมี ส ร า งโอกาสให ต นสามารถตั ก ตวง
ผลประโยชน ภายใตเงื่อนไขที่การกระทำนั้นเปนการ
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Ayres (1994) นำเสนอรูปแบบที่ผูบริหารใช
การตกแตงตัวเลข หรือ ดำเนินการจัดการกำไรเพื่อ
ประโยชนสวนตัวสามรูปแบบ ไดแก 1) การบริหาร
รายการคงคาง (Accrual Management) หมายรวม
ถึงการปรับเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีเพื่อเกลี่ย
กำไรใหเปนไปในทิศทางที่ผูบริหารตองการ 2) การ
ตัดสินใจของผูบริหารเกี่ยวกับงวดบัญชีที่กิจการจะ
เริม่ รับเอามาตรฐานการบัญชีทที่ างการประกาศใชมา
ใชอยางเปนทางการ (Adoption of Mandatory
Accounting Policies) ทั้งนี้เนื่องจากมีมาตรฐาน
การบัญชีออกมาใหมในระยะหลังเปนจำนวนมาก
ประกอบกับการที่มาตรฐานมีการผอนปรนวันเริ่มตน
ในการนำมาตรฐานการบัญชีมาใชอยางเปนทางการ
จึงเปดโอกาสใหผูบริหารสามารถตัดสินใจเลือกนำ
มาตรฐานการบัญชีนั้นมาใชในงวดบัญชีที่เกิดผลดีที่
สุด และ 3) การเปลี่ยนแปลงจากหลักการบัญชีที่เปน
ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปสู อี ก หลั ก การบั ญ ชี ห นึ่ ง ที่
ผูบริหารเชื่อวาจะชวยสรางภาพลักษณของผลการ
ดำเนิ น งานที่ ดี ก ว า (Voluntary Accounting
Changes)
การวิจัยเชิงประจักษสวนใหญจะใชรายการ
คงคางทีใ่ ชดลุ ยพินจิ ของผูบ ริหาร (DAC: Discretionary
Accrual) เปนตัวบงชี้การตกแตงบัญชี ซึ่งคำนวณ
จากผลตางระหวางกำไรสุทธิและกระแสเงินสดจาก
การดำเนินงาน (TAC: Total Accrual) หักลบดวย
รายการคงคางที่เกิดจากการดำเนินงานโดยปกติและ
ไมไดรับผลกระทบจากการใชดุลยพินิจของผูบริหาร
(NDAC: Non Discretionary Accrual) โดยทั่วไป
ตัวแบบที่ใชวัดรายการคงคางที่ไมขึ้นกับดุลยพินิจ
ของผูบริหาร (NDAC) มีหาแบบ ประกอบดวย The
Healy Model, The De Angelo Model , The
Jones Model, The Industry Mode และ The
Modified Jones Model โดยตัวแบบสุดทายไดรับ
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ความนิยมจากนักวิจยั มากทีส่ ดุ Dechow, Sloan และ
Sweeney (1996) ได ส รุ ป และนำเสนอวิ ธี ก าร
เปรี ย บเที ย บตั ว แบบทั้ ง ห า ตั ว และได ส รุ ป ไว ว า
ตั ว แบบ Modifi ed Jones เป น ตั ว แบบที่ ดี ที่ สุ ด
ในการตรวจสอบการใชดุลยพินิจของผูบริหารของ
บริษัทในการจัดการกำไร
การปรับเปลี่ยน และ ควบคุมพฤติกรรมของ
ผูบริหารเพื่อลดปญหาการตกแตงกำไรหรือจัดการ
กำไร อาจทำไดหลายวิธี เชน การออกแบบสัญญา
คาตอบแทน (Incentive Contract) โดยออกแบบ
สั ญ ญาค า ตอบแทนในลั ก ษณะที่ ผ ลตอบแทนของ
ผูบริหารเปนไปในแนวทางเดียวกับผลประโยชนของ
ผูถือหุน เชนการใหผลตอบแทนคิดเปนอัตราสวน
รอยละจากผลกำไร หรือการเปลีย่ นแทนผูบ ริหารจาก
การเขาครอบงำกิจการโดยปรปกษ (Hostile Takeover) เปนตน อยางไรก็ดี แนวทางการแกปญหาขาง
ตนมีขอเสีย เชน กรณีการออกแบบสัญญาคาตอบ
แทน อาจเป น การยากที่ จ ะออกแบบสั ญ ญาให
สมบูรณแบบได ในขณะที่การเปลี่ยนแทนผูบริหาร
จากการครอบงำกิจการโดยปรปกษ ถือวาเปนการ
กระทำที่รุนแรงและไมเหมาะสมกับสังคมไทยจึงเปน
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ดังนั้นวิธีที่ควรศึกษาและนำมาถือ
ปฏิ บั ติ เพื่ อ ลดพฤติ ก รรมการจั ด การกำไรของ
ผูบริหาร คือการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแล
กิจการ โดยเฉพาะบทบาทหนาที่ และโครงสรางของ
คณะกรรมการบริษัทที่มีผลตอการจัดการกำไร
งานวิ จั ย ต า งประเทศจำนวนมากพบความ
สัมพันธระหวางโครงสรางคณะกรรมการบริษัทและ
การจั ด การกำไร เช น Beasley (1996) พบว า
คณะกรรมการบริษทั ทีม่ จี ำนวนกรรมการมากเกินไปจะมี
โอกาสในการทำการทุจริตไดมากขึน้ อีกทัง้ Dechow,
Sloan และ Sweeney (1996) พบวาบริษัทที่มี
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ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธเชิง
ลบกับระดับการจัดการกำไร นอกจากนี้ Abbott, Park
and Parker (2000) พบวาคณะกรรมการตรวจสอบใน
กิจการที่มีการทุจริตในการจัดทำงบการเงิน ประชุม
กันนอยกวาคณะกรรมการตรวจสอบในกิจการที่ไมมี
การทุจริตในการจัดทำงบการเงิน ดังนั้นจึงมีขอเสนอ
แนะวาคณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมกัน
อยางนอย 3-4 ครั้งตอป คณะกรรมการตรวจสอบ
ควรมีการประชุมกันอยางสม่ำเสมอเพื่อใหเกิดความ
มีประสิทธิผลในการดำเนินงานและเพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นวากระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินมี
ความถูกตองเหมาะสม

จำนวนกรรมการบริษัทมากเกินไป จะทำใหผูบริหาร
ไมปฏิบตั ภิ ายใตหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป สวน
Xie, Davidson III และ Dadalt (2003) พบวา
คณะกรรมการบริษัทที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทาง
การบัญชีและการเงินมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับ
การจัดการกำไร
Klein (2002) พบวาการมีคณะกรรมการ
บริษัทที่เปนอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบมีผล
กระทบในเชิงลบกับพฤติกรรมการจัดการกำไร เนื่อง
จากกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีความเปนกลางไม
อยู ภ ายใต อิ ท ธิ พ ลของผู ถื อ หุ น ใหญ ห รื อ ผู บ ริ ห าร
ทำใหสามารถใหความเห็นหรือตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ไดโดยยึดถือเอาผลประโยชนในระยะยาวของบริษัท
เปนหลัก ไมใชเพือ่ ผลประโยชนระยะสัน้ ของผูบ ริหาร
หรือของผูถ อื หุน แตเพียงบางกลุม ดังนัน้ การมีจำนวน
กรรมการอิ ส ระที่ เ หมาะสมเพี ย งพอที่ จ ะถ ว งดุ ล
อำนาจกับกรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการที่
เป น ผู ถื อ หุ น ใหญ ในทางตรงข า มหากจำนวน
กรรมการอิ ส ระมี น อ ยเกิ น ไปก็ อ าจมี น้ ำ หนั ก ไม
เพียงพอทีจ่ ะคัดคานความเห็นของกรรมการกลุม อืน่ ๆ

สำหรับการวิจัยเชิงประจักษในประเทศไทย
ปรีชา มาตรา (2549) พบวาการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับการจัดการกำไร หรืออาจกลาวไดวาคณะ
กรรมการตรวจสอบมีอทิ ธิพลในการยับยัง้ การจัดการ
กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย วรรณวิภา อรุณจิต (2548)ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางประเภทของสำนักงานสอบ
บั ญ ชี ขนาดกิ จ การกั บ การจั ด การกำไร ผลการ
ศึกษาพบวา ขนาดกิจการมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับการจัดการกำไรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
และพบวาสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ (Big 4
Audit Firms) มีอิทธิพลในการยับยั้งการจัดการกำไร
ตารางตอไปนี้แสดงงานวิจัยเชิงประจักษแสดงความ
สั ม พั น ธ ร ะหว า งการจั ด การกำไร (DAC) และ
โครงสรางองคประกอบของกรรมการบริษัท

ส ว น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ ป น
คณะกรรมการที่จัด ตั้ง ขึ้น เพื่อ ช ว ยสนั บ สนุ น คณะ
กรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการ
บริ ห ารงานทางการเงิ น การควบคุ ม ภายใน
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง การจัดทำรายงานทาง
การเงินเพื่อใหการปฏิบัติและการเปดเผยขอมูลของ
สำนักงานเปนไปอยางโปรงใสและนาเชื่อถือ ดังนั้น
การมีสดั สวนจำนวนกรรมการตรวจสอบอิสระมากจะ
ทำใหการจัดการกำไรลดนอยลง ดังที่ Klein (2002)
พบวา สัดสวนของกรรมการอิสระที่ไดรับแตงตั้งให
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μÒÃÒ§·Õè 3 : งานวิจยั แสดงความสัมพันธระหวางโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการและการจัดการกำไร
Authors
Variables
Method
Samples
Dependent
Variable

Klein

(2002)

DAC

(Jones’ Model)

Independent Variable:
Outside
X
Directors
Audit Committee
X
Other Committees
Board Size
Board Meeting
Dual CEO
Control Variables
X
Research
OLS Regression
Method
Samples
692 US
Firms–Years
Observations
from S&P 500
Index

Xie et al.

Liu & Lu

(2003)

(2007)

DAC

DAC

Saleh, Iskandar Bukit & Iskandar
&Rahmat
(2009)
(2005)

DAC

(Jones’ Model)

(Modified
Jones’ Model)

(Jones’ Model)

X
X
X

X

X

DAC

(Modified
Jones’ Model)

X
X

X
X

X
X

X
X

X

OLS Regression

OLS Regression

Cross-Sectional
OLS Regression

110 US Firms
from S&P 500
Index or 282
Firms–Year
Observations

1009 Listed
China Firms
or 5977
Firm-Year
Observations

561 Listed
Malaysian
Firms

X
Cross-Sectional
OLS Regression

155 Listed
Malaysian
Firms

ËÁÒÂàËμØ : X หมายถึงตัวแปรในโมเดลของแตละงานวิจัย

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
μ‹Í¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· • •

แทนเจาของไดอยางมีประสิทธิผล คณะกรรมการที่
ขาดความเปนอิสระมักจะคำนึงถึงประโยชนและผล
ตอบแทนสวนตัว และ มักจะถูกชักนำการตัดสินใจ
โครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการ
โดยอิทธิพลของกรรมการผูจัดการ
เปนปจจัยสำคัญที่สามารถเสริมใหการทำงานของ
การวัดผลประกอบการของบริษัทสามารถวัด
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการที่ดี
ควรประกอบด ว ยกรรมการอิ ส ระเป น ส ว นใหญ โดยใชตัวเลขกำไรทางบัญชี(Accounting-based
กรรมการควรมี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลาย มี ทั ก ษะ Measure) หรือ ตัวเลขราคาตลาดหุนของบริษัท
ประสบการณเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท (Market-based Measure) ซึ่งการวัดแตละวิธีให
และ กรรมการอิสระทุกคนสามารถอุทิศเวลาและมี ขอมูลผลประกอบการในมุมมองที่แตกตางกัน เชน
ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความ อั ต ราผลตอบแทนสิ น ทรั พ ย (ROA: Return on
สามารถ. Metrick and Ishik (2002) พบวาสัดสวน Assets) อธิบายถึงความสามารถของบริษัทในการ
ของกรรมการอิ ส ระที่ เ หมาะสมช ว ยเสริ ม สร า งให สรางรายไดจากสินทรัพยรวม สวน Tobin’ Q อธิบาย
คณะกรรมการทำหนาทีต่ รวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ถึงโอกาสของการลงทุนในบริษัท ถา Tobin’s Q
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มากกวาหนึ่ง หมายความวานักลงทุนเห็นอนาคตของ
บริษทั และเต็มใจจะจายสวนเกินทีม่ ากกวามูลคาตาม
บัญชีของบริษัท อยางไรก็ตามทั้งสองวิธีก็มีขอดีและ
ขอเสีย เชน วิธีการวัดผลประกอบการของบริษัทดวย
กำไรทางบัญชี ตองวัดดวยความระมัดระวังเนื่องจาก
กำไรทางบั ญ ชี ง า ยต อ การตกแต ง และอาจจะไม
สะทอนถึงกำไรในอนาคต สวน Tobin’s Q ถึงแมจะ
เป น การมองถึ ง โอกาสของกำไรที่ นั ก ลงทุ น เห็ น ใน
อนาคต แตความนาเชื่อถือของวิธีนี้ขึ้นอยูกับการ
ประมาณการตัวเลขของตนทุนในการสรางสินทรัพย
ของบริษัทขึ้นมาใหม (Replacement Value)

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดให
บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทยตองมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) และสนั บ สนุ น ให มี ค ณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพื่อเสริมบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทดานการกำกับดูแล
ทางการเงิน และ เพื่อใหบริษัทมีความโปรงใสในการ
บริ ห ารงานยิ่ ง ขึ้ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
หนาทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน พิจารณาการเปด
เผยข อ มู ล ทางการเงิ น คั ด เลื อ กและเสนอแต ง ตั้ ง
ผูสอบบัญชี อีกทั้งมีหนาที่สอบทานระบบการตรวจ
สอบภายใน นโยบายทางการเงิ น ที่ ส ำคั ญ และ
การบริหารความเสีย่ งทางการเงิน สำหรับคณะกรรม
การสรรหาและคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนจะ
ช ว ยให นั ก ลงทุ น มั่ น ใจว า ผู บ ริ ห ารและกรรมการ
บริษัทจะไมสามารถกำหนดคาตอบแทนของตนเอง
และพวกพอง นอกจากนีย้ งั ชวยใหกระบวนการจัดหา
ผูบริหารระดับสูงมีความโปรงใสและไดบุคคลากรที่มี
ความสามารถ

งานวิจัยเชิงประจักษในตางประเทศจำนวน
มากพบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโครงสร า งของ
คณะกรรมการ และผลประกอบการของกิจการ ตัวอยางเชน
Yermack (1996) พบวาขนาดของคณะกรรมการมี
ความสำคัญ บริษัทที่ประกอบดวยกรรมการจำนวน
นอยสามารถสรางผลประกอบการใหกับกิจการไดดี
กวาบริษัทที่มีกรรมการจำนวนมาก อาจเนื่องจาก
เปนการงายและรวดเร็วในการหาขอยุติการประชุม
และ คณะกรรมการที่ มี ก รรมการจำนวนน อ ยจะ
สามารถทำงานร ว มกั น ได ดี ก ว า คณะกรรมการที่ มี
กรรมการจำนวนมาก อีกทัง้ Vafeas (1999) พบความ
สัมพันธในเชิงลบระหวางจำนวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการ และ ผลประกอบการของบริษัท อาจ
เนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการบอยเกินไป
ทำใหเสียเวลาในการแสดงบทบาทดานการตรวจสอบ
หรือ หมายความวาบริษัทกำลังอยูในภาวะไมปกติทำ
ใหตองมีการประชุมบอย นอกจากนี้ Molz (1988)
พบวา บริษทั ทีม่ ปี ระธานกรรมการและกรรมการผูจ ดั
การเป น บุ ค คลคนเดี ย วกั น จะทำให บ ทบาทของ
ประธานกรรมการถู ก เบี ย ดบั ง โดยบทบาทของ
กรรมการผูจัดการ โอกาสของการเปดเผยขอมูลที่ไม
นาพึงพอใจแกบุคคลภายนอกก็จะนอยลงเชนกัน

งานวิจัยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางกรรมการ
บริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท มีหลายชิ้น
เชน Angkarat and Suchada (2010) ไดศึกษา
โครงสรางกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยที่มีขนาดใหญและสภาพคลองของ
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดสูงจำนวนหนึ่งรอย
อันดับแรก(SET 100) ซึ่งเปนบริษัทที่มีขนาดใหญ
และสภาพคลองของการซื้อขายในตลาดสูงจำนวน
หนึ่งรอยบริษัทแรกในป 2547 และพบวาขนาดของ
คณะกรรมการโดยเฉลี่ยอยูที่ 11 คน สัดสวนของ
คณะกรรมการอิสระอยูระหวาง 33.33% ถึง 50%
จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบอยูที่ 9 ครั้งเและ 7 ครั้ง
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ตามลำดับ ในหนึ่งรอยบริษัทมีเพียง 9 บริษัทที่มี
กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการเปนบุคคล
คนเดี ย วกั น นอกจากนี้ สั ด ส ว นของบริ ษั ท ที่ มี
คณะกรรมการจัดสรรและหรือคณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทน มีถึง 62%จากการศึกษาเชิงประจักษ
พบวาสำหรับบริษัท SET 100 ที่มีสัดสวนกรรมการ
อิสระในคณะกรรมการบริษัทสูงจะมีผลการดำเนิน

งานที่ ดี ใ นอนาคตวั ด โดยใช อั ต ราผลตอบแทนต อ
สินทรัพยรวมและผลตอบแทนจากหุนสามัญ นอก
จากนี้ บ ริ ษั ท ที่ มี ค ณะกรรมการจั ด สรรและหรื อ
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนจะมีผลการดำเนิน
งานทีด่ ใี นอนาคตวัดโดยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเชิงประจักษอื่นแสดง
เพิ่มเติมในตารางที่ 4

μÒÃÒ§·Õè 4 : งานวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการและผลประกอบ
การบริษัท
Authors
Yermack
Variables
Vafeas &
Vafeas
Method
Theodorou
(1996)
(1999)
Samples
(1998)
Tobin’s Q
Market to
Market to
Dependent
Book Ratios
Book Ratios
Variable:
Firm
Performance
Independent Variable:
Outside
X
X
X
Directors
Audit Committee
X
X
Other Committees
X
X
Board Size
X
X
Board Meeting
X
Dual CEO
Inside Chairman
X
Directorships
X
Control Variables
X
X
X
Cross-Sectional
OLS
&
Stage
Research
OLS Regression OLS Regression Lease 2Square
Method
307 Firms
Samples
452 Large
250 Publicly
Listed on
US Firms
Traded
Forbes
UK Firms

(2005)

Kula

Angkarat &
Suchada

Firm
Performance
Index

ROA
Stock Return

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

(2010)

X

X
X

Cross-Sectional
OLS Regression

Cross-Sectional
OLS Regression

386
Non-Listed
Turkish Firms

100 Largest
Thai Firms
(SET100)

ËÁÒÂàËμØ : X หมายถึงตัวแปรในโมเดลของแตละงานวิจัย

º·ÊÃØ» • •
การกำกับดูแลกิจการไดรับการยอมรับอยาง จากตางประเทศ ทั้งเงินลงทุนทางตรง (Foreign
แพรหลายวาเปนการสรางมูลคาใหกับกิจการ โดย Direct Investment) และเงินลงทุนในหลักทรัพย
เฉพาะสำหรับประเทศซึ่งจำเปนตองพึ่งพาเงินลงทุน (Portfolio Investment) นักลงทุนตางชาติใหความ
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วิสัยทัศนแผนงาน และงบประมาณ รวมถึงทำหนาที่
ในการกำกับดูแลติดตามการทำงานของผูบริหารวา
ดำเนิ น งานเป น ไปตามนโยบายและเป า หมายที่
คณะกรรมการกำหนดให อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลหรื อ
ไมอยางไร การเลือกองคประกอบหรือโครงสรางคณะ
กรรมการอยางเหมาะสม สงผลใหการทำงานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถลด
ปญหาระหวางผูบ ริหารและผูถ อื หุน (Agency Costs)

สำคัญกับการมีการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และ กำหนด
เปนเงือ่ นไขในการตัดสินใจลงทุน จึงเห็นไดวา บริษทั ที่
ประสบความสำเร็ จ อาจใช ก ารกำกั บ ดู แ ลกิ จ การ
ในรู ป แบบต า งๆเช น การแต ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระ
การมีคณะกรรมการตรวจสอบ และผูถือหุนรายใหญ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสีย และทำให
เชื่อวาบริษัทเปนบริษัทที่ดีประสบความสำเร็จในการ
บริ ห ารงาน สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นวลนภา
อัครพุทธิพร และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550) ซึ่งได
ศึกษาบริษทั ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
พบวาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ไดรับ
การประเมินการกำกับดูแลกิจการในชวงคะแนนสูง
สงผลใหบริษัทมีมูลคากิจการสูงกวาบริษัทกลุมที่ได
คะแนนการกำกับดูแลกิจการในชวงคะแนนที่ต่ำกวา
อยางเปนนัยสำคัญ

เมื่อผูบริหารและผูถือหุนมิใชบุคคลเดียวกัน
ย อ มเกิ ด ป ญ หาการขั ด แย ง ผลประโยชน ร ะหว า ง
บุคคลดังกลาว เชน ปญหา Moral Hazard หมายถึง
การที่ผูถือหุนไมสามารถแนใจวาผูบริหารที่ตนเอง
เลือกมานั้นจะใชความพยายามในการทำงานเต็มที่
หรือไม ดังนั้นการเลือกคณะกรรมการที่มีโครงสราง
องคประกอบที่เหมาะสมจะสามารถเพิ่มความมั่นใจ
ให กั บ ผู ถื อ หุ น ในป จ จุ บั น หรื อ นั ก ลงทุ น ที่ จ ะเป น
ผูถือหุนในอนาคต วาคณะกรรมการจะแสดงบทบาท
ในการสกัดกัน้ พฤติกรรมการหาประโยชนสว นตัวของ
ผูบริหาร และ พวกพอง และชวยใหการดำเนินงาน
ของผูบริหารเปนไปเพื่อใหประโยชนของบริษัทอยาง
แท จ ริ ง ซึ่ ง จะส ง ผลให ก ารจั ด การกำไรหรื อ การ
ตกแตงกำไรลดลงและผลการดำเนินงานการบริษัท
เพิ่มขึ้น

บทความนี้ จ ะมุ ง อธิ บ ายถึ ง ความสำคั ญ
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ และผลกระทบของการกำกับดูแล
กิจการที่มีตอการจัดการกำไรและผลการดำเนินงาน
ของกิจการ โดยเนนใหเห็นถึง บทบาท หนาที่และ
โครงสรางของคณะกรรมการ เชน สัดสวนกรรมการ
อิสระ อนุกรรมการยอย การประชุมคณะกรรมการ
เปนตน บทความนี้ไดนำเสนอวรรณกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับผลกระทบของคณะกรรมการบริษัทที่มี
ตอการจัดการกำไร และผลประกอบการของกิจการ
โครงสรางองคประกอบคณะกรรมการบริษัท
เนื่องจากเชื่อวาคณะกรรมการบริษัทเปนกลไกการ
กำกับดูแลกิจการทีเ่ ห็นเปนรูปธรรมและสงผลตอการ ที่ เ หมาะสมได แ ก มี ก ารถ ว งดุ ล อำนาจผู บ ริ ห าร
ดำเนินงานของกิจการและสามารถลดการจัดการ กำหนดสัดสวนกรรมการอิสระสูง มีการแยกบุคคลที่
ดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการ
กำไรไดอยางชัดเจน
ผูจัดการใหญ มีความถี่ในการจัดประชุมผูถือหุนบอย
ตามหลักสากลโครงสรางของคณะกรรมการ
ครั้ง หรือ มีการตั้งคณะกรรมการยอยที่เหมาะสมเพื่อ
บริษัทเปนองคประกอบหลักที่สำคัญของการกำกับ
ชวยใหการทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
ดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้ง
มากขึ้น เปนตน อยางไรก็ผลงานวิจัยในอดีตยังไม
จากผูถือหุน ใหทำหนาที่กำหนดเปาหมายทิศทาง
ส า ม า ร ถ ส รุ ป โ ค ร ง ส ร า ง อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
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คณะกรรมการบริษทั ไดอยางชัดเจน เนือ่ งจากพบวาความ
เหมาะสมของโครงสรางองคประกอบมักจะแตกตาง
ตามลักษณะของบริษัทและตามอุตสาหกรรม อีกทั้ง
แตละโครงสรางองคประกอบจะสงผลกระทบตอตัว
แปรผลประกอบการแตละตัวไมเหมือนกัน ซึ่งอาจ
นำไปสู ก ารทำวิ จั ย ในอนาคตเพื่ อ จะหาข อ สรุ ป ว า
โครงสรางองคประกอบเชนไรจึงจะเหมาะสมกับลักษณะ
เฉพาะของอุตสาหกรรมและสำหรับตัวแปรวัดผลการ
ดำเนินการ

17

และความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน นอกจากนี้
การศึกษาในอนาคตอาจจะขยายเพิม่ เติมตัวแปรกาจัด
การกำไรไปในประเด็นที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
ในดานอืน่ ๆ เชน คุณภาพกำไร(Quality of Earnings)
เปนตน อีกทัง้ ควรศึกษาถึงอิทธิพลของการกำกับดูแล
กิจการทีม่ ตี อ ผลประกอบการสำหรับกิจการทีอ่ ยูน อก
ตลาดหลักทรัพย

ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ • •

อุปสรรคในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
ใหแพรหลายเกิดจาก ความเชื่อของคนสวนหนึ่งที่คิด นวลนภา อัครพุทธิพร และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.
วาการกำกับดูแลกิจการเปนเพียงความนิยมชั่วขณะ
(2550). คะแนนการประเมินการกำกับดูแล
หนึ่ ง และจะหายไปในไม ช า อี ก ทั้ ง หน า ที่ ข อง
กิจการมีความสัมพันธกับมูลคาของกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ตองกระทำดวยความซือ่ สัตยและ
หรือไม. วารสารวิชาชีพบัญชี. 3 (6), 95 เอาใจใส จึ ง ยากจะทำและยากจะวั ด อย า งเป น
106.
รูปธรรม งานวิจัยในประเทศไทยซึ่งศึกษาอิทธิพล
ของการกำกับดูแลกิจการก็ยังมีจำกัดเนื่องจากขาด ปรีชา มาตรา. (2549). การจัดการกำไรของบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอมูลที่เชื่อถือไดโดยเฉพาะบริษัทที่อยูนอกตลาด
กอนและหลังการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจ
หลักทรัพย อีกทัง้ ตัวแปรทีใ่ ชวดั การกำกับดูแลกิจการ
สอบ. วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต
ยังไมหลากหลาย ในชวงหลังมีการปรับปรุงการวัด
(สาขาการบัญชี). บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาตัวแปรการกำกับดูแลจากการวัดรายตัวเปนการวัด
ลงกรณมหาวิทยาลัย.
โดยใชดัชนีหรือระดับคะแนนเพื่อเปนตัวแทนตัวแปร
การกำกับดูแลกิจการหลายตัว ซึง่ ยังไมไดรบั การยอม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2541). ขอพึง
รับเทาที่ควร จึงยังตองแสวงหาตัวแทนที่จะใชวัดการ
ปฏิบตั ทิ ด่ี สี ำหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน.
กำกับดูแลกิจการตอไป
วารสารตลาดหลักทรัพย. 2(1), 4-6.
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2549). หลักการ
ประเทศไทยควรจะขยายเพิ่มเติมออกไปใหครอบ
กำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส ำหรั บ บริ ษั ท จด
คลุมถึงอิทธิพลของ ตัวแปรการกำกับดูแลกิจการ
ทะเบียน. กรุงเทพมหานคร.
อื่นๆอาทิ เชน สิทธิของผูถือหุน ความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2549). หลักการ
กำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส ำหรั บ บริ ษั ท
ข อ มู ล ทางการเงิ น บทบาทของผู มี ส ว นได เ สี ย
จดทะเบียน ป 2549. [ออนไลน]. เขาถึงได
และรวมไปถึง บทบาทและประเภทของผูสอบบัญชี
จาก : http://www.set.or.th/.
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วรรณวิภา อรุณจิต. (2548). ความสัมพันธระหวาง Badawi, I. M. (2008). Motives and
Consequences of Fraudulent Financial
ขนาดสำนั ก งานสอบบั ญ ชี ขนาดกิ จ การ
Reporting. 17th Annual Convention of
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• • การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงการมุ่งเน้น  

ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน
ในธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) • •

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ * พนิดา แช่มช้าง **
กรกมล หัตถพลาเมธ ***

บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาโมเดลและตรวจสอบความสอดคล้ อ งระหว่ า งโมเดล
รวมถึงศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของโมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงการมุง่ เน้น
ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน โดยปัจจัยเชิงการมุ่งเน้นดังกล่าว ได้แก่ การมุ่งเน้นตลาด
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึง่ มีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาจำนวน
114 บริษัท โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า โมเดลความสัมพันธ์มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2= 31.62, df = 25, p-value = 0.17, GFI = 0.95, AGFI = 0.88,
CFI = 1.00, NFI = 0.98, RMSEA = 0.048) อีกทั้งปัจจัยเชิงการมุ่งเน้นมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลรวมต่อความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน
คำสำคัญ : การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการเรียนรู้ ความสามารถ
ทางนวัตกรรม
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เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
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• • The Development of Relationship Model of
Oriented Factors Affecting Innovativeness and
Performance of Thai Software Businesses
under the Board of Investment Thailand • •

Somnuk Aujirapongpan * Panida Chamchang **
Kornkamon Hatthapalamet ***

ABSTRACT
The purposes of this study were to 1) investigate the relationship model of oriented
factors affecting innovativeness and performance and 2) study both the direct, indirect
and the total effect of the oriented factors on innovativeness and performance. The
oriented factors are market orientation, entrepreneurial orientation, and learning
orientation. The 114 sample subjects which under the Board of Investment Thailand
(BOI), were Thai software businesses and have research and development divisions.
The data collection instrument used was a questionnaire. The study result indicated
that the model fit into the empirical data (2= 31.62, df = 25, p-value = 0.17, GFI
= 0.95, AGFI = 0.88, CFI = 1.00, NFI = 0.98, RMSEA = 0.048). The oriented factors
had direct, indirect and total effect on innovativeness and performance.
Keywords : Market Orientation, Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation,
Innovativeness
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• ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •

การลงทุนของภาคเอกชนเปนภาคหนึ่งที่เปน
แรงหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด
ซึ่งรัฐบาล ไดใหการสนับสนุนในการลงทุนโดยการ
กอตัง้ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
อันเปนหนวยงานหลักของรัฐบาลที่กระตุนใหเกิด
การลงทุนในประเทศไทย โดยใหสทิ ธิประโยชนตา งๆ ทัง้
ในดานยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรและอื่นๆ นอก
เหนื อ จากการได รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น จาก
หนวยงานของรัฐบาลแลว องคกรจะตองพยายาม
ปรับตัวเพื่อสรางความอยูรอดขององคกรในเชิงของ
การแข ง ขั น ซึ่ ง องค ก รนั้ น สามารถปรั บ ตั ว ด ว ย
การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการ แตการพัฒนาสิ่งตางๆ เหลานี้อาจไม
เพียงพอทีจ่ ะทำใหองคกรไดรบั ความไดเปรียบในการ
แขงขัน หลายองคกรจึงไดใหความสำคัญตอการบริหาร
จัดการและบุคลากรในองคกร เนื่องจากบุคลากรใน
องค ก รจะเป น ผู ขั บ เคลื่ อ นให อ งค ก รสามารถ
ดำเนินงานไดตามเปาหมายตามทีก่ ำหนดไว ดวยเหตุนี้
องคกรตางๆ ไดนำนวัตกรรมเขามาปรับใชใหเหมาะสม
กับองคกรของตนเอง ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถ
ปรับตัวเขากับสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลง และนำไปสู
การเกิดความสามารถทางนวัตกรรมขององคกรมากขึน้
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธของ
ปจจัยเชิงการมุงเนนที่สงผลตอความสามารถทาง
นวั ต กรรม และผลการดำเนิ น งาน โดยป จ จั ย เชิ ง
การมุง เนน ไดแก การมุง เนนตลาด (Market Orientation)
การมุง เนนความเปนผูป ระกอบการ (Entrepreneurial
Orientation) และการมุงเนนการเรียนรู (Learning
Orientation)

เพื่ อ พั ฒ นาโมเดลและตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางโมเดล รวมถึงศึกษาอิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของโมเดลความ
สัมพันธของปจจัยเชิงการมุงเนน ความสามารถทาง
นวัตกรรม และผลการดำเนินงานในธุรกิจซอฟตแวร
ไทยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI กับขอมูล
เชิงประจักษ

• ¢Íºà¢μ¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษา คือ ธุรกิจซอฟตแวร
ไทยที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI จำนวน 334 บริษัท
และกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ ธุ ร กิ จ
ซอฟตแวรไทยที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI ซึ่งมีฝาย
วิจัยและพัฒนา (R&D) จำนวน 114 บริษัท

• ÊÁÁμÔ°Ò¹¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
การพั ฒ นาโมเดลความสั ม พั น ธ ต ามทฤษฎี
ระหว า งป จ จั ย เชิ ง การมุ ง เน น ความสามารถทาง
นวัตกรรม และผลการดำเนินงาน ในธุรกิจซอฟตแวร
ไทยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

• »ÃÐâÂª¹·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃÑº •
เปนแนวทางในการบริหารธุรกิจของบริษัท
เพื่อใหเกิดความสามารถทางนวัตกรรมสูงสุด และ
เกิดผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งจะชวยให BOI
ไดทราบวา บริษัทที่ใหการสงเสริมการลงทุนเหลานั้น
มีความสามารถทางนวัตกรรมหรือไม และถาหากมี
ความสามารถทางนวัตกรรมแลว ความสามารถทาง
นวั ต กรรมนั้ น ส ง ผลให เ กิ ด ผลการดำเนิ น งานที่ มี
ประสิทธิผลมากขึ้นหรือไม ซึ่งหากเกิดผลการดำเนิน
งานที่เพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหเกิดการยอนกลับในการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น
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การทบทวนวรรณกรรม • •
• ¡ÒÃÁØ‹§à¹Œ¹μÅÒ´ •

การสร า งมู ล ค า และการตอบสนองต อ ข อ มู ล ทาง
การตลาด [4]

(Market Orientation)

• ¡ÒÃÁØ‹§à¹Œ¹¤ÇÒÁà»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ •
(Entrepreneurial Orientation)

Kohli และ Jaworski [1] ไดใหคำนิยามของ
การมุงเนนตลาดวา เปนการปฏิบัติตามแนวคิดทาง
การตลาด เปนวัฒนธรรมองคกรที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุดในการสรางพฤติกรรมของ
บุคลากรในองคกรทีน่ ำไปสูก ารสรางมูลคาทีเ่ หนือกวา
ใหแกลูกคา [2] และเปนการรวบรวมขอมูลขาวสาร
ของลูกคาและคูแขงอยางเปนระบบ เพื่อนำมาใชเปน
แนวทางในการกำหนดกลยุทธทางการตลาด [3] โดย
Narver และ Slater [2] ใหมมุ มองวา การมุง เนนตลาด
เปนการเนนในแนวคิดเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวย
ดานพฤติกรรม 3 ดาน ไดแก 1) การมุงเนนลูกคา
(Customer Orientation) เปนการเนนในเรื่องการ
ทำความเขาใจในลูกคาเปาหมาย เพือ่ ใหสามารถสราง
มู ล ค า ที่ เ หนื อ กว า ให แ ก ลู ก ค า ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง
2) การมุงเนนคูแขงขัน (Competitor Orientation)
เป น การเน น ในเรื่ อ งการทำความเข า ใจในจุ ด แข็ ง
จุดออน ความสามารถ และกลยุทธของคูแขงปจจุบัน
และรวมถึ ง คู แข ง ในอนาคต 3) การประสานงาน
ในองคกร (Interfunctional Coordination) เปน
การเนนในเรือ่ งการประสานงานและการใชทรัพยากร
ขององคกรใหเกิดประโยชนสงู สุดเพือ่ การสรางมูลคาที่
เหนือกวาใหแกลกู คา ในขณะที่ Kohli และ Jaworski
[1] มองในมุมมองของการเนนในแนวคิดเชิงพฤติกรรม
ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล
ทางการตลาด (Market Intelligence Generation)
การเผยแพรขอมูลทางการตลาด (Market Intelligence Dissemination) และการตอบสนองตอตลาด
(Market Responsiveness) โดยการศึกษานี้ไดยึด
องคประกอบตามแนวคิดของ Narver และ Slater [2]
เนือ่ งจากเปนแนวคิดทีใ่ หความสำคัญในมุมมองทีเ่ ปน

เป น ความสามารถขององค ก รที่ มี ก ารปรั บ
เปลี่ยนสิ่งตางๆ มาอยางตอเนื่อง [5] เปนการมุงเนน
กลยุทธขององคกรซึง่ ไดมาในลักษณะของรูปแบบของ
การตัดสิน การปฏิบัติ และวิธีการของผูประกอบการ
[6] ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงที่ ใ กล ชิ ด ต อ การจั ด การเชิ ง
กลยุ ท ธ แ ละกระบวนการตั ด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ [7]
โดยแนวคิดของ Miller [5] นั้น การมุงเนนความเปน
ผูป ระกอบการ ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ดาน ไดแก
ความสามารถทางนวั ต กรรม (Innovativeness)
ความกลาเสีย่ ง (Risk Taking) และการดำเนินงานเชิงรุก
(Proactiveness) ซึ่งตอมา Lumpkin และ Dess [6]
ได เ สนอแนะคุ ณ ลั ก ษณะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 2 ด า น คื อ
ความเปนตัวของตัวเอง (Autonomy) และการแขงขัน
เชิงรุก (Competitive Aggressiveness) โดยการ
ศึกษานี้ไดยึดตามแนวคิดของ Miller และ Friesen
[8] คือ ความกลาเสี่ยง (Risk Taking) และการดำเนิน
งานเชิงรุก (Proactiveness) ซึ่งเปนองคประกอบที่
สะทอนถึงพฤติกรรมของผูบริหารระดับสูงที่เปนผูมี
อำนาจในการตัดสินใจดานกลยุทธและปรัชญาในการ
บริหารงาน โดยความกลาเสี่ยงเปนระดับความเต็มใจ
ของผู บ ริ ห ารที่ ส ามารถยอมรั บ ความเสี่ ย งที่ อ าจ
เกิดขึ้นไดจากการลงทุนในทรัพยากร เปดใจที่จะ
ยอมรับความเสี่ยงนั้น และการดำเนินงานเชิงรุกเปน
การดำเนินการดวยแนวทางที่เหนือกวาคูแขงขันใน
ดานตางๆ ที่มีเปาหมายที่สอดคลองกับความตองการ
ในอนาคต โดยการแสวงหาโอกาสใหมๆ ที่อาจจะ
เกีย่ วของหรือไมเกีย่ วของกับสายการทำงานในปจจุบนั
รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑใหมๆ และเปนผูนำ
ของการแขงขัน นอกจากนี้ ผูว จิ ยั ไดแยกความสามารถ
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ทางนวัตกรรม ซึ่งเปนหนึ่งในคุณลักษณะของการ
มุงเนนความเปนผูประกอบการนั้นออกมา ดังเชน
ผลงานศึกษาของ Hult, Hurley และ Knight [9]
ที่ ไ ด เ สนอว า โดยปกติ แ ล ว ความสามารถทาง
นวั ต กรรมเป น หนึ่ ง ในคุ ณ ลั ก ษณะของการมุ ง เน น
ความเปนผูประกอบการ แตถาหากนำความสามารถ
ทางนวัตกรรมที่เปนคุณลักษณะมาใชในการวัดความ
สามารถความเปนผูประกอบการดวยนั้น อาจจะทำ
ใหเกิดความซ้ำซอนกับขอบเขตของความสามารถ
ทางนวัตกรรมซึ่งเปนองคประกอบที่สำคัญของการ
ศึกษาความสัมพันธ

ในองค ก ร [13] ซึ่ ง สั ม พั น ธ กั บ ความสามารถของ
องคกรทีเ่ กีย่ วของกับนวัตกรรม [9] โดยความสามารถ
ทางนวัตกรรมนี้ จะสงผลตอแนวโนมขององคกรใน
การสนับสนุนแนวคิดใหมๆ สิ่งใหมๆ การทดลองและ
กระบวนการสรางสรรคทจี่ ะสงผลกอใหเกิดผลิตภัณฑ
ใหมๆ บริการใหมๆ หรือกระบวนการทางเทคโนโลยี
[6] ซึ่งองคกรที่มีความสามารถในการจัดการกับการ
เปลีย่ นแปลงจะไดรบั ความสำเร็จในการตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมและการพัฒนาความสามารถใหมๆ
มากกวา และนำไปสูการไดเปรียบของการแขงขัน
และผลการดำเนินงานที่ดีกวา [14]

• ¡ÒÃÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ •

• ¼Å§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ •

(Learning Orientation)

เปนแนวคิดที่เพิ่มมูลคาใหกับองคกร ซึ่งสงผล
ตอความโนมเอียงขององคกรที่จะสรางความรูและใช
ความรูเหลานั้นใหเกิดประโยชนตอองคกร [10] และ
เป น การให ค วามสำคั ญ ที่ น อกเหนื อ ไปกว า การให
ความสำคัญกลไกตลาด [11] เพื่อเพิ่มขอไดเปรียบ
ทางการแขงขัน รวมถึงการไดมาและการแบงปนของ
ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ความต อ งการของลู ก ค า [12]
โดยแนวคิดของ Sinkula, Baker และ Noordewier
[10] ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ความมุง มัน่ ในการเรียนรู
(Commitment to Learning) เปนการเอาใจใส
ในการเรี ย นรู 2) ความเป ด ใจกว า ง (OpenMindedness) เปนความเต็มใจที่จะยอมรับแนวคิด
ใหมๆ และ 3) การสรางวิสยั ทัศนรว ม (Shared Vision)
เปนการกำหนดทิศทางในการเรียนรูและวิสัยทัศน
องคกรรวมกัน

ผูวิจัยไดศึกษาผลงานที่เกี่ยวของ เพื่อนำมา
พัฒนาเปนโมเดลความสัมพันธทส่ี อดคลองตามทฤษฎี
ซึ่งสามารถสรุปผลงานที่เกี่ยวของไดดังตอไปนี้
Narver และ Slater [2] ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการมุงเนนตลาดที่มีตอผลกำไรทาง
ธุรกิจ พบวา การมุง เนนตลาดมีความสัมพันธทางบวก
กับผลกำไรทางธุรกิจ

Hurley และ Hult [14] ไดศึกษาเกี่ยวกับ
นวัตกรรม การมุงเนนการตลาด และการเรียนรูของ
องคกร: การบูรณาการและการทดสอบเชิงประจักษ
พบวา การมุงเนนตลาดเปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับ
การทำสิ่งใหมๆ ซึ่งอาจจะอยูในรูปของพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป ถือไดวาการมุงเนนตลาดเปนปจจัย
หนึ่งที่ทำใหเกิดนวัตกรรม นอกจากนั้นการสนับสนุน
ในการเรี ย นรู ข ององค ก ร ก็ จ ะส ง ผลให เ กิ ด ผล
การดำเนินงานที่สูงขึ้น ดังนั้นการมุงเนนตลาดและ
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§¹ÇÑμ¡ÃÃÁ
(Innovativeness)
การเรียนรูขององคกรจึงเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิด
เปนความสามารถในการนำเสนอกระบวนการ นวัตกรรมในองคกร
ใหม ๆ ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ หรื อ แนวความคิ ด ใหม ๆ

•

•
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Baker และ Sinkula [11] ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การส ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น ของมุ ง เน น ตลาดและ
การมุงเนนการเรียนรูที่มีตอผลการดำเนินงานของ
องคกร พบวา การมุงเนนการเรียนรูจะชวยเพิ่มความ
สัมพันธทางบวกระหวางการมุงเนนตลาดและผลการ
ดำเนินงานขององคกรดานการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เปรียบ
เทียบในสวนแบงตลาดและผลการดำเนินงานโดยรวม

Miller และ Friesen [8] ไดศึกษาเกี่ยวกับ
นวัตกรรมในองคกรที่มีผูบริหารมีความเปนอนุรักษ
นิยมและองคกรทีม่ ผี บู ริหารมีความเปนผูป ระกอบการ
พบวา ทั้งสององคกรมีความแตกตางกันอยางมาก
ในนวั ต กรรม โดยองค ก รที่ มี ผู บ ริ ห ารมี ค วามเป น
นักอนุรักษนิยมมองวา นวัตกรรมผลิตภัณฑเปรียบ
เสมื อ นสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ใ นการตอบสนองที่ ท า ทาย
เกิดขึ้น เฉพาะเวลาที่สำคัญมากๆ เทานั้น ในทาง
กลับกัน องคกรที่มีผูบริหารมีความเปนผูประกอบ
การจะใหความสำคัญนอยในความสัมพันธทางบวก
ของนวัตกรรมและสิ่งแวดลอม และใหความสำคัญ
มากในความสัมพันธทางบวกของนวัตกรรมกับเครือ่ ง
มือที่เกี่ยวกับโครงสราง

Lee และ Tsai [15] ไดศึกษาเกี่ยวกับผล
กระทบของรูปแบบการปฏิบตั งิ านของธุรกิจทีม่ ผี ลตอ
การมุ ง เน น ตลาด การมุ ง เน น การเรี ย นรู และ
ความสามารถทางนวัตกรรม พบวา มีความสัมพันธ
ทางบวกในความสัมพันธของการมุง เนนตลาดกับการ
มุงเนนการเรียนรู และมีความสัมพันธทางบวกใน
ความสัมพันธของการมุงเนนตลาดกับความสามารถ
Lumpkin และ Dess [6] ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ทางนวัตกรรม
โครงสรางการมุงเนนความเปนผูประกอบการและ
การเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน พบวา การมุงเนน
Keskin [16] ไดศึกษาเกี่ยวกับการมุงเนน ความเปนผูประกอบการมีผลตอผลการดำเนินงาน
ตลาด การมุงเนนการเรียนรูและความสามารถทาง
นวัตกรรมของธุรกิจ SME พบวา การมุงเนนตลาด
Li, Huang และ Tsai [17] ไดศึกษาการมุง
สงผลโดยตรงตอความสามารถทางนวัตกรรมและ เนนความเปนผูประกอบการและผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ในขณะเดียวกัน การมุง เนนการเรียน ของบริษัท: บทบาทของกระบวนการสรางความรู
รูย งั เปนตัวกลางความสัมพันธระหวางการมุง เนนตลาด พบวา การมุงเนนความเปนผูประกอบการสามารถ
เพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัท
และความสามารถทางนวัตกรรมอีกดวย
Calantone, Cavusgil และ Zhao [12]
ไดศึกษาเกี่ยวกับการมุงเนนการเรียนรู ความสามารถ
ทางนวัตกรรมของบริษทั และผลการดำเนินงาน พบวา
การมุงเนนการเรียนรูสงผลโดยตรงตอความสามารถ
ทางนวัตกรรมของบริษัทและ ผลการดำเนินงาน โดย
ความสามารถทางนวัตกรรมของบริษทั มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการดำเนินงาน

Hult, Hurley และ Knight [9] ไดศึกษา
ความสามารถทางนวัตกรรม: ปจจัยและผลกระทบ
ตอผลการดำเนินงานทางธุรกิจ พบวา ความสามารถ
ทางนวัตกรรมเปนตัวกลางในความสัมพันธระหวาง
การมุง เนนตลาด การมุง เนนการเรียนรู การมุง เนน
ความเป น ผู ป ระกอบการ และผลการดำเนิ น งาน
ทางธุรกิจ โดยการมุงเนนตลาดนั้นมีผลกระทบทาง
บวกตอความสามารถทางนวัตกรรม ในขณะที่ความ
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สามารถทางนวัตกรรมเปนสิ่งสำคัญโดยตรงในการ
ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานนั้น ความสามารถทาง
นวัตกรรมยังเปนตัวกลางที่สำคัญของการเชื่อมโยง
ระหวางการมุงเนนการเรียนรูและผลการดำเนินงาน
อีกดวย

27

โครงสรางเชิงเสนของ Schumacker และ Lomax
[20] ซึ่งกำหนดใหมีกลุมตัวอยางของการวิเคราะห
โดยใช ส ถิ ติ ข องโปรแกรม LISREL คื อ 10-20
เทาของจำนวนตัวแปรสังเกตได ซึ่งการศึกษานี้มี
ตัวแปรแฝงทั้งหมด 5 ตัว ตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด
10 ตัว ดังนัน้ ขนาดของกลุม ตัวอยางตองมีไมนอ ยกวา
100 บริษทั ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดสง แบบสอบถาม
จำนวน 334 บริษัท ไดรับกลับคืนมา 171 บริษัท
และเมื่อแยกประเภทเปนกลุมตัวอยางที่มีฝายวิจัย
และพัฒนา มีจำนวน 114 บริษัท คิดเปน 11.4
เทาของจำนวนตัวแปรสังเกตได

Rhee, Park และ Lee [18] ไดศึกษาการขับ
เคลือ่ นความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนิน
งานของกลุม SME ในประเทศเกาหลีใต: การมุงเนน
การเรียนรูเปนสื่อกลาง พบวา การมุงเนนตลาดและ
การมุง เนนความเปนผูป ระกอบการมีความสัมพันธทาง
ตรงตอการมุงเนนการเรียนรูและความสามารถทาง
à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
นวั ต กรรม นอกจากนั้ น การมุ ง เน น ตลาดและ
การศึกษานีใ้ ชสถิตกิ ารวิเคราะหโมเดลสมการ
การมุง เนนความเปนผูป ระกอบการมีความสัมพันธทาง
ออมตอความสามารถทางนวัตกรรมโดยมีการมุงเนน โครงสราง (Structural Equation Model: SEM)
โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
การเรียนรูเปนตัวกลาง
ขอมูลจำนวน 1 ชุด ซึง่ ผูว จิ ยั ไดดดั แปลงจากการศึกษา
Zheng และ Cui [19] ไดศึกษาการมุงเนน ขอมูลในเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย
ความเปนผูป ระกอบการ การมุง เนนตลาด และผลการ ที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้
1. แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานองคกร แบบเติม
ดำเนินของบริษัท: บทบาทตัวกลางของการเรียนรู
ขอความลงในชองวาง และเลือกคำตอบ
ขององคกร พบวา การมุง เนนความเปนผูป ระกอบการ
และการมุงเนนตลาดมีความสัมพันธทางบวกตอผล
2. แบบสอบถามการมุง เนนตลาด ใชมาตรวัดของ
การดำเนิ น งาน โดยมี ก ารมุ ง เน น การเรี ย นรู เ ป น
Narver และ Slater [2] แบบมาตราสวน 5
ตัวกลาง
ระดับ โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ การมุง เนน
ลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน และการประสาน
งานในองคกร (2= 5.93, RMSEA = 0.132,
GFI = 0.97, AGFI = 0.90, CFI = 0.98,
คา NFI = 0.97)
¡ÅØ‹ÁμÑÇÍÂ‹Ò§
3. แบบสอบถามการมุ ง เน น การประกอบการ
ใชมาตรวัดของ Covin และ Slevin [21]
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ใ นการศึ ก ษา คื อ ธุ ร กิ จ
แบบมาตราสวน 5 ระดับ โดยแบงออกเปน 2
ซอฟต แวร ไ ทยที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม จาก BOI ซึ่ ง มี
ดาน คือ ความกลาเสี่ยง และการดำเนินงาน
ฝายวิจัย และพัฒนา (R&D) โดยมีการกำหนดกลุม
เชิงรุก (2= 3.34, RMSEA = 0.144, GFI =
ตั ว อย า งตามแนวทางการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ

•

วิธีการวิจัย • •
•

•

•

27
Book (KBS).indb 27

6/3/2014 10:41:49 AM

28 ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ
• วิ เ คราะห ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ แ บบ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment
Coefficient)
• ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล (Goodness of Fit Measure) ดวยคาสถิติไคสแควร
ค า ไคสแควร สั ม พั ท ธ ดั ช นี วั ด ระดั บ ความ
สอดคลอง (GFI) ดัชนีวดั ระดับความสอดคลอง
ที่ปรับแลว (AGFI) คาประมาณความคลาด
เคลือ่ นของรากกำลังสองเฉลีย่ (RMSEA) ดัชนี
วัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI)
ดัชนีวดั ความเปนปกติ (NFI) โดยเกณฑทใี่ ชใน
การพิจารณาดังนี้

0.97, AGFI = 0.91, CFI = 0.95, คา NFI =
0.93)
4. แ บ บ ส อ บ ถ า ม ก า ร มุ ง เ น น ก า ร เรี ย น รู
ใชมาตรวัดของ Baker และ Sinkula [11]
แบบมาตราสวน 5 ระดับ โดยแบงออกเปน 3
ด า น คื อ ค ว า ม มุ ง มั่ น ใ น ก า ร เรี ย น รู
ความเปดใจกวาง และการสรางวิสัยทัศนรวม
(2= 0.05, RMSEA = 0.000, GFI = 1.00,
AGFI = 1.00, CFI = 1.00, คา NFI = 1.00)
5. แบบสอบถามความสามารถทางนวัตกรรม
ใช ม าตรวั ด ของ Hurley และ Hult [14]
แบบมาตราส ว น 5 ระดั บ ( 2 = 6.39,
RMSEA = 0.05, GFI = 0.98, AGFI = 0.93,
CFI = 1.00, คา NFI = 0.99)
6. แบบสอบถามผลการดำเนินงาน แบบมาตรา
สวน 5 ระดับ (2= 6.16, RMSEA = 0.214,
GFI = 0.96, AGFI = 0.79, CFI = 0.98,
คา NFI = 0.98)

2

ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p > 0.05)
2/df
มีคานอยกวา 3
GFI, AGFI, CFI, NFI มีคาเขาใกล 1
RMSEA
มีคานอยกวา 0.8

2. วิเคราะหเสนทางอิทธิพล (Path Analysis)
3. วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural
Equation Modeling: SEM) และตรวจสอบ
1. วิเคราะหขอมูลปจจัยเชิงการมุงเนนที่สงผลตอ
ความตรงของโมเดล (Validation of the Model)
ความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงาน
เปนภาพรวมทั้งโมเดล โดยใชโปรแกรม LISREL
ดังนี้
8.80
• วิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของป จ จั ย เชิ ง การมุ ง เน น ความ
สามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน
¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸μÑÇá»ÃÊÑ§à¡μä´Œ
ในแต ล ะป จ จั ย โดยวิ เ คราะห เ ป น รายด า น
รายขอและโดยภาพรวม
ผู วิ จั ย ไ ด ใช วิ ธี ก า ร ห า ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์
• วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดย สหสั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น โดยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์
ใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด พบวา
ตั ว แปรทุ ก ชนิ ด มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวก โดยมี
(Confirmatory Factor Analysis)

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅ • •

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ • •
•

•
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คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r) อยูร ะหวาง 0.469 ถึง 0.778 อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ดังตารางที่ 1
ตัวแปร
CUST
COMP
INTERFN
RISK
PROACT
COMMIT
MIND
VISION
IN
PF

CUST
1.000
0.778**
0.720**
0.681**
0.656**
0.680**
0.530**
0.511**
0.595**
0.610**

COMP

INTERFN

RISK

1.000
0.726**
0.648**
0.592**
0.646**
0.519**
0.469**
0.598**
0.563**

1.000
0.609**
0.549**
0.655**
0.584**
0.535**
0.605**
0.583**

1.000
0.669**
0.572**
0.505**
0.481**
0.607**
0.700**

PROACT COMMIT

MIND

VISION

IN

PF

1.000
0.570**
0.510**
0.560**
0.624**
0.705**

1.000
0.611**
0.717**
0.608**

1.000
0.555**
0.504**

1.000
0.735**

1.000

1.000
0.749**
0.577**
0.686**
0.564**

** P < 0.01

CUST = การมุงเนนลูกคา, INTERFN = การมุงเนน
คูแขงขัน, INTERFN = การประสานงานในองคกร,
RISK = ความกลาเสี่ยง, PROACT = การดำเนินงาน
เชิ ง รุ ก , COMMIT = ความมุ ง มั่ น ในการเรี ย นรู ,
MIND = ความเปดใจกวาง, VISION = การสรางวิสยั ทัศน
ร ว ม, IN = ตั ว วั ด ความสามารถทางนวั ต กรรม,
PF = ตัววัดผลการดำเนินงาน

0.65

ผู วิ จั ย ไ ด ด ำ เ นิ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห โ ม เ ด ล
ความสัมพันธ พบวาโมเดลความสัมพันธตามทฤษฎี
ระหวางปจจัยเชิงการมุง เนนความสามารถทางนวัตกรรม
และผลการดำเนินงาน มีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยมีคา 2 = 31.62, df = 25, p-value
= 0.17, GFI = 0.95, AGFI = 0.88, CFI = 1.00, NFI
= 0.98 และ RMSEA = 0.048 ดังภาพที่ 1
MO = การมุงเนนตลาด, EO = การมุงเนน
ความเปนผูป ระกอบการ, LO = การมุง เนนการเรียนรู,
INNO = ความสามารถทางนวัตกรรม, PER = ผลการ
ดำเนินงาน

MO
0.29

• ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËâÁà´Å¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸
¡Ñº¢ŒÍÁÙÅàªÔ§»ÃÐ¨Ñ¡É •

0.36

0.16

ÀÒ¾·Õè 1:
LO
0.17

0.72
0.18

INNO

0.31

PER

0.12

EO

โมเดลความสัมพันธ
ของปจจัยเชิงการมุงเนนที่สง
ผลตอความสามารถทางนวัตกรรม
และผลการดำเนินงานในธุรกิจ
ซอฟตแวรไทยที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนจาก BOI
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• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§μÃ§
ÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§ÍŒÍÁáÅÐÍÔ·¸Ô¾ÅÃÇÁ •

เท า กั บ 0.29 ส ง ผ า นป จ จั ย การมุ ง เน น
การเรี ย นรู มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท า กั บ
0.17 และสงผานความสามารถทางนวัตกรรม
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.18
3. อิทธิพลทางออมทีป่ จ จัยการมุง เนนการเรียนรู
ส ง ผลผ า นความสามารถทางนวั ต กรรม
ต อ ผลการดำเนิ น งาน มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
อิทธิพลเทากับ 0.72

จากภาพที่ 1 สามารถสรุปเสนทางอิทธิพลไดดังนี้

• ÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§μÃ§ •
1. อิทธิพลทางตรงที่ปจจัยเชิงการมุงเนนสงผล
ต อ ความสามารถทางนวั ต กรรม ได แ ก
การมุงเนนตลาด มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ 0.36 การมุงเนนความเปนผูประกอบ
การมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท า กั บ 0.18
และการมุงเนนการเรียนรูมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ 0.72
2. อิ ท ธิ พ ลทางตรงของป จ จั ย เชิ ง การมุ ง เน น
และความสามารถทางนวัตกรรมทีส่ ง ผลตอผล
การดำเนินงาน ไดแก การมุงเนนตลาดมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.16 การมุงเนน
ความเป น ผู ป ระกอบการมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
อิทธิพลเทากับ 0.12 การมุงเนนการเรียนรู
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.08 และ
ความสามารถทางนวัตกรรมมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ 0.31

• ÍÔ·¸Ô¾ÅÃÇÁ •
อิทธิพลรวมของปจจัยเชิงการมุง เนนทีส่ ง ผล
ตอความสามารถทางนวัตกรรมและผลการดำเนินงาน
พิจารณาไดจากผลรวมระหวางอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางออมของปจจัยเชิงการมุงเนนที่สงผลตอ
ผลการดำเนินงานทีน่ ำมาศึกษา พบวา การมุง เนนตลาด
มีคา อิทธิพลรวมมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ความสามารถ
ทางนวัตกรรม การมุงเนนความเปนผูประกอบการ
และการมุงเนนการเรียนรู ตามลำดับ

• ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å ÊÃØ» áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð •
• ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å •

• ÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§ÍŒÍÁ •
1. อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มที่ ป จ จั ย การมุ ง เน น ตลาด
สงผลผานปจจัยอื่นๆ ตอผลการดำเนินงาน
มีดงั นีค้ อื สงผานปจจัยการมุง เนนการเรียนรูม ี
ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท า กั บ 0.65 และ
ส ง ผ า นความสามารถทางนวั ต กรรมมี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.36
2. อิทธิพลทางออมที่ปจจัยการมุงเนนความเปน
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส ง ผ ล ผ า น ป จ จั ย อื่ น ๆ
ตอผลการดำเนินงานมีดังนี้คือ สงผานปจจัย
การมุ ง เน น ตลาดมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล

จากผลการศึ ก ษาพบว า การมุ ง เน น ตลาด
การมุงเนนความเปนผูประกอบการ และการมุงเนน
การเรียนรู มีความสัมพันธทางบวกตอความสามารถ
ทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน ซึง่ สอดคลองกับ
ผลการศึกษาตางๆ ที่ผานมา เชน ผลการศึกษาของ
Lee และ Tsai [15] และผลการศึกษาของ Keskin
[16] ที่ พ บว า การมุ ง เน น ตลาดและการมุ ง เน น
การเรียนรู สงผลตอความสามารถทางนวัตกรรมและ
ผลการดำเนินงาน ซึ่งการมุงเนนการเรียนรูยังเปน
ตัวกลางของความสัมพันธอีกดวย นอกจากนั้นยัง
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สอดคลองกับผลการศึกษาของ Hult, Hurley และ
Knight [9] และผลการศึกษาของ Rhee, Park และ
Lee [18] ที่พบวา การมุงเนนตลาด การมุงเนนการ
เรียนรู และการมุงเนนความเปนผูประกอบการ มี
ความสัมพันธทางบวกตอความสามารถทางนวัตกรรม
และผลการดำเนินงาน โดยที่การมุงเนนการเรียนรู
เปนตัวกลางความสัมพันธระหวางการมุงเนนตลาด
การมุง เนนความเปนผูป ระกอบการ กับความสามารถ
ทางนวัตกรรม

คูแ ขงขันนัน้ เปนการเนนในเรือ่ งการทำความเขาใจใน
จุดแข็ง จุดออน ความสามารถ และกลยุทธของคูแขง
ปจจุบันและรวมถึงคูแขงในอนาคต สวนการประสาน
งานในองคกรเปนการเนนในเรื่องการประสานงาน
และการใช ท รั พ ยากรขององค ก รให เ กิ ด ประโยชน
สูงสุดเพื่อการสรางมูลคาที่เหนือกวาใหแกลูกคา ซึ่ง
องคกรทีใ่ หความสำคัญตอการมุง เนนตลาดจะนำไปสู
ใหเกิด ขอไดเปรียบทางการแขงขันมากกวาองคกรที่
ไมไดใหความสำคัญ แตทั้งนี้ ถาหากองคกรมีการให
ความสำคัญในการมุงเนนความเปนผูประกอบการ
• ÊÃØ» •
การมุง เนนการเรียนรู และความสามารถทางนวัตกรรม
โมเดลความสัมพันธของปจจัยเชิงการมุง เนน ขององคกรควบคูไปดวยกัน ก็จะยิ่งทำใหเกิดผลการ
ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงาน มี ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อีกทั้งปจจัย
และเนื่ อ งจากการศึ ก ษานี้ เ ก็ บ ข อ มู ล จาก
เชิงการมุง เนนมีอทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและ
แบบสอบถามที่ไดสงทางไปรษณียไปยังกลุมตัวอยาง
อิทธิพลรวมตอความสามารถทางนวัตกรรม และ
ทำใหไมสามารถทราบไดวา ผูต อบแบบสอบถามนัน้ เปน
ผลการดำเนินงาน โดยการมุงเนนตลาดเปนปจจัยที่มี
ผูบ ริหารขององคกรจริงหรือไม ซึง่ อาจทำใหเกิดความ
อิทธิพลรวมมากที่สุด แสดงใหเห็นวา องคกรควรให
คลาดเคลื่อนในขอมูลจากแบบสอบถาม นอกจากนั้น
ความสำคัญตอการมุง เนนตลาด ซึง่ จะสงผลใหองคกร
ในการศึกษาครั้งตอไป อาจมีการศึกษาและพัฒนา
มีผลการดำเนินงานที่สูงขึ้น นอกจากนั้น ถาหาก
ตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษานี้ ใหมีความ
องค ก รให ค วามสำคั ญ ในการมุ ง เน น ความเป น
สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ม ากยิ่ ง ขึ้ น หรื อ
ผูป ระกอบการ การมุง เนนการเรียนรู และความสามารถ
เปรียบเทียบกลุมตัวอยางระหวางธุรกิจซอฟตแวร
ทางนวัตกรรมขององคกรควบคูไปดวยกัน ก็จะยิ่งทำ
ไทยกับธุรกิจซอฟตแวรตางประเทศ
ใหเกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð •
จากผลการศึกษา ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา
ผูบริหารควรมีการใหความสำคัญในการมุงเนนตลาด
ไมวาจะเปนการมุงเนนลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน
หรือการประสานงานในองคกร ซึ่งการมุงเนนลูกคา
เป น การเน น ในเรื่ อ งการทำความเข า ใจในลู ก ค า
เปาหมาย เพื่อใหสามารถสรางมูลคาที่เหนือกวาให
แกลกู คาไดอยางตอเนือ่ ง ในขณะเดียวกัน การมุง เนน
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•• The Athlete Endorser-brand Relatedness
and Perception of Source Credibility as in
Schema Theory ••
สิทธิ์ ธีรสรณ*

º·¤Ñ´Â‹Í
งานวิจัยนี้มุงศึกษาวาความสัมพันธของนักกีฬาในชิ้นงานโฆษณากับประเภทของผลิตภัณฑมีผลตอ
การรับรูของผูรับสารในเรื่องความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลหรือไม ผูวิจัยศึกษาดวยวิธีทดลองโดยใชตัวอยาง
ที่เลือกดวยวิธีสุมจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลการทดลองพบวาความสัมพันธของบุคคลที่ใชในชิ้นงาน
โฆษณามี ผ ลต อ ความน า เชื่ อ ถื อ ของแหล ง ข อ มู ล ในทุ ก ด า น ซึ่ ง ได แ ก ความมี เ สน ห ความน า ไว ว างใจ
และความเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี Schema ของ Bartlett ผูวางแผนงานโฆษณาควรพิจารณาถึง
บุคคลที่จะเลือกใชในการสนับสนุนผลิตภัณฑในชิ้นงานโฆษณาใหมีความเกี่ยวของกัน
คำสำคัญ : ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล การโฆษณาทางกีฬา การสนับสนุนผลิตภัณฑโดยผูมีชื่อเสียงใน
งานโฆษณา

ABSTRACT
This research seeks to investigate if the athlete endorser-product relatedness affects
audience perception of source credibility in athlete endorsement advertising. An
experiment was conducted on a random sample of university students. The results,
coinciding with Bartlett’s Schema theory, indicate endorser-product relatedness has an
effect on source credibility in all dimensions; namely, attractiveness, trustworthiness,
and expertise. Advertising planners should consider the choice of endorsers in their
advertisement in such a way that they are related.
Keywords : Source Credibility, Sport Advertising, Celebrity Endorsement

* ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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Nowadays, consumers are surrounded

by advertising messages coming from a
variety of sources such as television,
billboards, radio, newspapers, bills, mobile
phones, etc. Therefore, media space is
cluttered with advertisements in those
media. Advertisement clutter has been
identified as one of the critical problems
for advertisers and marketers who have
been trying to tackle this problem with all
sorts of strategies, one of which is using
celebrity endorsers in their advertisements
(Solomon, 2007).
A celebrity endorser refers to any
individual who enjoys public recognition
and who uses this recognition on behalf
of a consumer good by appearing with it
in an advertisement (McCracken, 1989).
Celebrity endorsers can include actors,
athletes, business people, entertainers,
military leaders, models, politicians, and
singers. The use of athlete celebrity as
endorser is universally ubiquitous.
Nonetheless, Koernig and Boyd (2009)
believe celebrity athletes were demanding
increasingly large sums of money to lend
their name and image to products, or even,
athletes demand much more for
endorsements than their earnings from their
sport career. However, despite the significant
expense associated with celebrity
spokespersons, firms continue to pay them
large sums of money to get endorsed.

35

A number of studies support the
use of endorsement advertising for various
reasons. For instance, using celebrities as
endorsers can be an effective strategy to
gain and hold consumer attention (Atkin &
Block, 1983), enhance message recall
(Friedman & Friedman, 1979), increase
believability of the advertisements (Kamins,
Brand, Hoeke, & Moe, 1989), and create
positive word of mouth communications
(Bush, Martin, & Bush, 2004). Celebrities
also can help improve brand attitude
(Friedman & Friedman, 1979; Kamins,
Brand et al., 1989; Petty, Cacioppo, &
Shumann, 1983), increase purchase
likelihood (Friedman & Friedman, 1979;
Kamins, 1989), and increase brand loyalty
(Bush et al., 2004). Atkin and Block (1983)
found that advertisements with celebrities
are rated as more interesting, strong, and
effective, that products in the advertisements
are rated as more pleasant and enjoyable,
and that the celebrities themselves are
rated as more trustworthy, attractive, and
competent.
Research evidence also indicates,
however, that celebrities might not be
effective for all brands in all situations, and
companies have started to question
whether paying celebrities to endorse their
brands is the most effective use of
company resources. In fact, only one out
of five commercials containing celebrity
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effect in the context of attractiveness, the
match-up hypothesis has received limited
empirical attention for other match-up
conditions, especially in the area of sport
marketing and the impact of celebrity
athlete endorsers. Athlete endorsers are of
particular interest because they are used
not only to endorse sport related brands
but also to endorse non-sport related
brands.

endorsers meets companies’ strategic
expectations (Miciak & Shanklin, 1994).
Aside from their high cost, the value of
celebrity endorsers may be diminished if
they endorse multiple products, or if they
endorse or use rival products (Agrawal &
Kamakura, 1995; Tripp, Jensen, & Carlson,
1994). Celebrities also may prove ineffective
when negative press about the celebrity
occurs that tarnishes their image and
subsequently damages the image of the
associated brand (Louie & Obermiller, 2002;
Till & Shimp, 1998).

In accordance with the schema
theory proposed by Bartlett in 1932, it
might not be a good idea to use athletes
as endorsers for non-sport related products.
This study aims to investigate whether the
mismatch between theory and practice
warrants is not a mismatch in the real
world through an empirical exploration.
Thus, the study centers around the
match-up effect in the context of athlete
endorsers --- given the frequency and high
cost of using celebrity athletes as
endorsers nowadays.

The effectiveness of the specific
celebrity may depend on the type of
product being endorsed (Kamins, 1990;
Solomon, 2007). Research on the “matchup hypothesis” has empirically addressed
the issue of how endorser effectiveness
varies based on the type of product being
endorsed. More specifically, the match-up
hypothesis explains how the congruence
between the image of a spokesperson
and the image of a brand results in more
positive evaluations of the endorser, the
brand, and the advertisement. This match
could relate to the congruency of the brand
with endorser attractiveness, expertise, or
other relevant characteristics (Hsu &
McDonald, 2002; Till & Busier, 2000).
While empirical research exists,
investigating the effects of the match-up
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Literature Review ••
The characteristics of source
credibility affect the effectiveness of an
advertising message (Boyd & Shank, 2004)
as evidenced from the large amount of
research on celebrity endorsement. There
is a strong link between source credibility
and message persuasiveness. In other
words, the more credible the source
is, the more persuasive the advertising
message is.
The factors of source credibility have
been described in different ways. Source
expertise and trustworthiness have been
advocated as critical dimensions of source
credibility by a number of researchers
such as DeSarbo and Harshman (1985).
Among other dimensions are charisma,
attractiveness, enthusiasm, objectivity, and
dynamism. All in all, source credibility is
truly a multidimensional construct (DeSarbo
& Harshman, 1985).
In 1990, Ohanian wrote a seminal
review on source credibility and therein
explained the dimensions as well as
the scale used to measure them. He
conceptualized it as having three main
dimensions: expertise, trustworthiness, and
attractiveness. It is important to note that
research suggests that the three dimensions
of source credibility can make independent
contributions to the effectiveness of the
source (Bush, Martin, & Bush, 2004).

37

Source expertise means the extent
to which a communicator is perceived to
be a source of valid assertions. Research
has shown that a source’s perceived
expertise has a positive impact on attitude
change and that topic specific expertise is
important. Moreover, expertise of the source
is the one dimension of credibility that has
been linked with intention to purchase
products (Ohanian, 1991). For example,
consumers find it easier to link Theerathep
Vinothai, a well-known Thai soccer player,
with football equipment than with home
appliances.
Source trustworthiness refers to
the consumer’s confidence in the source
for providing information in an objective
and honest manner (Ohanian, 1991). She
states that trustworthiness of the celebrity
is an important construct in persuasion and
attitude-change research. However, in a
later study, trustworthiness did not have a
significant impact on purchase intentions.
Source attractiveness is a more
diﬃcult characteristic to conceptualize.
Most researchers describe attractiveness
in terms of physical appearance and
facial attractiveness (Patzer, 1983). Other
researchers (e.g. Triandis, 1971) believe
that attractiveness is a more multidimensional
construct. For instance, attractiveness may
be described in terms of the perceived
similarity of the source to the receiver of
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the message, familiarity, and whether the
source is likeable or admired. Attractive
sources are able to enhance the target
audience’s perception of the advertisement
(Baker & Churchill, 1977), and increase
purchase intentions (Petroshius & Crocker,
1989) and purchase behavior (Caballero
& Pride, 1984).

attitudes and behavior. One widely studied
characteristic in the literature on endorser
effectiveness is the credibility of the
endorser. Several studies have identified
source expertise and trustworthiness as
key dimensions of credibility (DeSarbo &
Harshman, 1985; Dholakia & Sternthal,
1977; Ohanion 1990). These components
of credibility can work in conjunction
or independently to contribute to the
effectiveness of an endorser (Wiener &
Mowen, 1985). Endorser credibility is
important because when endorser
credibility is high, consumers are more
likely to accept arguments presented
in the advertisement, but tend to reject
arguments in advertisements with a
source low in credibility (Crewal, Gotlieb &
Marmorstein, 1994).

Research shows that the
multidimensional image of the celebrity
or the cultural meaning embodied by the
celebrity is transferred to the product, and
then to the consumer, via advertisements
(McCracken, 1989). For example,
Walker, Langmeyer, and Langmeyer (1992)
measured consumer images of three
different products when they were
associated with two celebrities with
extremely different images. They found
that the unique images of the celebrity
endorsers were transferred to the various
products when they were paired with that
celebrity. Celebrity images can also be
transferred to organizations. Perceptions of an
organization become more positive
after being linked with a celebrity who
consumers like (Erogan, Baker & Tagg,
2001). Similarly, perceptions of the
organization become more negative when
the celebrity is disliked (Langmeyer &
Shank, 1993).

The match-up hypothesis provides
a theoretical framework that helps link the
relationship between the endorser-brand
fit and endorser credibility and explains
how the image of a spokesperson, in
conjunction with the image of a
brand, affects consumers’ brand and
advertisement evaluations (Koernig & Boyd,
2010). The match-up hypothesis has
its roots in the work of Mowen, Brown,
and Schulman (1979) who used balance
theory (Heider, 1958) to describe the
relationships between an endorser, a brand,
Certain specific characteristics of
and a target audience and asserts that an
the celebrity endorser affect consumer
38
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endorser would be most effective when attitudes toward the brands than
there is a close relationship between all unattractive celebrities. They argued, but
did not verify, that razors are associated
three elements.
with attractiveness, and that the congruency
According to the match-up
of the brand image (as one that increases
hypothesis, an endorser will not have a
attractiveness) with the attractive endorser
favorable effect on consumer attitudes and
led to the more positive evaluations.
behavior unless the image of the
Kamins (1990) conducted an
endorser “matches up” with the image of
the brand (Kamins, 1990; Parekh & experiment and argued the degree to which
Kanekar, 1994). For example, an attractive the brand was related to attractiveness
spokesperson would be more effective and a significant relationship was found
than an unattractive model in a cosmetics between celebrity attractiveness and product
advertisement because cosmetics are type, whereby the advertisement with the
related to beauty and an attractive attractive celebrity and the attractivenessendorser is consistent with this image. related brand caused consumers to
However, the attractive model would not evaluate endorser credibility to be higher
be more effective than the unattractive and the advertisement to be more favorable.
model in an advertisement for computers The attractiveness of the celebrities did
because computers are not related to not have any impact in the advertisements
with the brands that were not related to
beauty.
attractiveness. In contrast, Till and Busier
The attractive celebrity is effective
(2000) found some supporting evidence
because the match-up between the
of an attractiveness effect but did not find
beautiful celebrity and the beauty enhancing
a match-up effect.
brand results in high credibility—but only
Athletes provide an excellent
for brands related to beauty. Much of the
early match-up research focused on opportunity to examine match-up effects.
physical characteristics of the spokesperson From a practical standpoint, athletes are
and especially on physical attractiveness. widely used as brand endorsers and are
For example, Kahle and Homer (1985) considered an obvious match with brands
examined the impact of attractive versus that are related to athletic activity or that
unattractive celebrities in razor print ads. are related to fitness. Athletes presumably
They found that attractive celebrities elicited have high expertise in athletics, providing
higher purchase intent and more positive them with credibility, and thus they may
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be more effective as endorsers for sport Busier (2000) used an anonymous model
and presented him as either an actor or
related brands.
an athlete for both products. They found
Past research findings also suggest
a match-up effect of a more positive brand
that a perceived match-up between a less
attitude for the athlete compared to the
well-known (or even unknown) athlete and
actor for the energy bar. They suggest
the brand is suﬃcient to elicit the more
that these results were caused by increased
positive response. For example, although
ratings of expertise of the athlete over the
not tested in the context of the match-up
actor. Similarly, Lynch and Schüler (1994)
hypothesis, Yoon and Choi (2005) found
found that the more muscular the
that participants preferred and reported
spokesperson was, the more knowledgeable
higher purchase intentions for, advertisements
he was perceived to be, but only in
for sports brands that contained both the
advertisements for products that were
product and an athlete, even though the
related to muscularity.
athletes were not famous. Similarly, Boyd
and Shank (2004) found higher credibility
Taken together, the attractiveness
for less famous tri-athletes endorsing a match-up research coupled with the limited
sport-related product (cross-trainer shoes) sport-related research suggests that a
than for more famous Olympic stars celebrity athlete should be most effective
endorsing a non-sport product (milk).
when endorsing a sport-related brand. In
particular, the match-up between the image
Although Boyd and Shank (2004)
of the celebrity and the image of the brand
found that the match-up between the
should contribute to more positive
endorser and the product resulted in
perceptions of the endorser, attitudes toward
higher perceived expertise, they used
the brand and ad, and increased purchase
different athletes (tri-athletes versus Olympic
behavior.
stars) for their different product categories
(cross-trainer shoes versus milk) and thus
confounded the results. They also did not
• Schema Theory •
examine the impact of this match-up on
A schema (in plural, schemata or
evaluations of the advertisement or the
product. Even an anonymous model schemas) is the rule all human beings
purported to be an athlete might elicit have and use to interpret the world
match-up effects. In a study using fictional (Brewer & Treyens, 1981). New information
candy bars and energy bars, Till and is processed according to how it fits into
40
Book (KBS).indb 40

6/3/2014 10:41:50 AM

ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ

41

In the context of celebrity endorsers
and sport marketing, when an athlete
endorses a sport-related brand (versus a
non-sport brand) the advertisement should
make a difference when the same model
is not identified as an athlete (or is not
an athlete) because the brand and
endorser images are consistent with one
Schema theory can be used to
another according to schema theory. This
explain the anticipated attitudes and
leads to the following hypotheses:
behavior that will result when a celebrity
athlete matches up or doesn’t match up H1 : When an athlete endorser is used
with the brand (Koernig & Boyd, 2009).
for a sport related product, source
According to Fiske’s (1982) two-category
credibility is perceived higher.
model, judgments about the endorser and
brand are influenced by the endorser-brand H2 : When an athlete endorser is
used for a sport related product,
match. According to this model, a twoconsumers perceive source as
stage process, including categorization and
more attractive.
evaluation, affects judgments about the
brands. When the image of the endorser H3 : When an athlete endorser is
in the advertisement matches with the
used for a sport related product,
brand category, the affect associated with
consumers perceive source as
the endorser is immediately applied to the
more trustworthy.
brand category. When a mismatch occurs
between the endorser and the brand and H4 : When an athlete endorser is
used for a sport related product,
is thus inconsistent with the stimulus
consumers perceive source as
individual, increased thinking about the
having more expertise than for a
inconsistency results (Sujan, 1985). Thus,
non-sport related product.
an advertisement with an endorser whose
image is consistent with consumer
expectations of the brand will induce
immediate affect. However, if the endorser’s
image is inconsistent with expectations,
increased elaboration will result over the
inconsistency.

these rules. These schemas can be used
not only to interpret but also to predict
situation occurring in our environment.
Information that does not fit into these
schemas may not be comprehended at
all, or may not be comprehended
correctly.
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Research Methodology ••

importantly, that the difference was significant
(t(28) = 8.635, p < .001).

The total sample size was 60
participants recruited from undergraduate
students in a public university. The sample
consisted of 33 females (55%) and 27
males (45%) with a mean age of 19.8
years (ranging from 18 to 22 years of
age). All the participants involved in sports
on the regular basis, and were familiar with
the product or brand used in this study.
Thus, the sample was considered
satisfactory for the purpose of this study.

To ensure that the effects of one
or more extraneous variables or the threats
to internal validity have been controlled
(Fraenkel & Wallen, 2011), the researcher
employs a randomized between-subjects
design that randomly split 60 participants
into two groups or conditions: a sport
product group and a non-sport product
group. In the former group, the participants
viewed an advertisement with a well-known
athlete endorsing a sport-related brand,
In order to explore the role of the
while the participants in the latter group
match-up effect in the context of celebrity
saw the same athlete endorsing a non-sport
athletes as product endorsers. Two poster
related brand.
advertisements were made and used --one featured an athlete with a sport
After viewing the advertisement, all
related product and the other used the the participants responded in a selfsame athlete for a non-sport related product. administered questionnaire to items
To ensure the advertisements represent measuring the dependent variables and to
different endorsement categories, the questions about demographic characteristics.
researcher conducted a pre-test in which Perceived attractiveness was measured
thirty participants randomly selected from using one-item five-point scale developed
the same population as the sample were herein. Both measures of perceived
asked to rate those two advertisements trustworthiness and perceived expertise
on a five-point semantic differential scale. were adopted from the five-item five-point
The scale was anchored with non-sport scales developed and tested by Ohanian
brands on one end, and with sport brands (1990). The Cronbach’s alpha coeﬃcients
on the other. The results showed that the were calculated for the multi-item scales
respondents rated the non-sport related as follows: perceived trustworthiness (.85),
product as low (M = 0.39, SD = 1.14 and and perceived expertise (.81). The results
the sport related product as high were deemed suﬃciently high based on
(M = 3.45, SD = 1.91) and, most the standard of .70 recommended by
42
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Nunnally and Bernstein (1994) for basic the non-sport group, F (1,58) = 8.31,
p < .05. The F statistic for Hotelling’s
research.
Trace was exact. Although significant, the
The research design was an
effect size of this relationship was weak
experimental design, intended to provide
as indicated by partial 2 = .24.
the information about the perceptions
contributed by product-endorser relatedness
Univariate tests were conducted to
and unrelatedness. To test the differences further explore the impact of an athlete
among means, a series of multivariate endorser for a sport-related brand versus
analyses of variance (MANOVAs) were a non-sport related brand. The results of
performed. When significant differences these analyses and the mean values of
were found between group means, the dependent variables for each of the
Univariate ANOVAs were performed to experimental conditions are shown in Table
further define the differences.
1. Univariate between-subjects tests show
endorser-product relatedness has a
There are two levels of the single
significant effect on source attractiveness
independent variable, namely product(F (1,58) = 6.41, p = .043, 2 = .14),
endorser relatedness and unrelatedness.
source trustworthiness (F (1,58) = 4.09,
There are two dependent variables, namely
p = .044, 2 = .01), and source expertise
perceived trustworthiness, and perceived
(F (1,58) = 2.45, p = .032, 2 = .06). It
expertise.
can be concluded the congruence between
product types and the endorser’s athlete
Results ••
status in an advertisement is statistically
A multivariate test was conducted significant.
across the two products to test if the
•Table 1
product relatedness has an effect on
Source Credibility by Product Type
source credibility. The results of the
MANOVA indicate that there was a
Source
Product
significant main effect of endorser-product Credibility Type M SD F p 
Sport
4.01 1.09 6.41 .043 .14
relatedness, Hotelling’s Trace = .543, Attractiveness Non-sport
3.92 1.21
Trustworthiness
Sport
4.21 1.43 4.09 .044 .01
F (3, 55) = 6.53, p < .05. Follow-up
Non-sport 3.43 0.44
multivariate comparisons showed that the Expertise
Sport
4.27 1.87 2.45 .032 .06
Non-sport
4.05 2.01
sport group was significantly different from
2
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likely to accept the advertisement and its
message. When there is no match present,
consumers will engage in more elaboration
about the advertisement in an attempt to
resolve perceived inconsistencies with
existing schemas. These thoughts will
include negative reactions to the observed
inconsistency resulting in more negative
Discussion ••
attitudes about the advertisement and the
This study contradicts the Kamins’ endorser (Fiske, 1982; Fiske & Pavelchak,
experiment (1990) that suggested matching 1986; Sujan, 1985).
the athlete with a sport-related or
There are some avenues available
unrelated brand did not make any
difference on evaluations of the brand and for future studies. Future researchers should
advertisement. The contrast was found in compare the impact of advertisements that
this study which suggests that source include celebrity endorsers to those that
credibility in all the three dimensions are includes non-celebrity endorsers in them.
influenced by this fit between the brand Another interesting topic for future research
would be how endorser-product
and the celebrity endorser.
relatedness impacts purchase behavior,
This research also contributes to esp. in advertisements featuring sport
the literature by identifying the underlying related products or brand.
mechanism driving the match-up effects.
One limitation in this study is the
The lack of a match between the image
of the brand and the image of the recruiting of samples that might hamper
endorser resulted in less positive effect on the generalization of the findings. The
source credibility. These results can be sample was college students with similar
explained in the context of schema demographic characteristics; therefore, any
theory established by Bartlett in 1932 inference to other populations has to be
(Brewer & Treyens, 1981). This study made with caution.
confirms the schema theory such that
A critical issue for marketers paying
when a match is present, consumers are famous celebrities to be endorsers for their
likely to find a match in their existing brands revolves around which celebrity, or
schemas. Therefore, consumers are more type of celebrity, would maximize advertising
In summary, all of the research
hypotheses are supported as evidenced
in the research findings. The results of the
MANOVA indicate that the effect of
endorser-product relatedness on source
credibility is statistically significant.
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º·¤Ñ´Â‹Í
การบริโภคที่ลนเกินในยุควัตถุนิยมไดสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติท่มี ีอยูอยางจำกัดและสราง
ปญหาสิ่งแวดลอมและสังคมตามมา อยางไรก็ตามยังมีผบู ริโภคจำนวนหนึ่งที่เห็นถึงผลกระทบเชิงลบจากการ
บริโภค และปรับพฤติกรรมการบริโภคของตนใหมีความรับผิดชอบยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผบู ริโภคอาจใชการบริโภคเปน
สัญลักษณในการสะทอนอัตตา (Self) เพือ่ ใหรสู กึ ถึงการมีอยูข องตนและเชือ่ มโยงตนกับสังคม งานวิจยั นีจ้ งึ มี
วัตถุประสงคในการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตตากับพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบผานมโนภาพ
อัตตา (Self-Concept) โดยใชรปู แบบการวิจยั เชิงคุณภาพผานการสัมภาษณเจาะลึก ดวยการใหกลุม ทีศ่ กึ ษา
เลาเรื่องเชิงปรากฏการณเพื่อใหสามารถเขาใจประสบการณในชีวิตของกลุมที่ศึกษา หลังจากนั้นนำขอมูลมา
วิเคราะหตคี วาม ซึง่ ผลจากการศึกษาพบวาพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบมีความสัมพันธกบั อัตตา ยิง่
กวานั้นพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบที่ดูคลายกันอาจมาจากลักษณะมโนภาพอัตตาที่แตกตางกัน
มโนภาพอัตตาของกลุม ทีใ่ หความสำคัญกับมุมมองผูอ น่ื เปนหลักทีส่ ะทอนภาพความเปนคนดี ฉลาด และมีความ
รับผิดชอบในการบริโภคนั้นอาจเปนเพราะตองการใหสังคมยอมรับ ขณะที่มโนภาพอัตตาของกลุมที่ใหความ
สำคัญกับมุมมองตัวเองเปนหลักทีส่ ะทอนภาพคนทีม่ สี ติ มีเหตุผล และมีความรับผิดชอบในการบริโภคนัน้ มา
จากอิทธิพลของหลักคำสอนในพุทธศาสนาและอาจรูส กึ วามีจติ วิญญาณในระดับทีเ่ หนือกวาคนทัว่ ไป

ABSTRACT
In the consumer era, overconsumption has immensely exploited limited natural
resources and caused environmental and social impacts. Yet, certain groups of
people have been aware of environmental and social impacts and tried to consume
responsibly. As individuals employed consumption to construct, extend and preserve
their self-concepts, this research aimed to explore the relationship between self and
responsible consumption behavior in dimension of self-concepts. The empirical basis
was chosen due to limited empirical studies in responsible consumption behavior,
particularly in the Thai context. In-depth interviews were employed in gain insights from
* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
e-mail address: k.neillada@gmail.com
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the complex and ambiguous subjects for further interpretation and understanding.
Results from the informants suggested that selves and responsible behavior were
related. More interestingly, similar responsible consumption behaviors came from two
different groups of self-concepts. Those who were dominated more by viewpoints of
others reflected their selves as good, smart persons and express their responsible
consumption behavior in order to gain social acceptance. Those who relied more on
their own viewpoints tend to see themselves as wise, spiritually noble individuals and
act mindfully and responsibly are influenced by the Buddhist principles.

บทนำ • •
มีมโนภาพอัตตาหรือมองอัตตาตนเองอยางไร และ
อัตตาของพวกเขามีความสัมพันธอยางไรกับพฤติกรรม
การบริโภคอยางรับผิดชอบ

อัตตาหรือตัวตนมีอทิ ธิพลสำคัญตอพฤติกรรม
การบริโภคของมนุษย เนื่องจากมนุษยสงเสริมอัตตา
ของตนผานการบริโภค และใชการบริโภคเพื่อสราง
และรักษาอัตตา รวมถึงใชการบริโภคในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธกับสังคม (Wattanasuwan, 2005) ซึ่ง
ในเชิงทฤษฎีแลวพฤติกรรมการบริโภคสินคาสีเขียวก็
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อั ต ตาด ว ยเช น กั น เนื่ อ งจาก
ผูบ ริโภคซือ้ สินคาสีเขียวเพือ่ แสดงออกวาตนตระหนัก
ถึ ง สิ่ ง แวดล อ มและเพื่ อ รั ก ษาอั ต ตาของตนที่ เ ป น
คนฉลาดและมีเหตุผล (Thøgersen, 2011) ทีผ่ า นมามี
การศึกษาถึงความสัมพันธของอัตตากับพฤติกรรม
การบริโภครูปแบบตางๆ (e.g. Banister & Hogg,
2001; Bosnjak & Brand, 2008; Elliott, 1997;
Hogg, Banister, & Stephenson, 2009; Lee,
Motion, & Conroy, 2009; Rochberg-Halton,
1984; Wattanasuwan, 2005) แตยังไมพบงานวิจัย
เชิงประจักษถึงมโนภาพอัตตา (Self-concept) ของ
ผูที่มีพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ รวมถึง
ความสัมพันธระหวางอัตตากับพฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบในบริบทประเทศไทย งานวิจัยนี้จึงมี
จุดมุงหมายในการศึกษาประเด็นดังกลาวเพื่อตอบ
คำถามวา ผูที่มีพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ

ทบทวนวรรณกรรม • •
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งอั ต ตากั บ
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบผานมโนภาพ
อัตตา (Self-concept) นั้นพบวามีวรรณกรรมที่เปน
แนวคิดพื้นฐานโดยสรุปไดดังนี้
1. á¹Ç¤Ô´à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍÑμμÒ
อัตตาหรือตัวตน (Self) เปนสิ่งที่มนุษยสมมติ
ขึ้นเปนโครงสรางบุคลิกภาพโดยใสความรูสึก
หรือทัศนคติและสภาพแวดลอมทีป่ ระกอบขึน้
เปนอัตตาผานมโนภาพอัตตา (Self-concept)
หรื อ ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของมนุ ษ ย ที่ ม องภาพ
อัตตาตนเอง มโนภาพอัตตา (Self-concept)
คือสิ่งที่แสดงถึงผลรวมของความรูสึกนึกคิด
ของบุ ค คลที่ ม องอั ต ตาตนเองเสมื อ นวั ต ถุ
(Rosenburg, 1979, p. 7 cited in Sirgy,
1982) มโนภาพอัตตาถูกตีความจากมุมมองที่
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หลากหลายของมนุษย (Burns 1979, cited
in Sirgy, 1982, p.287; Rosenberg 1979,
p. 7 cited in Sirgy, 1982) สงผลใหมโนภาพ
อัตตาจึงมีหลายมิติ ซึ่งงานวิจัยบางสวนได
เสนอวามโนภาพอัตตามี 2 มิติ คือ มโนภาพ
อั ต ตาแท (Actual Self-concept)
เป น ภาพที่ บุ ค คลมองอั ต ตาของตนว า เป น
อยางไร และมโนภาพอัตตาในอุดมคติ (Ideal
Self-concept) เป น ภาพที่ บุ ค คลนั้ น ๆ
อยากให อั ต ตาของตนเป น อย า งไร (e.g.,
Belch, 1978; Belch & E. Laird, 1977;
Delozier & Rollie, 1972) อยางไรก็ตาม ยัง
มีงานวิจัยบางสวนที่ไดเสนอมิติของมโนภาพ
อัตตาทีม่ ากกวา 2 มิตจิ ากทีไ่ ดอา งอิงมาแลวนัน้
ซึ่ง Sirgy (1979, 1980) แสดงแนวคิดทฤษฎี
ของมโนภาพอั ต ตา โดยเสนอว า มโนภาพ
อัตตามีทั้งหมด 4 มิติ ดังนี้ (1) อัตตาแท
(Actual Self) คือ ภาพที่บุคคลมองวาอัตตาที่
แทจริงของตนนั้นเปนคนอยางไร (2) อัตตา
ในอุดมคติ (Ideal Self) คือ ภาพในอุดมคติที่
บุคคลอยากใหอัตตาของตนเปนอยางไร (3)
อัตตาเชิงสังคม (Social Self) คือ ภาพที่
บุคคลคิดหรือรูสึกวาอัตตาของตนในสายตา
ของผูอื่นนั้นเปนอยางไร และ (4) อัตตาเชิง
สังคมในอุดมคติ (Ideal Social Self) คือ ภาพ
ในอุดมคติที่บุคคลอยากใหผูอื่นเห็นวาอัตตา
ของตนเปนอยางไร (Dornoff & Tatham,
1972;French & Glaschner, 1971; Hughes
& Guerrero, 1971; Munson & Spivey,
1980; Sanchez, O’Brien & Summers
1975; Sommers 1964, cited in Sirgy,
1982)

51

มโนภาพอัตตาไดถูกนำไปใชในการอธิบาย
และวิเคราะหบทบาทของอัตตาของผูบริโภค
ที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล โดย
ลักษณะการบริโภคของคนนั้นสามารถแบง
ออกได เ ป น 3 กลุ ม คื อ (1) การได ม า
(acquisition) เช น การซื้ อ การบริ จ าค
การรั บ มรดก การให ข องขวั ญ เป น ต น
(2) การใช และ (3) การกำจัด (disposal) เชน
การทิ้ง การเปลี่ยนรูป การนำกลับมาใชใหม
เปนตน (Gonzalez, Korchia, Menuet, &
Urbain, 2009) ซึ่งการบริโภคนี้จะเปนตัว
สรางอัตลักษณของแตละบุคคล บงบอกความ
สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น และบ ง บอกความรู แ ละ
ประสบการณของคนนั้นๆ (Wattanasuwan,
2005) สอดคลองกับ Grubb and Grathwohl
(1967) ที่อธิบายวามโนภาพอัตตามีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของมนุษยในการปกปองและ
สงเสริมอัตตาของตนผานการซื้อ ใชสินคา
และแสดงความเปนเจาของสิ่งตางๆ (James,
1890) ดังที่ Belk (1988) ระบุวา “สิ่งที่ตน
ครอบครองคืออัตตาของตนเอง” สอดคลอง
กับแนวคิดเกีย่ วกับอัตตาทีว่ า “เราคือสิง่ ทีเ่ รามี
(We are what we have)” อัตตาเริ่มจาก
ความว า งเปล า และมนุ ษ ย ก็ เ ป น ผู เ ติ ม เต็ ม
ความวางเปลานั้นผานการบริโภคเพื่อที่จะได
สามารถสื่อสารความหมายเชิงสัญลักษณของ
ตนเองและสรางความสัมพันธตอ ผูอ นื่ กลาวคือ
มนุษยแสวงหาประโยชนจากความหมายเชิง
สัญลักษณจากการบริโภคเพือ่ ใชในการดำเนิน
ชีวติ แสดงความเชือ่ มโยงกับสังคมและปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของทั้งตนเองและ
สั ง คมเพื่ อ ที่ จ ะรู สึ ก ถึ ง การมี อ ยู ข องอั ต ตา
(Wattanasuwan, 2005, p. 180)

51
Book (KBS).indb 51

6/3/2014 10:41:51 AM

52 ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ
นอกจากความหมายเชิงสัญลักษณที่เรามอง
วาการบริโภคจะสามารถสะทอนความเปนเรา
ไดแลวนั้น อัตตาที่เราสะทอนออกมายังมา
จากการรั บ เอาป จ จั ย ภายนอก (Radley,
1993) คือ การนำเอาความหมายรวมกันของ
สิ่งตางๆ ในสังคมมามีความสัมพันธกับเรา
ผูบริโภคใชการบริโภคเพื่อแสดงถึงการเปน
สมาชิกในกลุม เชน สมาชิกแบรนด (brand
communities) (Muniz & O’Guinn, 2001;
Schouten & McAlexander, 1995) เปนตน
โดยความหมายทางสังคมที่บุคคลไดรับนั้นมา
จากกลุ ม สมาชิ ก และมาจากความสั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลกับแบรนดนั้นๆ (Fournier,
1998) ทั้งนี้ Ligas and Cotte (1999) ได
ระบุสว นประกอบหลักสามสวนทีเ่ ปนหัวใจตอ
ความหมายทีผ่ บู ริโภคใหกบั สินคาและแบรนด
คือ บุคลิกลักษณะ (personality) คุณสมบัติ
ที่ เ ป น รู ป ธรรม (physical attributes)
และคุณลักษณะหนาที่ (functional characteristics) โดยสิ น ค า และแบรนด นั้ น จะมี
ภาพลักษณรว มทีผ่ ผู ลิตและผูใ ชสรางใหเกิดขึน้
ในสังคม (M. Sirgy et al., 1997) มีความหมาย
เชิงสัญลักษณทเ่ี ปนตัวเชือ่ มโยงระหวางนักการ
ตลาดกับผูบริโภค ผานการโฆษณา ซึ่งถือเปน
สวนสำคัญของการสรางบุคลิกลักษณะของ
แบรนด (Brand Personality) ทีท่ ำใหผบู ริโภค
เกิดการเปรียบเทียบและถายทอดภาพลักษณ
แตละแบรนด สอดคลองกับที่ McCracken
(1986) กลาวไววาการนิยามอัตตาและการ
นิยามกลุมจะไมสามารถเปนไดหากปราศจาก
สินคา เนือ่ งจากสินคาไดเขามามีบทบาทสำคัญ
ทีน่ อกเหนือจากอรรถประโยชนหรือคุณสมบัติ
ของสิ น ค า แต สิ น ค า ยั ง สามารถสื่ อ สาร

ความหมายในเชิงวัฒนธรรมไดอีกดวย ดังนั้น
การบริโภคทุกวันนี้จึงเปนแหลงสำคัญของ
การแสดงความหมายเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในสังคมรวมสมัยที่เต็มไปดวย
สัญลักษณและภาพลักษณตา งๆ ทีน่ กั การตลาด
พยายามสร า งเพื่ อ เย า ยวนผู บ ริ โ ภค และ
หากยิ่ ง สั ญ ลั ก ษณ แ ละภาพลั ก ษณ เ หล า นั้ น
สามารถส ง ไปถึ ง อั ต ตาที่ อ ยากเป น ได การ
บริโภคเชิงสัญลักษณก็จะมากเทานั้น เพราะ
เราจะมองหาแหลงทรัพยากรที่มีสัญลักษณ
เพื่อชวยใหเราสามารถแลกเปลี่ยน ตีความ
และปรับใหเหมาะสมกับการบริโภคในทุกวัน
เราบริโภคสินคาและบริการมากมายเพื่อระบุ
ความสอดคลองของแบรนดกับอัตตาของเรา
และสรางภาพลักษณของตัวเราที่สอดคลอง
กับมโนภาพอัตตาของตน และหลีกเลี่ยงหรือ
แยกตนออกจากสินคาหรือแบรนดทตี่ นเองคิด
วาไมเกี่ยวของ
นอกจากผูบริโภคใชการบริโภคเพื่อสะทอน
อัตตาของตนแลว ผูบ ริโภคยังใชการหลีกเลีย่ ง
ที่จะบริโภคบางสิ่งบางอยาง เพื่อสราง รักษา
แ ล ะ พั ฒ น า อั ต ต า ข อ ง ต น ด ว ย เช น กั น
หรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื นอกจากความพยายามที่
จะมีสิ่งตางๆ แลว ความพยายามที่จะไมมี
สิ่งตางๆ ยังมีนัยสำคัญตออัตตาดวย (Hogg,
1998) ดวยเหตุนี้อัตตาที่เปนไปได (Possible
Selves) อาจมี ห ลากหลายทั้ ง ในเชิ ง บวก
(Positive Self) คื อ อั ต ตาที่ ต นยอมรั บ
ห รื อ เชิ ง ล บ ( N e g a t i v e S e l f ) คื อ
อัตตาทีต่ นปฏิเสธ ซึง่ หนาทีข่ องอัตตาทีเ่ ปนไป
ไดในเชิงลบนั้นจะอยูในฐานะของการเปนสิ่ง
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาผาน
การปฏิ เ สธหรื อ การหลี ก เลี่ ย งการบริ โ ภค
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(Hogg, et al., 2009) เราใชการบริโภคเชิง
สัญลักษณเพือ่ ตีความและการสรางความหมาย
จากมุ ม มองเชิ ง ลบของอั ต ตาที่ เ ป น ไปได
การปฏิเสธหรือการหลีกเลีย่ งจึงเกิดจากความ
สัมพันธระหวางความไมชอบและความรังเกียจ
กับอัตตาเชิงลบ (Negative Self) ความสำคัญ
ของอัตตาเชิงลบในปจจุบันนี้ ถือวารวมเปน
สวนหนึง่ ในแนวคิดเรือ่ งมโนภาพอัตตา เพราะ
สิ่ ง ที่ เ ราเลื อ กที่ จ ะปฏิ เ สธหรื อ หลี ก เลี่ ย ง
การบริโภคนัน้ เปนแนวคิดสำคัญของการระบุ
อัตตาทั้งเชิงบุคคลและกลุมสังคม และสิ่งที่ไม
ชอบหรือทีเ่ ราปฏิเสธทีจ่ ะบริโภคนัน้ ยังสามารถ
บงบอกเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของบุคคลและ
กลุม สังคมไดดเี ทากับสิง่ ทีเ่ ราเลือกทีจ่ ะบริโภค
(Banister & Hogg, 2001) ดั ง นั้ น
การสรางอัตตาในที่นี้ จึงรวมถึงการปฏิเสธ
การบริ โ ภค คื อ การละเว น หลี ก เลี่ ย ง
การเกลียดชังการบริโภคเฉพาะอยางดวย เพราะ
ฉะนั้น รูปแบบการปฏิเสธการบริโภคจึงนับได
วาเปนสวนหนึง่ ในการสรางอัตตาเชิงสัญลักษณ
ของเรา (Hogg, et al., 2009; Johanna &
Sinikka, 2002; Wattanasuwan, 2005)
การปฏิเสธการบริโภคยังไดรับผลกระทบมาจาก
ปจจัยภายนอก 3 ประการดวยกัน คือ
(1) ¡ÒÃμÅÒ´
คื อ การที่ ผู ผ ลิ ต พยายามที่ จ ะจั ด การ
สภาพแวดล อ มทางการตลาด ด ว ยการ
ใช โ ฆษณาและสื่ อ ต า งๆ เพื่ อ สื่ อ สาร
ภาพลักษณของตน (Ligas & Cotte, 1999)
ความเชื่ อ ของตลาดได เข า มามี บ ทบาท
สำคัญ เมื่อผูบริโภคแสดงความรูสึกทั้งใน
แงของการพูดและการกระทำแตละครั้งได

53

ส ง ผลกระทบต อ แบรนด ดั ง นั้ น การต อ
ต า นการบริ โ ภคจึ ง กลายเป น การออก
เสียงเพื่อสื่อวาเขาปฏิเสธสินคา แบรนด
และบริการนั้นๆ การตอตานการบริโภค
ด ว ยการปฏิ เ สธภายใต ก ารบริ โ ภคเชิ ง
สั ญ ลั ก ษณ นั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ การที่ ค นนั้ น
กลั ว เกรงอั ต ตาที่ อ าจจะกลายเป น ไปได
และตองการที่จะปกปองตนเอง (Ogilvie,
1987) ดังนั้นการปกปองตนเองไดเขามา
มี บ ทบาทสำคั ญ ของการเป น ป จ จั ย แรง
จูงใจของคน ทำใหนักโฆษณาและนักการ
ตลาดไดใชความสอดคลองของภาพลักษณ
สินคากับผูใชในการวางตำแหนงแบรนด
เพื่อสรางกลุมลูกคาตัวอยางเชิงสัญลักษ
ณสำหรับสินคาของเขาผานรูปแบบของ
การโฆษณา (M. Sirgy, et al., 1997)
(2) ÊÑ§¤Á
คือ สภาพแวดลอมทางสังคมที่อยูในเชิง
สัญลักษณเชื่อมโยงกับบริบทการบริโภค
เชิงสาธารณะและสวนบุคคล ไดรวมเขาเปน
ตัวตนและกลายเปนอัตตาทีส่ ะทอนออกมา
มีการปฏิสัมพันธระหวางรุนสูรุน (Moore,
Wilkie, & Lutz, 2002) และมีบทบาท
สำคั ญ ในกระบวนการทางสั ง คมของ
ผู บ ริ โ ภค กล า วคื อ อิ ท ธิ พ ลของพ อ แม
ถื อ เป น ส ว นสำคั ญ ในการสร า งคุ ณ ค า
อารมณ และทัศนคติ และสามารถกระตุน
ให เ กิ ด พฤติ ก รรมการสนใจ และ/หรื อ
หลีกเลี่ยง นำไปสูการยอมรับ และ/หรือ
ปฏิเสธสินคาและบริการ จนในที่สุดสงผล
ตอตัวเลือกและแบรนดในการบริโภคสินคา
แตละประเภท
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อั ต ลั ก ษณ ข องตน ทำให เ กิ ด ความต อ งการและ
แสวงหาใหไดมาตามอำนาจของความอยากอยางไมมี
ที่สิ้นสุด (พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2531)
จนกระทั่งในที่สุด นำไปสูอัตตาที่ยึดติดในวัตถุและ
ทรัพยสิน (วัตถุนิยม) ผูที่มีอัตตายึดติดในวัตถุมากจะ
มีตองการที่จะมีรายไดมาก ตองการฐานะการเงิน
ที่มั่นคง มีการบริโภคเพื่อภาพลักษณมากกวาอรรถ
ประโยชน คือ การบริโภคความหมายเชิงสัญลักษณ
ของวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น (Elliott, 1997) มีการ
จับจายใชสอยเพื่อตนเองมากกวาเพื่อผูอื่น และจะไม
พอใจกั บ ชี วิ ต ความเป น อยู ข องตน (Richins &
Dawson, 1992) เพราะวั ต ถุ นิ ย มก อ ให เ กิ ด การ
แกงแยงชิงดี โดยไมคำนึงถึงสังคม แตอยางไรก็ตามเรา
สามารถปรับอัตตาไดดว ยการมีสติ รูเ ทาทัน รูเ หตุปจ จัย
ของกิเลส และดับกิเลสทีต่ น เหตุ ดวยการลดความรูส กึ
ในความเปน “ตัวเรา” และ “ของเรา” ลง ลดความ
เห็นแกตัวและทำเพื่อสังคมมากขึ้น (พุทธทาสภิกขุ,
2545)

(3) ºØ¤¤Å
คือ สภาพแวดลอมสวนบุคคลรวมถึงความ
ทรงจำวั ย เยาว แ ละการกระทำหรื อ แนว
ทางปฏิบัติของตัวเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วัยเยาว นั้นมีอิทธิพลตออัตตาและนำไป
สูอ ตั ตารูปแบบตางๆ ทีเ่ ปนไปได เพราะคน
จะซึมซับความทรงจำเกี่ยวกับแบรนดของ
สินคาและบริการที่พอแมหรือครอบครัว
บริโภค จะนำไปสูการตัดสินใจบริโภคหรือ
ไมบริโภคของบุคคล (Banister & Hogg,
2001; Ligas & Cotte, 1999)
ดังนั้น จึงกลาวไดวาพฤติกรรมการบริโภค
สินคาในเชิงสัญลักษณของมนุษยนั้นเปนไปเพื่อการ
สนับสนุนและสงเสริมมโนภาพอัตตา การบริโภคแต
ละครั้ ง เป น การสร า งความหมายของอั ต ตาและ
สงเสริมมโนภาพอัตตาทั้ง 4 ประเภท (Gonzalez, et
al., 2009; Tuan, 1980) การบริโภคทุกวันนี้จึงเปน
การแสดงความหมายเชิงสัญลักษณเพือ่ สะทอนอัตตา
ผู บ ริ โ ภคส ว นใหญ บ ริ โ ภคสิ น ค า และบริ ก ารเพื่ อ
สงเสริมอัตตาและเชือ่ มโยงความสัมพันธกบั สังคมผาน
แบรนดของสินคาและบริการ ดังนั้น นักการตลาดจึง
พยายามสรางแบรนดของสินคาและบริการเพื่อระบุ
ความสอดคลองระหวางแบรนดกบั อัตตา และกระตุน
ใหเกิดการบริโภคมากขึ้น (Shaw & Newholm,
2002)

แตอยางไรก็ตาม การบริโภคในลักษณะของ
การลดความเห็ น แก ตั ว และทำเพื่ อ สั ง คมนั้ น
งานวิจัยตางๆ มีการศึกษาแนวคิดนี้จำนวนมาก และ
อธิบายวาเปนการสรางเสริมอัตตาในอีกรูปแบบหนึ่ง
ดั ง ตั ว อย า งเช น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งอั ต ตากั บ
พฤติกรรมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ
ผูที่มีอัตตาคนใสใจระบบนิเวศ (Ecological self)
(Stephen, 2001) หรือผูที่มีอัตตาที่ยึดถือคุณงาม
ความดี (Moral self) (Clive Barnett, Cafaro, &
Newholm, 2005) นั้นนำไปสูพฤติกรรมการบริโภค
ที่ ใ ส ใจสิ่ ง แวดล อ ม และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคที่
ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมก็มีความสัมพันธกับอัตตาคน
ฉลาดและมีเหตุผล เพราะการที่ผูบริโภคซื้อสินคาสี
เขียวนัน้ เพือ่ แสดงออกวาตนเองตระหนักถึงสิง่ แวดลอม
และปกปองรักษาอัตตาของตนเองทีเ่ ชือ่ วาตนเปนคน

• ÍÑμμÒ¡Ñº¡ÒÃºÃÔâÀ¤àªÔ§ÊÑÞÅÑ¡É³
ã¹ÁØÁ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò •
หากมองในมุมพุทธศาสนาแลว เชื่อวาตนตอ
ความคิดและกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวง ไมวาจะ
เปนความอยากได อยากมี หรืออยากเปน นั้นเกิดมา
จากการยึดมั่นถือมั่นในตัวเรา (อัตตา) และของเรา
(อัตตนียา) (พุทธทาสภิกขุ, 2530) เพื่อการแสดง
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ฉลาดและมีเหตุผล (Thøgersen, 2011) โดยสรุปคือ
อัตตานำไปสูพฤติกรรมการบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอม
และพฤติกรรมการบริโภคนั้นๆ ก็สะทอนและปกปอง
อัตตาดวย ดังนั้น เราสามารถเลือกที่จะตระหนักถึง
สังคมไดผานพฤติกรรมการบริโภคที่เกิดจากการให
นิยามตนเอง เชน การที่เราเชื่อวาอัตตาเราเปนอัตตา
ที่ไมยึดติดในวัตถุนิยม ทำใหเราลดการซื้อสินคาที่ไม
จำเปนลง หรือการที่เราเชื่อวาอัตตาเราเปนอัตตาที่มี
จิ ต อาสา ก็ จ ะช ว ยเหลื อ สั ง คมผ า นกิ จ กรรมต า งๆ
เปนตน (Hogg, et al., 2009)
2. á¹Ç¤Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§ÃÑº¼Ô´ªÍº
‘การบริโภคอยางรับผิดชอบ (Responsible
Consumption)’ คือ การใชทรัพยากรอยางมี
เหตุผลและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึง
ประเด็นดานจริยธรรม สังคมและระบบนิเวศ
(Özçaglar-Toulouse, 2009) ซึ่งประเภท
ของการบริ โ ภคอย า งรั บ ผิ ด ชอบมี ดั ง นี้
(1) การส ง เสริ ม ตลาดที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(Cohesion with the market) คือ ความ
สามารถ และยินดีที่จับจายใชสอยสินคาและ
บริการจากผูป ระกอบการทีร่ บั ผิดชอบตอสังคม
(Buycott) (Young, Hwang, McDonald, &
Oates, 2010) (2) การถอนตัวออกจากตลาด
ที่ไมมีความรับผิดชอบ (Withdrawal from
the market) คือ ลดการซื้อสินคาและบริกา
รที่ไมจำเปนลง (Limiting Consumption)
(Scott & David, 2000) (3) การพยายามเปลีย่ น
แปลงตลาดใหมคี วามรับผิดชอบ (Mobilizing
the market) คือ ไมซอื้ สินคาและตอตานสินคา
(Boycott) (Friedman, 1991) จากผูป ระกอบ
การที่คาดหวังกำไรเปนหลักโดยไมคำนึงถึง
กระบวนการ
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สิง่ สำคัญก็คอื การบริโภคอยางรับผิดชอบไมได
ทำเพราะความจำเปนหรือถูกบังคับ แตเปนไป
ตามความสมัครใจที่จะใชชีวิตอยางเรียบงาย
(Voluntary simplicity) (Shaw &
Newholm, 2002) ผูที่สมัครใจใชชีวิตอยาง
เรียบงายจะไมนยิ มวัตถุ (Non-materialistic)
และพึงพอใจในการจำกัดคาใชจายในการซื้อ
สินคาและบริการตางๆ (McDonald, Oates,
Young, & Hwang, 2006) โดยหวังวาจะ
ส า ม า ร ถ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต ล า ด ใ ห มี
ความรับผิดชอบมากขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับ
อั ต ตา มโนภาพอั ต ตา และพฤติ ก รรมการ
บริโภคอยางรับผิดชอบ พบวาผูบริโภคใชการ
บริโภคในเชิงสัญลักษณเพือ่ สะทอนอัตตาตาม
มโนภาพหรื อ การมองอั ต ตาของตนทั้ ง 4
ประเภท คื อ อั ต ตาแท อั ต ตาในอุ ด มคติ
อัตตาเชิงสังคม และอัตตาเชิงสังคมในอุดมคติ
โดยแบรนดและการตลาดมีบทบาทในการ
สรางภาพลักษณของสินคาและบริการ เพื่อ
เชื่อมโยงกับมโนภาพอัตตาของผูบริโภค และ
สงเสริมใหผูบริโภคบริโภคสินคาและบริการ
ตามความเชื่อมโยงกับอัตตาของตนและกลุม
สังคม นอกจากพฤติกรรมการบริโภคทั่วไป
แลว พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบก็
สามารถสะทอนอัตตาของผูท มี่ พี ฤติกรรมการ
บริโภคอยางรับผิดชอบไดดวยเชนกัน ซึ่งการ
ทบทวนวรรณกรรมข า งต น นั้ น เพื่ อ ศึ ก ษา
ประเด็นสำคัญของงานวิจัยนี้ คือ ลักษณะ
อั ต ตาของผู ที่ มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอย า ง
รับผิดชอบ โดยใชหลักการศึกษาอัตตาของ
ผูบริโภคดวยแนวคิดเรื่องมโนภาพอัตตาทั้ง 4
ประเภท ในการอธิบายอัตตา และอธิบาย
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ความสั ม พั น ธ ข องอั ต ตากั บ พฤติ ก รรมการ
บริโภคอยางรับผิดชอบของผูท มี่ องวาตนเองมี
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ โดยมี
หลั ก ในการวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมของกลุ ม
ตัวอยางตามนิยามของพฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบในการตระหนักถึงประเด็น
ปญหาที่เกิดจากการบริโภคและมีพฤติกรรม
การบริโภคที่สอดคลองกับแนวคิดการบริโภค
อยางรับผิดชอบ ทั้งนี้ บุคคลตองมองวาตนมี
พฤติ ก รรมอย า งรั บ ผิ ด ชอบและพฤติ ก รรม
การบริโภคอยางรับผิดชอบนัน้ ตองเปนไปดวย
ความสมัครใจ

อัตตาของกลุมที่ศึกษาได ดังนั้น การเลาเรื่องถือวา
เปนแนวทางที่เหมาะสมในการทำความเขาใจปรากฏ
การณที่มีความซับซอนดังเชน อัตตาและมโนภาพ
อัตตา (Wattanasuwan, 2012) ผูวิจัยจึงเลือกใชรูป
แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
โดยการสัมภาษณเจาะลึก (ชาย โพธิสิตา, 2552) ให
บุคคลที่ศึกษาเลาเรื่องเชิงปรากฏการณ (ÖzçaglarToulouse, 2009) เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ความเข า ใจ
ผูบริโภคเชิงลึก
การศึ ก ษาอั ต ตาผ า นมโนภาพอั ต ตากั บ
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบนี้มีการกำหนด
กลุมที่ศึกษาเฉพาะผูที่มีพฤติกรรมการบริโภคอยาง
รับผิดชอบ ผูวิจัยจึงใชวิธีเลือกกลุมที่ศึกษาเฉพาะผูที่
มองวาตนเองมีพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ
โดยใช เ ทคนิ ค การสุ ม ตั ว อย า งแบบบอลล หิ ม ะ
ไมกำหนดเพศและอายุ ผูวิจัยเริ่มจากสัมภาษณผูที่
ทำงานองค ก รภาคสั ง คมที่ ร ณรงค ใ ห ผู บ ริ โ ภคมี
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคใหตระหนักถึง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและชุมชนใหมากขึน้ ดวยการ
เลือกองคกรที่มีปรัชญาองคกรที่สอดคลองกับนิยาม
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ หลังจากนั้นจึง
ใหแนะนำผูต อบคนตอไปเรือ่ ยๆ (สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุ
& กรรณิการ สุขเกษม, 2547) ผูวิจัยทำการเก็บ
ขอมูลดวยการสัมภาษณ และจดบันทึก พรอมกับการ
ถอดเสียงที่บันทึกในลักษณะคำตอคำ รวมถึงอารมณ
และความรูสึกของกลุมที่ศึกษาดวย (เชน หัวเราะ
เสียงสั่นเครือ ขึ้นเสียง สบถ เปนตน) และนำขอมูล
มาจั ด กลุ ม เป น แนวคิ ด ของแต ล ะกลุ ม (สุ ช าติ
ประสิ ท ธิ์ รั ฐ สิ น ธุ & กรรณิ ก าร สุ ข เกษม, 2547)
และดำเนินการไปเรือ่ ยๆ จนไมมกี ลุม ใหมหรือแนวคิด
ใหมเกิดขึน้ จึงสิน้ สุดการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ
เจาะลึก (สุภางค จันทวานิช, 2540) รวมกลุมที่ศึกษา
ทั้งหมดจำนวน 16 คน โดยการสัมภาษณตอคนจะใช

ระเบียบวิธีวิจัย • •
งานวิ จั ย นี้ มุ ง ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
อัตตากับพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบผาน
มโนภาพอัตตา ที่ผานมาพบการศึกษาความสัมพันธ
ของอัตตากับการบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอม แตยังไม
ปรากฏอยางเดนชัดในบริบทประเทศไทย งานวิจัยนี้
จึงมีจุดมุงหมายในการตอบคำถามงานวิจัยที่วา ผูที่มี
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบในประเทศไทย
มีมโนภาพอัตตาหรือมองอัตตาตนเองอยางไร และ
อั ต ตาของพวกเขามี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งไรกั บ
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ โดยมุงหวังวา
จะสามารถนำมาปรับใชกบั บริบทผูบ ริโภคประเทศไทย
ได ซึ่งธรรมชาติของอัตตาและมโนภาพอัตตาเปน
ประเด็นที่มีความซับซอน จึงตองอาศัยการเลาเรื่อง
เชิงปรากฏการณเพื่อเปนการสะทอนประสบการณ
ความรูสึกนึกคิดและความเชื่อของบุคคลที่ศึกษา ซึ่ง
บุคคลเลาเรื่องเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกับ
สังคม รวมถึงการแสดงออกถึงอัตลักษณของบุคคล
อัตตาที่เปนอยู อัตตาที่เคยเปน อัตตาที่อยากเปน
หรืออัตตาที่กำลังจะเปน จึงจะสามารถอธิบายถึง
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เวลาประมาณ 1.30-3.00 ชั่วโมง รวมใชเวลาทั้งสิ้น (Descriptive Analysis) โดยการเขียนแบบเลาเรื่อง
21 ชั่วโมง 35 นาที ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลกลุมที่ (Narrative) (Özçaglar-Toulouse, 2009) เพื่อใหได
มาซึ่งความเขาใจผูบริโภคอยางเชิงลึก (Consumer
ศึกษา (นามสมมติ) ดังนี้
insights) โดยเปนการเลาเรื่องผานปจจัยทั้ง 2 ปจจัย
ª×èÍ
à¾È ÍÒÂØ»‚
»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾
คือ มโนภาพอัตตา และพฤติกรรมการบริโภคอยาง
1 คุณบิล
ชาย
34 องคกรไมแสวงกำไร
รับผิดชอบ รวมถึงการแสดงความสัมพันธของปจจัย
2 คุณโบ
หญิง
28 อิสระ
ทั้ง 2 ปจจัย โดยหลักของการเลาเรื่องนี้ จะใชการ
3 คุณเอ
หญิง
23 นักศึกษา
วิเคราะหตามแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพดวยการจัด
4 คุณพลอย หญิง
33 องคกรไมแสวงกำไร
กลุมขอมูลตามทฤษฎีที่ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิและ
5 คุณแบงค ชาย
39 องคกรไมแสวงกำไร
แสดงความสอดคลองหรือขัดแยงกับขอมูลทุติยภูมิที่
6 คุณเปล
หญิง
59 อิสระ
ศึ ก ษา พร อ มทั้ ง เสนอแนวคิ ด ใหม ๆ ที่ ไ ด จ ากการ
7 คุณเมย
หญิง
20 นักศึกษา
วิจัยครั้งนี้
8 คุณกันต

ชาย

55

อิสระ

9 คุณนนท

ชาย

38

องคกรไมแสวงกำไร

10 คุณดล

ชาย

43

นักโฆษณา

11 คุณบอย

ชาย

25

องคกรไมแสวงกำไร

12 คุณแดน

ชาย

29

นักออกแบบบรรจุภัณฑ

13 คุณบาส

ชาย

36

แพทยแผนไทย

14 คุณเอส

ชาย

42

นักการตลาด

15 คุณเอก

ชาย

57

อิสระ

16 คุณชัย

ชาย

28

อิสระ

จากนั้ น ผู วิ จั ย นำข อ มู ล มาวิ เ คราะห ตี ค วาม
ประสบการณ ความรูสึก และความเชื่อ จากสิ่งที่กลุม
ที่ศึกษาเลาเรื่องวาเปนอยางไร มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
อย า งไรและเขามี ค วามรู สึ ก อารมณ ห รื อ แนวคิ ด
อยางไรในโลกทีเ่ ขามอง (Özçaglar-Toulouse, 2009)
ทั้งนี้ หากมีคำสัมภาษณใดที่มีความคลุมเครือ ผูวิจัย
ใชวิธีการติดตอกลุมที่ศึกษาเพื่อถามถึงความหมาย
ของคำสัมภาษณอีกครั้ง เพื่อใหการวิเคราะหขอมูล
ถูกตองและตรงความเปนจริง
ผูวิจัยนำขอมูลที่จัดเก็บรวบรวมไปใชในการ
วิเคราะห โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา

เนื่องจากงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมักจะไดรับ
ความสงสัยเกี่ยวกับความนาเชื่อถือเสมอ เนื่องจาก
เปนการตีความโดยผูวิจัยที่อาจมีอคติสวนตัวทำให
เกิดความลำเอียงได และการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นไมมี
เครื่องมือที่สรางขึ้นมาเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล
นอกจากตัวผูวิจัย และการเก็บขอมูลจากกลุมคน
จำนวนนอยซึ่งไมอาจถือเปนกลุมที่ทำการศึกษาที่
เปนตัวแทนของประชากรได ถือวาเปนจุดออนตอ
การยอมรั บ ความเชื่ อ ถื อ ได ข องข อ มู ล (สุ ภ างค
จันทวานิช, 2540) ซึ่งการพิสูจนความนาเชื่อถือใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการตีความผานการ
เลาเรื่อง (Narrative approach) ขึ้นอยูกับกระบวน
การสัมภาษณและการวิเคราะห รวมถึงผูตอบ (Wattanasuwan, 2007) ผูวิจัยอาศัยการตีความจากการ
สัมภาษณผูตอบทั้งหมด ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชหลักการ
สัมภาษณดวยการลดอคติและการชี้นำผูตอบ โดย
สั ม ภาษณ ตั ว ต อ ตั ว และชั ก ชวนพู ด คุ ย ก อ นการ
สั ม ภาษณ เ พื่ อ ให ผู ต อบเกิ ด ความคุ น เคย และ
หลีกเลีย่ งการชีน้ ำดวยคำถามเพือ่ ใหไดคำตอบทีแ่ ทจริง
มากที่สุด นอกจากนี้ เพื่อใหผูตอบเขาใจคำถามตรง
กันทุกคน ผูว จิ ยั จึงใชหลักในการถามซ้ำและคำถามไล
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เรียงเพือ่ ความมัน่ ใจวาผูต อบเขาใจคำถามไปในทิศทาง ประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ ทั้งนี้ โดยสามารถแบง
กลุมลักษณะการบริโภคอยางรับผิดชอบจากการวิจัย
เดียวกัน
ไดตามที่ Özçaglar-Toulouse (2009) ไดระบุไว คือ
การตรวจสอบความน า เชื่ อ ถื อ ในงานวิ จั ย
(1) การสงเสริมตลาดที่มีความรับผิดชอบ (2) การ
เชิงคุณภาพจะเนนที่ตัวผูวิจัยเปนหลักเนื่องจากเปน
ถอนตัวออกจากตลาด และ (3) การตอตานตลาด
ผูสัมภาษณเพียงคนเดียว ซึ่งผูวิจัยนำตนเองเขาไป
ที่ไมมีความรับผิดชอบ
เปนสวนหนึ่งของความรูสึกนึกคิดของผูตอบดวยการ
เปดรับฟงความเห็นของผูตอบอยางเต็มที่ โดยไมนำ
¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§ÃÑº¼Ô´ªÍº
อคติของผูวิจัยเขาไปเกี่ยวของ (Willis, 1980 cited
(1) ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁμÅÒ´·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
in Wattanasuwan, 2007) นอกจากนี้ผูวิจัยใช
การส ง เสริ ม ตลาดที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป น
กระบวนการตรวจสอบความนาเชือ่ ถือจากการยืนยัน
ลั ก ษณะการบริ โ ภคสิ น ค า และบริ ก ารจาก
ความนาเชือ่ ไดของขอมูลจากกลุม ทีท่ ำการศึกษา โดย
ผูป ระกอบการทีต่ นเองมองวามีความรับผิดชอบ
การอานขอมูลพรอมใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ทักทวง
(Buycott) เช น การบริ โ ภคสิ น ค า สี เขี ย ว
หรือยอมรับขอมูลที่นำเสนอ (สุภางค จันทวานิช,
เปนตน นอกจากกลุมที่ศึกษาจะมีการบริโภค
2540) ทั้ ง นี้ ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพนี้
สินคาและบริการจากผูประกอบการที่ตนเอง
ผูวิจัยตีความแบบองครวม ไมใชจากคำตอบคำตอบ
มองวามีความรับผิดชอบแลว ยังมีการบริโภค
เดียว แตจะตีความจากความหมายที่กลุมที่ศึกษา
สินคาที่ตนมองวาเปนการสนับสนุนตลาดที่มี
ตอบทั้ ง หมด นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ได ต รวจสอบความ
ความรับผิดชอบดวยเชนกัน เชน การใชขวด
ถู ก ต อ งของการตี ค วามและวิ เ คราะห ค ำตอบจาก
น้ำที่สามารถใชไดหลายครั้ง เพื่อลดปริมาณ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อใหสามารถวิเคราะหไดอยางปราศขอ
ขวดน้ำพลาสติกทีใ่ ชเพียงครัง้ เดียวทิง้ เปนตน
สงสัย
ทั้ ง นี้ จากการศึ ก ษาพบว า ในขณะที่ ก ลุ ม ที่
ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมการสนั บ สนุ น ตลาดที่ มี
ความรั บ ผิ ด ชอบนั้ น กลุ ม ที่ ศึ ก ษาก็ จ ะมี
พฤติกรรมการถอนตัวออกจากตลาดทีต่ นมอง
ผลการวิ จั ย อั ต ตากั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
วาไมมีความรับผิดชอบ และยังใชการบริโภค
อยางรับผิดชอบผานมโนภาพอัตตาดวยการสัมภาษณ
เปนสัญลักษณของการตอตานการบริโภคทีไ่ ม
เจาะลึ ก กลุ ม ที่ ศึ ก ษาที่ ม องว า ตนเองมี พ ฤติ ก รรม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบด ว ยเช น กั น นอกจาก
การบริโภคอยางรับผิดชอบจำนวน 16 คน พบวากลุม ที่
พฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการที่ตน
ศึกษามีความตระหนักถึงผลกระทบจากการบริโภค
มองวามีความรับผิดชอบแลว กลุมที่ศึกษายัง
ของตนเองต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม สอดคล อ ง
ตระหนักถึงผลกระทบของพฤติกรรมอื่นๆ ที่
กับความหมายที่ Fisk (1973) และ Özçaglar-Touเกี่ยวของกับการบริโภคดวยเชนกัน ดังเชน
louse (2009) กล า วไว ใ นงานวิ จั ย ของเขาว า
การกำจัดขยะ เปนตน
การบริโภคที่มีความรับผิดชอบ คือการใชทรัพยากร
อย า งมี เ หตุ ผ ลและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยคำนึ ง ถึ ง ผล

•

•

ผลการวิจัยและอภิปรายผล • •
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โบ: “พี่ มี ค วามรู สึ ก ว า เราต อ งมี ส ว นในการ
รับผิดชอบ...พี่ก็เลยพยายามเลือก เชน น้ำ
ถาพี่ไมลืมพี่ก็จะพกขวดน้ำมา แลวก็เติมน้ำ...
พี่รูสึกวา มันเปนการใชตัวเราเปน message
ในการบอกอะไรหลายๆ อยาง พีก่ จ็ ะพยายาม
เลือก อะไรก็แลวแต อยางพวกเครื่องสำอาง
พยายามเลื อ กที่ เ ป น ธรรมชาติ หรื อ อะไร
ที่เปนออรแกนิค”
บอย: “(ตั ว อย า งพฤติ ก รรมการบริ โ ภคที่ พี่ คิ ด ว า
รั บ ผิ ด ชอบ) เช น พยายามเดิ น ทางด ว ย
รถสาธารณะ...รานที่สั่งประจำปากซอยบาน
ก็ใหเขาใสกลองขาวแทนกลองโฟมไมเอาถุง”
นนท: “(ตั ว อย า งพฤติ ก รรมที่ พี่ คิ ด ว า รั บ ผิ ด ชอบ)
เชน การจัดการขยะ ทิ้งใหมันถูกควร... และ
ทำอะไรให แ น ใ จว า ในครอบครั ว ของเรา
วิถีชีวิตของเราไมไปทำความเดือดรอนใหกับ
สวนรวม...”

(2) ¡ÒÃ¶Í¹μÑÇÍÍ¡¨Ò¡μÅÒ´
การถอนตัวออกจากตลาดเปนการจำกัดและ
ลดการบริโภคสินคาหรือบริการที่ตนเองมอง
ว า เป น พฤติ ก รรมที่ ไ ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(Limit consumption) ซึง่ มิตขิ องการถอนตัว
ออกจากตลาดของกลุม ทีศ่ กึ ษานัน้ สือ่ นัยของ
การตอตานพฤติกรรมการบริโภคที่ตนมองวา
ไมมคี วามรับผิดชอบ แตอาจจะสือ่ นัยของการ
สนับสนุนตลาดที่มีความรับผิดชอบหรือไมก็
ได เชน การเลือกใชรถสาธารณะแทนรถยนต
สวนตัวนัน้ เปนการถอนตัวออกจากตลาดการ
บริโภครถยนตสว นตัว และสนับสนุนพฤติกรรม
การบริโภคที่ตนมองวามีความรับผิดชอบดวย
การเปลี่ยนเปนการบริโภครถยนตสาธารณะ
แทน หรือตัวอยางการลดการบริโภคน้ำหรือ
ผงซักฟอก เปนเพียงการสื่อนัยของการถอน
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ตัวออกจากตลาดและตอตานการบริโภคทีต่ น
ม อ ง ว า ฟุ ม เ ฟ อ ย ท รั พ ย า ก ร ห รื อ ไ ม มี
ความรับผิดชอบเทานั้น แตมิไดสื่อนัยของ
การสนับสนุนตลาดที่มีความรับผิดชอบดวย
การเปลี่ยนหรือแทนที่สินคาและบริการใดๆ
ที่เห็นไดชัด
เปล: “...พี่ไมใชรถสวนตัวมา 10 ปแลว เพราะคิดวา
รถเมล ก็ มี ใ ห ใ ช รถไฟฟ า ก็ มี แท็ ก ซี่ ก็ มี
เยอะแยะสารพัด แลวก็เดินเขามาในหมูบาน
บานพี่จะเปนบานเดียวที่ไมใชรถเกง ทุกบาน
จะมีรถเกินจำนวนคนนะ แตละบานๆ อยาง
บานหลังหนึ่งใกลเรา เขาอยูกัน 2 คน มีรถ 5
คัน พี่ก็รูสึกวาเขาก็ใชเยอะ เราก็ไมใชเลย...
พี่ใชทิชชูในบานพี่จะไมทิ้งนะ เช็ดแลวเช็ดอีก
เอาไปผึง่ ใหแหง แลวเอามาใชเช็ดอะไรทีม่ นั ไม
ตองใชทิชชูที่ผลิตใหม”
เอส: “อย า งเวลาเราไปโรงแรม ที่ พั ก แล ว เขามี
ผ า เช็ ด ตั ว ผ า ปู ที่ น อนที่ เ ปลี่ ย นได ทุ ก วั น
เขาจะมี ใ ห เ อาการ ด ไปวางคื อ ไม เ ปลี่ ย น
เราก็เลือก option ทีแ่ บบไมตอ งเปลีย่ นเพราะ
เราไปนอนแค 4-5 วัน อยางอยูบานเดือนนึง
เปลี่ยนที ทำไมตองดัดจริตเปลี่ยนทุกวันดวย
อยางนี้พี่วาชวยได ชวยประหยัดน้ำ ประหยัด
แฟบ (ผงซักฟอก)”

(3) ¡ÒÃμ‹ÍμŒÒ¹μÅÒ´·ÕèäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
การตอตานตลาดที่ไมมีความรับผิดชอบ คือ
การพยายามเปลี่ยนแปลงตลาดเดิมใหเปน
ตลาดที่มีความรับผิดชอบ ดวยการประทวง
(Boycott) และปฏิเสธตอตานการบริโภค
(Anti-consumption) ที่ ม องว า ไม มี
ความรั บ ผิ ด ชอบโดยกลุม ที่ศึก ษาพยายาม
ตอตานผานการปฏิเสธทีจ่ ะบริโภค และใชชอ ง
ทางการสื่อสารถึงสังคมเกี่ยวกับแนวคิดและ
พฤติกรรมการตอตานของตน
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(เชิงบวก และ/หรือ เชิงลบ) และคุณสมบัติของสินคา
เนือ่ งจากมีผลตออัตตาของผูบ ริโภค วาจะนำไปสูอ ตั ตา
ที่ไมปรารถนา ทั้งนี้ อัตตาที่ไมปรารถนาก็มีความ
สัมพันธกับการสรางและสะทอนมโนภาพอัตตาของ
กลุมที่ศึกษาเชนกัน (Hogg, et al., 2009; Ogilvie,
1987)

ชัย: “...พี่รูสึกวามันไมคุมคาและไมอยากเปนสวน
หนึง่ ในการสรางกระบวนการทีช่ วั่ รายนัน้ Nike
อยางนี้ อยากไดมากเลย แมกระทั่งมือสอง
แตเราก็ไมอยากเปนสวนหนึ่งในการ present
วาเราใส Nike ซึง่ นัน่ เทากับเราไป pr ใหเขาอะ
ซึ่ง Nike ใชแรงงานเด็กที่อินเดียหลายๆ ที่เลย
หรือ Sizzler เนี่ย ไมกิน เพิ่งจะมาไมกิน
เพราะเมื่อวันกอนดูโฆษณาที่เด็กชาวเขาเก็บ
มะเขื อ ...Sizzler พยายามที่ จ ะเป น คนดี
แลวก็ใชบริการของชาวบานดวย แตความจริง
ไมมีใครรูเลย คือทำใหมันดี ทำใหมันสวย แต
ไมไดชวยอะไรใหดีขึ้นเลยอะ...”

จากการศึ ก ษาประเด็ น ด า นพฤติ ก รรมการ
บริ โ ภคอย า งรั บ ผิ ด ชอบของกลุ ม ที่ ศึ ก ษา พบว า มี
ความสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การออกเสี ย ง
อย า งอิ ส ระผ า นการบริ โ ภค คื อ ผู บ ริ โ ภคที่ มี
พฤติกรรมอยางรับผิดชอบตอสังคมนั้นจะตัดสินใจใน
ทุ ก ๆ วั น เพื่ อ หาสิ น ค า ที่ เชื่ อ ว า จะทำให ต นเองมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาสังคม เชน สินคาเกษตร
อินทรีย (organic products) สินคาที่มีการคาโดย
ชอบธรรม (fair-trade products) การตอตานการ
โฆษณา ฯลฯ เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของตนในความ
ตองการเปลี่ยนแปลงสังคมผานการออกเสียงอยาง
อิสระ ดวยการซื้อสินคาที่เปนการจับจายใชสอยใน
เชิ ง บวกต อ สิ่ ง แวดล อ มและสั ง คม หรื อ ลดการ
บริ โ ภคของตนเอง แต ยั ง ใช ชี วิ ต ภายใต ร ะบอบ
ทุ น นิ ย ม กล า วคื อ ไม ไ ด ป ฏิ เ สธหรื อ ต อ ต า นการ
บริโภคอยางชัดเจน แตเปนการปรับตลาดในระบอบ
ทุนนิยมใหตนเขาไปอยูในตลาดเฉพาะกลุม (Niche
Market) ใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยหวังวาจะสามารถมี
ส ว นในการเปลี่ ย นแปลงตลาดได และยอมรั บ ใน
อำนาจการออกเสียงของตน (Shaw & Newholm,
2002)

บิล: “ออกไปประทวงไมเคย เคยแตโพสใน facebook วา Starbucks คือ...คนงานมันไมใช
คนงานของ Starbucks มันเปน subcontract
มา แลวทีนี้ระบบ subcontract มันก็จะ
แขงราคากัน...ทีนี้พอไอสองคนนี้มันแขงกัน
แลวจะลดราคาไดไงหละ ก็ตอ งไปกดขีแ่ รงงาน
แต Starbucks เอามาพูดวาเขาดูแลพนักงาน
และแหลงผลิตชุมชนอยางดี ซึ่งมันไมจริง...
เราก็รูสึกวาเออมันก็ไม fair นะที่ออกมาพูด
แบบนี้ ก็อยาไปกินเลย…”

กลุมที่ศึกษาไดแสดงความสอดคลองกับงาน
วิจัยของ Hogg, et al. (2009) ที่กลาววาไมวาจะเปน
การเลือกที่จะบริโภค (การยอมรับ) หรือการตอตาน
การบริ โ ภค (การปฏิ เ สธ) ก็ ถื อ เป น รู ป แบบของ
การบริโภคเชิงสัญลักษณ ทีแ่ สดงความสัมพันธกบั อัตตา
ทีเ่ ปนไปได อัตตาทีไ่ มปรารถนา ความสัมพันธทางสังคม
และการรั ก ษาไว ซึ่ ง ความภู มิ ใจในตนเอง (Selfesteem) โดยปจจัยดานการตลาด ปจจัยสังคม และ
ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการชอบหรือไมชอบ
สินคาหรือบริการ หรือแมแตแบรนดของผูป ระกอบการ
โดยปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอความหมายเชิงลบของ
แบรนดคือ ภาพลักษณขององคกร ทัศนคติของผูใช

นอกจากนี้ยังพบวากลุมที่ศึกษาไมเพียงแต
สนับสนุนตลาดทีม่ คี วามรับผิดชอบเทานัน้ สินคาหรือ
บริการทีใ่ ชนนั้ อาจมิไดมาจากผูป ระกอบการทีม่ คี วาม
รับผิดชอบ แตยงั ใชสนิ คาหรือบริการอยางรับผิดชอบ
ไมวาสินคาหรือบริการนั้นจะมีกระบวนที่รับผิดชอบ
หรือไมก็ตาม แตหากกลุมที่ศึกษามีขอมูลเกี่ยวกับ
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ผูประกอบการนั้นในเชิงลบก็จะปฏิเสธการบริโภค
อย า งชั ด เจนเช น กั น นอกจากนี้ มิ ติ ข องลั ก ษณะ
การถอนตัวออกจากตลาด กลุมที่ศึกษาก็ไดแสดงถึง
พฤติกรรมที่ไมเพียงแตถอนตัวออกจากตลาดที่สินคา
หรือบริการที่ไมมีความรับผิดชอบ แตยังมีมิติของ
การถอนตัวออกจากตลาดทีน่ ยิ มวัตถุดว ยเชนกัน ซึง่ ใน
บริบทไทยนั้นพฤติกรรมเชนนี้มีความสอดคลองกับ
แนวคิดเชิงพุทธดังจะกลาวในสวนถัดไป

• ÍÑμμÒ¡Ñº¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤
ÍÂ‹Ò§ÃÑº¼Ô´ªÍº •
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พลอย: “(พี่)เปนคนที่ไมคอยยอมรับตัวเองเทาไหร…
คือ มักแครสายตาคนอื่นมากกวาเชื่อมั่นในตัว
เอง มุมมองคนอื่นมีอิทธิพลกับพี่ เชน มีคน
บอกวาอันนี้ดีนะ อันนูนดีนะ พี่ก็จะคิดวาดี
คือเสียงนั้นมันจะดังกวาพี่…”
โบ: “(มุมมองคนอื่นสำคัญตอพี่)มากๆ พี่เปนคน
แครคนอื่นมาก พี่เชื่อวาทุกคนตองการการ
ยอมรับ เหมือนพี่เองพี่ก็ตองการการยอมรับ
อย า งน อ ยก็ อ ยากให เขายอมรั บ ในสิ่ ง ที่ เรา
เปน...”

ผูที่ตอบในลักษณะแนวทางนี้จัดวาเปนกลุมที่
จากการศึ ก ษาพบว า พฤติ ก รรมการบริ โ ภค ใหความสำคัญกับมุมมองผูอื่นเปนหลัก โดยแสดง
อยางรับผิดชอบของกลุมที่ศึกษามีความสัมพันธกับ ตัวอยางคำสัมภาษณตามมโนภาพอัตตาดังนี้
กับการสรางและดำรงอยูอัตตา ซึ่งเปนไปในทิศทาง
1.1 อัตตาแท
เดี ย วกั น กั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ โ ภค (e.g.
กลุ ม ที่ ศึ ก ษากลุ ม นี้ ม องอั ต ตาแท คื อ
Banister & Hogg, 2001; Belk, 1988; Cherrier,
มองว า ตนเองเป น คนอ อ นไหว ใส ใจความ
2009; Hogg, et al., 2009; Wattanasuwan, 2005)
รูสึกผูอื่นมาก กลัวความโดดเดี่ยวและกลัวไม
ทีก่ ลาววาบุคคลบริโภคสินคาและบริการมากมายเพือ่
ไดรบั การยอมรับจากผูอ นื่ สงผลใหกลุม นีป้ รับ
ระบุความสอดคลองของแบรนดกับอัตตาและสราง
พฤติกรรมตามความคาดหวังของสังคม โดย
ภาพลักษณของตนเอง (Wattanasuwan, 2005)
อัตตาทีก่ ลุม ทีศ่ กึ ษาสะทอนออกมานัน้ มาจาก
ถึ ง แม ว า พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของกลุ ม ที่
การนำเอาทั ศ นคติ จ ากภายนอกและ
ศึกษาทั้งหมดคลายคลึงกัน แตพฤติกรรมการบริโภค
ความหมายรวมกันของสิ่งตางๆ ในสังคมมามี
ถูกขับเคลื่อนดวยการใหความสำคัญของมโนภาพที่
ความสัมพันธกบั ตน (Radley, 1993) อีกนัยหนึง่
ตางกัน โดยสามารถจัดกลุม ทีศ่ กึ ษาไดเปน 2 กลุม คือ
คืออัตตาของกลุมที่ศึกษากลุมนี้ไดรับอิทธิพล
กลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองผูอื่นเปนหลัก และ
จากทัศนคติของผูอื่นที่มีตอตนเอง สงผลให
กลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตนเองเปนหลัก ดังนี้
อัตตาแทปรับไปตามมุมมองผูอื่นเปนหลัก
1. ¡ÅØ‹Á·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡ÑºÁØÁÁÍ§¼ÙŒÍ×è¹à»š¹ËÅÑ¡
เอ: “เราว า เราเป น คนติ ด เพื่ อ น ...คื อ เหมื อ น
กลุมที่ศึกษากลุมนี้มองอัตตาของตนเองตาม
อยู ค นเดี ย วไม ไ ด ...จริ ง ๆ น า จะเป น คน
ความคาดหวังของผูอื่น เนื่องจากเปนคนที่ให
ที่ เ หมื อ นกั บ sensitive กั บ คนอื่ น อ ะ ...
ความสำคัญกับอัตตาเชิงสังคมและอัตตาเชิง
คิดถึงคนอื่น เขาเรียกวาอะไรอะ โดยเฉพาะ
กลัวคนอื่นจะผิดหวังกับเรา ถาเมื่อไรมีคนมา
สังคมในอุดมคติคอนขางมาก จนมีผลตอการ
คาดหวังกับเราใชปะ ก็กลัวเขาจะมาผิดหวัง
ปรั บ เปลี่ ย นอั ต ตาตามมุ ม มองผู อื่ น โดยมี
กับเรา เวลาเราทำอะไร บางทีจะตองคิดวา
ตัวอยางดังนี้
คนนี้เขาคิดยังไงกับเรา เขารูสึกยังไง”

61
Book (KBS).indb 61

6/3/2014 10:41:52 AM

62 ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ
พลอย: “พี่ มี ค วามกลั ว เป น พื้ น ฐาน กลั ว ไม ไ ด
รับการยอมรับ กลัวไมประสบความสำเร็จ...
แลวก็ไมปลอยตัวเองใหสบายๆ มีกรอบเยอะ
เชน พี่เห็นนองทำอะไรสักอยาง แลวมีคน
บอกวา นองทำแบบนีไ้ มนา รัก พีก่ จ็ ะไมทำอยาง
ทีน่ อ งทำ ทัง้ ๆ ทีพ่ อี่ าจจะรูส กึ วา กูอยากลองอะ
...คื อ เสี ย งการยอมรั บ ของเขามี อิ ท ธิ พ ลกั บ
พี่มาก...”

1.3 อัตตาเชิงสังคม
กลุ ม ที่ ศึ ก ษากลุ ม นี้ คิ ด ว า คนอื่ น มอง
ตนเองเปนคนฉลาดรูจักเลือก เปนคนมั่นใจ
มีความสามารถ และเปนคนดี แตอยางไรก็ตาม
อัตตาที่คนอื่นมองภาพของกลุมที่ศึกษาอาจ
จะไมไดเปนอัตตาทีแ่ ทจริงของพวกเขา เพราะ
กลุมที่ศึกษาพยายามปรับอัตตาตามที่ผูอื่น
มอง เพื่อไมใหกระทบตอความคาดหวังของ
สังคม พฤติกรรมเชนนี้สอดคลองกับงานวิจัย
เกี่ ย วกั บ ค า นิ ย มส ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต อ อั ต ตา
และพฤติกรรมการบริโภค โดยกลุมที่ศึกษามี
คานิยมเรือ่ งการปรับเขาหาความคาดหวังของ
สังคม (Conformity) ที่เปนการจำกัดการ
กระทำ ความชอบหรือแรงกดดันที่มีแนวโนม
ในการทำใหผูอื่นเสียใจและผิดหวัง หรือเปน
การทำลายความคาดหวังและบรรทัดฐานของ
สังคม (Schwartz, 1994)

1.2 อัตตาในอุดมคติ
กลุมที่ศึกษากลุมนี้มองอัตตาในอุดมคติ
คือ อยากเปนคนดี มีแตคนเขาหา และอยาก
พั ฒ นาความรู ค วามคิ ด ของตน โดยกลุ ม ที่
ศึกษามองวาการเปนคนดี หรือแมแตความ
อยากที่ จ ะเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพของตนเป น
หนทางหนึ่งที่ทำใหไดรับการการยอมรับจาก
สังคม พรอมกันนั้นกลุมที่ศึกษาก็พยายาม
หลีกเลี่ยงการแสดงอัตตาที่ตนปฏิเสธ (Negative Self) (Hogg, et al., 2009) เนื่องจาก
มองว า เป น คุ ณ สมบั ติ ที่ ไ ม เ ป น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกับอัตตาของคนดี

บิล: “...เปนคนมีภาพลักษณที่รูจักเลือก ก็ประหยัด
ก็คิดมากหนอยเวลาจะซื้ออะไร ภาพพจนเรา
รูจักใชของ คือมีเหตุผลมากพอที่จะใชมันอะ..
มันก็แสดงความเปนตัวเราวา เราก็ฉลาดนะ
ที่จะเลือก”

บิล: “ก็อยากเปนคนดี มีแตคนเขาหา ความรูสึก
ของคนทั่วๆไปก็จะเปนแบบนี้ มุมที่เปนแงลบ
เชน อารมณเสียงาย หงุดหงิด มุมแบบนี้เราก็
พยายามไม แ สดงออก หรื อ ลื ม ๆ มั น ไปว า
เราก็เปนแบบนัน้ เราก็มสี ว นของความกาวราว
สวนของความคิดแงลบเยอะ เราก็พยายาม
ไมมองตัวเองแบบนัน้ แตเราก็เปน บางทีกร็ ตู วั
บางทีก็ไมรูตัว เปนตัวตนที่พี่ไมชอบ”

โบ: “คนอื่นจะชอบคิดวาพี่มั่นใจในตัวเอง จริงๆ
แลวพีเ่ ปนคนไมเชือ่ มัน่ ในตัวเอง ไมคดิ วาตัวเอง
จะมีความสามารถหรือเกงอะไร ตลกเหมือนกัน
คนอื่นจะบอกวา จริงเหรอวะ แกดูมั่นใจใน
ตัวเองนะ ดู self (Self-Confident) (แตที่)
จริงแลวฉันไม (มัน่ ใจ) นะ บางครัง้ self เพราะ
fake วา self บางทียิ้มใหคนอื่นก็จะคิดเยอะ
วาถายิ้มใหแลวเขาถาเขาไมยิ้มกลับละ...”

แบงค: “อยากใชศกั ยภาพตัวเองใหมากกวานี้ อยากมี
ความคิด ความรู ที่ดียิ่งๆขึ้น เพราะมันตอบ
สนองความตองการภายในของตน ที่ตองการ
อยากทีจ่ ะมีคณ
ุ คา อยากรูจ กั ตัวเองใหมากขึน้
อยากรู จั ก โลกนี้ ใ ห ม ากขึ้ น เรากลั ว ในสิ่ ง ที่
เราไมรู...และอยากใหคนยอมรับ”

แบงค: “(คนอืน่ มองพีเ่ ปนคน) สนุกสนานเฮฮา เชือ่ มัน่
ในตัวเอง รูไปหมดมีความรูหลายเรื่อง เปนที่
ปรึกษาได ขีเ้ กียจ ทำงานชา มีไอเดียสรางสรรค
ชอบคิดแตไมชอบทำ รูเยอะกวาที่พี่รู เปนคน
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ดีกวาที่พี่เปนเลยทำใหเปนกังวลวาจะตองทำ
ตัวดีๆ”
พลอย: “คือดูเหมือนเปนคนมีศกั ยภาพอะ ใหทำอะไร
ก็ได พลอยทำได เปนคนเกง จัดการเกง ถา
จะรับทำอะไรพี่สามารถทำใหมันโอเคได...
เพราะพี่สามารถทำอะไรก็ไดในสิ่งที่ทุกคน
ตองการ แตไมใชในสิ่งที่พี่อยากทำ”

1.4 อัตตาเชิงสังคมในอุดมคติ
กลุมที่ศึกษากลุมนี้มองอัตตาเชิงสังคม
ในอุดมคติคือ อยากใหผูอื่นมองวาตนเองเปน
คนดีและมีความรับผิดชอบ สมควรไดรับการ
ยอมรับ ซึ่งอัตตาเชิงสังคมในอุดมคติมีผลตอ
พฤติกรรมของกลุมที่ศึกษาคอนขางมาก คือ
กลุ ม ที่ ศึ ก ษาต อ งการให สั ง คมมองว า ตน
เป น คนดี จึ ง มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอย า ง
รับผิดชอบเพื่อใหสังคมยอมรับ สอดคลองกับ
ที่ Fiske (1997) (cited in Eckhardt, 2000)
กลาววาในระบบทางสังคมนั้น หากบุคคลจะ
รูสึกถึงการดำรงอยูแลวเขาจะตองไมรูสึกถึง
ความแปลกแยกจากผู อื่ น บนพื้ น ฐานของ
คุณสมบัติที่มีรวมกัน โดยคุณสมบัติที่วานี้ของ
กลุ ม ที่ ศึ ก ษาคื อ คุ ณ งามความดี และ
การยึดถือความดีกน็ ำไปสูพ ฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบ
โบ: “อยากใหมองวาพี่เปนคนดี จริงๆ หมายถึง
นาเขาหา อยากเปนเพื่อนดวย เหมือนพี่เอง
เปนคนเรียกรองการยอมรับจากผูอื่น...”
เอ: “...การที่เราไปใสใจเรื่องสังคม เรื่องสิ่งแวดลอม
เพราะมันเปนเรื่องที่ดีถูกปะ มันปฏิเสธไมได
แตวาที่เราไปอะ ดึงไปหาตรงนั้น เพราะวาเรา
มองวาคนอื่นจะมองวาเราเปนคนดี เราไมได
บอกว า ตั ว เองเป น คนดี น ะ แต ที่ เราบอก
ตั้งแตแรกอะ ตรงที่เราอาจจะอยากใหทุกคน
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ยอมรับเรา เราอยากมีเพื่อน เราเคยคิดจริงๆ
รูสึกจริงๆ วาเรารับไมไดจริงๆ กับคนที่โกรธ
เราอะ ถาคนที่เกลียดเราอะ เราก็ไมอยากให
คนเกลียดเราอะ แลวทำไมเขาตองเกลียดเราอะ
เราก็เลยพยายามตองทำทุกอยางเพื่อใหคน
รูสึกดีกับเรา”

ปจจัยหลักที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบของกลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมอง
ผูอื่นเปนหลักนี้มาจากอัตตาเชิงสังคมและอัตตาเชิง
สังคมในอุดมคติที่ Wattanasuwan (2005) อธิบาย
อัตตาเชิงสังคมวาเปนตัวเชื่อมสิ่งที่เหมือนกันระหวาง
ตนเองกับผูอื่น เพื่อสรางและรักษาความสัมพันธของ
ตนเองกับกลุมสังคม ดังนั้น พฤติกรรมการบริโภค
อย า งรั บ ผิ ด ชอบของกลุ ม ที่ ศึ ก ษากลุ ม นี้ จึ ง เป น
สัญลักษณของอัตตาเชิงสังคม เพือ่ แสดงความสัมพันธ
กับผูอื่นและเพื่อใหตนเองรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม
สังคม
2. ¡ÅØÁ‹ ·Õãè ËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡ÑºÁØÁÁÍ§μ¹àÍ§à»š¹ËÅÑ¡
กลุม ทีศ่ กึ ษากลุม นีใ้ หความสำคัญกับอัตตาแท
และอัตตาในอุดมคติเปนหลัก และลดความ
สำคัญของอัตตาเชิงสังคมและอัตตาเชิงสังคม
ในอุดมคติของตนเองลง อีกนัยหนึ่งคือ กลุมที่
ศึ ก ษากลุ ม นี้ จ ะไม ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ ภาพที่
ผูอ นื่ มองวาตนเองเปนคนอยางไรหรืออยากให
ผูอื่นมองตนเองวาเปนคนอยางไรมากนัก
บอย: “เขาจะมองยั ง ไงก็ ใ ห เขามองไปเหอะ ไม รู
ก็ปลอยไปเถอะ”
ดล: “เกือบจะศูนยอยูแลวครับ พี่คิดวาเราคิดวา
เราเปนมนุษยในสังคมอยู ทั้งนี้ทั้งนั้น พี่จะไม
หลุดโลกถึงขนาดที่ไมรูจักเวลา สถานที่...แต
สังคมทำพี่ทุกขสุขไดนอยมาก...”
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ดังนัน้ ผูท ตี่ อบในลักษณะแนวทางนีจ้ ดั วาเปน
กลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตนเองเปนหลัก โดย
แสดงตัวอยางคำสัมภาษณตามมโนภาพอัตตาดังนี้

2.2 อัตตาในอุดมคติ
กลุมที่ศึกษากลุมนี้มองอัตตาในอุดมคติ
คือ อยากเปนคนมีสติสัมปชัญญะ อยากเปน
คนที่ ท ำประโยชน ใ ห กั บ สั ง คม อยากเป น
ผู ที่ ไ ม มี ทุ ก ข เ ลย อยากเป น คนที่ รั บ ใช
พุทธศาสนา อยากเปนคนดี มีจิตใจดี อยาก
เปนคนที่ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ซึ่ง
อั ต ตาในอุ ด มคติ ข องกลุ ม ที่ ศึ ก ษาก็ ส ะท อ น
ความศรัทธาในพุทธศาสนาเชนเดียวกับอัตตา
แทของกลุมที่ศึกษา

2.1 อัตตาแท
กลุ ม ที่ ศึ ก ษากลุ ม นี้ ม องอั ต ตาแท คื อ
มองว า ตนเองเป น คนอ อ นไหว ใส ใ จ
ความรูส กึ ผูอ น่ื มาก กลัวความโดดเดีย่ วและกลัว
ไมไดรบั การยอมรับจากผูอ น่ื สงผลใหกลุม นีป้ รับ
พฤติกรรมตามความคาดหวังของสังคม โดย
อัตตาทีก่ ลุม ทีศ่ กึ ษาสะทอนออกมานัน้ มาจาก
การนำเอาทั ศ นคติ จ ากภายนอกและ
ความหมายรวมกันของสิ่งตางๆ ในสังคมมามี
ความสัมพันธกับตน (Radley, 1993) อีกนัย
หนึง่ คืออัตตาของกลุม ทีศ่ กึ ษากลุม นีไ้ ดรบั อิทธิพล
จากทัศนคติของผูอื่นที่มีตอตนเอง สงผลให
อัตตาแทปรับไปตามมุมมองผูอื่นเปนหลัก

เมย: “ … แ ค รู สึ ก ว า เร า อ ย า ก เ ป น ค น ที่ มี ส ติ
สั ม ป ชั ญ ญ ะ กั บ ป จ จุ บั น ใ ห ม า ก ที่ สุ ด
. . . ถ า เ กิ ด เร า บ อ ก ว า มี ส ติ สั ม ป ชั ญ ญ ะ
มันจะรูทุกอยางวาเราทำอะไร และมันจะเปน
ไปเองในทางที่ถูกตอง”
ชัย: “ถ า ตอบแบบง า ยๆ ก็ เ ป น ที่ พึ่ ง ให กั บ ตั ว เอง
เ ป น ที่ พึ่ ง ใ ห กั บ ค น อื่ น ไ ด . . . ส า ม า ร ถ
เอือ้ ประโยชนใหกบั สังคมไดมากๆ และตรงกับ
ลักษณะเฉพาะที่เรามีอยู”

นนท: “เป น ผู ช ายธรรมดา ไม ไ ด มี กิ จ การอะไร
เปนมนุษยเงินเดือน เปนคุณพอของลูกเล็กๆ
2 คน มี ค วามสนใจในเรื่ อ งของสั ง คมพอ
สมควร งานที่ทำอยูเปนงานการตลาดเพื่อ
สังคม สนใจเรื่องธรรมะดวย จริงๆ เดิมที
ก อ นมาถึ ง ตรงนี้ เป น นั ก โฆษณาทำมา 10
กว า ป และตอนหลั ง มาสนใจเรื่ อ งธรรมะ
เลยมาชอบประเด็นดานสังคม…”

นนท: “...การเปนผูท ไี่ มมที กุ ขเลย อยูโ ดยไมมที กุ ขเลย
ซึ่ ง มั น เป น Ideally เลย ...พี่ รู ว า ตรงนั้ น
มั น ยาวๆๆมาก และคงไม ใ ช ใ นชาติ นี้
แต ถ า ฝ น ส ว นหนึ่ ง ก็ คื อ รั บ ใช พุ ท ธศาสนา
อาจจะไมไดบวชหรืออะไรนะ แตในทักษะงาน
ของเราที่เรามีอยู...”

ชัย: “ก็เปนเด็กในเมือง เด็กกรุงเทพ ที่คอนขางจะ
ทั้งรักทั้งชังกรุงเทพฯ อะนะ ...ก็เปนคนแปลก
ชอบอะไรทีไ่ มเหมือนใคร แลวก็ตอ งมีประโยชน
ดวย…”

2.3 อัตตาเชิงสังคม
กลุมที่ศึกษากลุมนี้มองอัตตาเชิงสังคม
คื อ คิ ด ว า ผู อื่ น มองตนเองเป น คนค อ นข า ง
เงี ย บ เป น มิ ต ร เป น คนธรรมะธรรมโม
เปนคนสบายๆ เปนคนดี เปนคนใจเย็น เปนตน
อยางไรก็ตาม กลุม ทีใ่ หความสำคัญกับมุมมอง
ตนเองเป น หลั ก นี้ จะแสดงความเห็ น ที่
สอดคลองกันคือ ไมใหความสำคัญวาผูอื่นจะ
มองตนเองเปนคนอยางไรนัก

เอส: “เป น คนธรรมดา เป น มนุ ษ ย ป กติ มี ค วาม
อยาก มีความพอใจ มีความไมพอใจ มีความ
คิด นึก รูสึก ปรุงแตง ยึดมั่นถือมั่น มีสติบาง
ไมมีสติบาง”
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เมย: “ก็คงแบบวาเปน 2 พวก พวกนึง จะมอง
จะรู สึ ก ว า เมย ค อ นข า งเงี ย บ กั บ อี ก พวก
นึ ง รู สึ ก ว า เมย พู ด เก ง Friendly ...
ก็เรื่องของเขาอะ อยากมองอะไรก็มองไปเลย
ตอนนี้อะนะ ตามสบายใจ”
แดน: “คงมองวาพีเ่ ปนคนทีธ่ รรมะธรรมโมมากๆ เลย
แตในความรูส กึ พีพ่ ไี่ มไดรสู กึ อะไรขนาดนัน้ นะ
รูสึกวาเออ สิ่งนี้ควรจะเปนอยางนี้ ไมควรทำ
ความลำบากใหคนอื่น ก็ไมทำความลำบาก
ใหคนอื่น เทานั้นเอง”
ชัย: “ไม รู ไม อ ยากรู ด ว ย คนมั น เยอะมาก
แลวมันหลากหลายมาก ถาเราคิดมากๆ แลว
เราจะสูญเสียความเปนตัวเองไป”

2.4 อัตตาเชิงสังคมในอุดมคติ
กลุม ทีศ่ กึ ษากลุม นีม้ องอัตตาเชิงสังคมใน
อุดมคติ คือ ไมไดคาดหวังวาอยากจะใหผูอื่น
มองเช น ใด เนื่ อ งจากกลุ ม ที่ ศึ ก ษาได รั บ
อิทธิพลจากศาสนาในเรื่องของการลดความ
สำคัญของอัตตาลงไปสูสุญญตา (ความวาง)
(พุทธทาสภิกขุ, 2545) โดยกลุมที่ศึกษามอง
วาหากใหความสำคัญกับอัตตาและการขยาย
อัตตาตามยุควัตถุนิยมนอกจากจะสงผลตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมแลว ยังสงผลใหพวก
เขามีความทุกข
นนท: “ไมเคยนะ เปนคนไมใชไมแครคนนะ แตเปน
คนไมคอยอยากจะเดนจะดังหรือเปนที่รูจัก
อยากเปนที่ยอมรับ พอศึกษาทางนี้ (ธรรมะ)
เยอะๆ นะ อัตตาเปนเรื่องรองมากเลย…”
บอย: “เขาจะมองยั ง ไงก็ ใ ห เขามองไปเหอะ ไม รู
ก็ปลอยไปเถอะ …เพราะเราควบคุมคนอื่นไม
ได ว า เขาจะคิ ด กั บ เรายั ง ไง แต เราควบคุ ม
สิ่งที่เราทำได…”
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สำหรับกลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตัวเอง
เป น หลั ก นั้ น การบริ โ ภคอย า งรั บ ผิ ด ชอบเป น
ตัวสะทอนอัตตาที่ยึดถือธรรมะ ฉลาด มีสติ เปนคนดี
มีเหตุผล และมีความรับผิดชอบ
นนท: “...รูใชมั้ยวาเราศึกษาธรรมะทั้งหมดก็เพื่อ
ความเปนพุทธะ…แลวถาเกิดคนเรามันเปน
พุทธะกันไดในระดับนึง ไมตองรูแจงในระดับ
อริยบุคคลก็ได การเบียดเบียนของโลกมันจะ
ลดลงอยางมหาศาลเลยอะ...”
ดล: “บางทีการทำเพื่อสังคมสนองอัตตานะ เพราะ
เราอยากให สั ง คมเป น อย า งนี้ อย า งนั้ น
มันมีความโลภไง แตการทำเพือ่ ตัวเองของพีค่ อื
ดูแลตัวเอง เจริญสติ เจริญปญญา ดูแลรัก โลภ
โกรธ หลง ของตัวเอง ดูแลรับผิดชอบตัวเอง
ไม ใ ห เ ป น พิ ษ เป น ภั ย กั บ ตั ว เอง และสั ง คม
คือดูแลรับผิดชอบตัวเอง”

พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอย า งรั บ ผิ ด ชอบของ
กลุม นีม้ าจากการยึดถือหลักธรรมเรือ่ งสติสมั ปชัญญะ
นำไปสูพฤติกรรมการบริโภคอยางมีสติ โดยพิจารณา
วาผลกระทบจากการบริโภคนั้นจะตองไมเปนการ
เบียดเบียนตนเอง ผูอื่น และสิ่งแวดลอม เปนการ
เลื อ กอย า งเสรี ที่ จ ะควบคุ ม ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของ
ตนเอง (Self-control) (Meyers, 2010) โดยไมคำนึง
ถึงทัศนคติของผูอื่นตอตนมากนัก
นอกจากนี้ กลุมนี้ยังแสดงจิตวิญญาณทาง
ศาสนาวามีบทบาทในการสรางอัตตาที่แตกตางและ
เหนือกวาคนสวนใหญในสังคม เรียกวา ‘ความสูง
สงทางจิตวิญญาณ (Spiritual Nobility)’ (Indigo,
2010) ที่ ส ะท อ นว า ตนเป น ผู มี วิ นั ย ไม เ ห็ น แก ตั ว
มีความรับผิดชอบ รูจ กั ขมใจ มีสติ และเอือ้ อารีตอ ผูอ นื่
โดย Bodhi (2010) เรียกวา “ชนชัน้ สูงทางจิตวิญญาณ
(Spiritual Elite) หรื อ อารยชน (Ariyans)”
เปนชนชัน้ สูงจากภายใน ดวยการกาวพนกิเลสทัง้ ปวง
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ละอัตตาและ เปนอิสระจากทางโลก สอดคลองกับ ความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง และ
กลุมที่ศึกษาแสดงความเปนพุทธศาสนิกชน ของการ ความรับผิดชอบในการอยูรวมกันในสังคม
เปนผูมีสติ ไมเห็นแกตัว มีอิสรภาพจากการปลอยวาง โบ: “...พี่ มี ค วามรู สึ ก ว า เราต อ งมี ส ว นในการรั บ
การยึดติดในวัตถุและปลอยวางการยึดติดทางโลก
ผิดชอบ...พี่ก็เลยพยายามเลือก...พี่รูสึกวามัน
และมองวาตนเองไมยึดติดในสิ่งตางๆ รวมถึงอัตตา
เปนการใชตัวเราเปน message ในการบอก
ซึ่งทางจิตวิทยามองวาเปนการสะทอนอัตตารูปแบบ
อะไรหลายๆ อยาง...”
หนึ่ง
กลุม ทีศ่ กึ ษาใชการบริโภคอยางรับผิดชอบเพือ่
ดล: “(สาเหตุ ที่ ท ำให พี่ ม องตั ว ตนของตนแบบนี้ สะท อ นอั ต ตาที่ ฉ ลาดและมี เ หตุ ผ ล สอดคล อ ง
เพราะ) พี่ ต อ งการความเป น อิ ส ระของใจ กั บ งานวิ จั ย ของ Thøgersen (2011) ที่ ก ล า วว า
ความสุ ข ของพี่ เ ป น สุ ข ที่ ป ล อ ยวาง สบาย
ผูบริโภคที่ซื้อสินคาสีเขียวนั้นนอกจากเปนการแสดง
มันไมใชความสุขจากการได ไมใชสุขอยูกับ
ครอบครัวดวยซ้ำ มันเปนสุขที่ฉลาดกวานั้น ออกวาตนตระหนักถึงสิ่งแวดลอมแลว ยังเปนการ
รักษาอัตตาและปกปองภาพลักษณของตนที่เปนคน
เปนสุขจากอิสรภาพ”
ฉลาดและมีเหตุผล ดังตัวอยางที่แสดงไวดังนี้
ดังนั้น จากการแสดงมิติของมโนภาพอัตตา
ของกลุมที่ศึกษาทั้ง 2 กลุมขางตน พบวากลุมที่ศึกษา ดล: “พี่ ค อ นข า งระวั ง เรื่ อ งการบริ โ ภคนะ คิ ด ว า
การบริโภคที่ฉลาดเปนการเจริญสติแบบหนึ่ง
มีความสอดคลองกันในการมองอัตตาที่สัมพันธกับ
เลยละ ถาเราบริโภคอะไรก็ไมรู สติเราอาจไม
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอย า งรั บ ผิ ด ชอบ คื อ คนดี
เต็มไมสมบูรณอยูมั้ง เวลาพี่ทำอะไรก็จะเต็ม
มีความรับผิดชอบ และฉลาด ดังนี้
ไปดวยเหตุผลอยูเสมอ...”
กลุ ม ที่ ศึ ก ษาใช ก ารบริ โ ภคอย า งรั บ ผิ ด ชอบ
สะท อ นอั ต ตาคนดี เพราะกลุ ม ที่ ศึ ก ษาเห็ น ว า
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคที่ รั บ ผิ ด ชอบสะท อ นความดี
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Barnett, Cafaro and
Newholm (2005) ที่เชื่อวาอัตตายึดถือความดีงาม
(Moral Self) เปนปจจัยขับเคลือ่ นทีน่ ำไปสูพ ฤติกรรม
การรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม

นอกจากนีก้ ารทีก่ ลุม ทีศ่ กึ ษาหลีกเลีย่ งบริโภค
บางสิ่งบางอยางก็เกี่ยวของกับอัตตาดวยเชนกัน พวก
เขามองวาหากบริโภคแลวนอกจากจะสงผลกระทบ
ตอโลกแลว ยังสงผลในแงลบตออัตตาดวย สอดคลอง
กับงานวิจยั ของ Kozinets and Handelman (1998)
ทีก่ ลาวถึงการตอตานของผูบ ริโภค (Boycott) วาเปน
การสิ่งที่เตือนความทรงจำและสรางความเชื่อมโยง
ความสัมพันธของอัตตาคนมีความรับผิดชอบ ระหวางบุคคลกับอัตตาสวนลึกที่มีศีลธรรม (Deeper
กับการบริโภคอยางรับผิดชอบของกลุมที่ศึกษา คือ moral self)
กลุ ม ที่ ศึ ก ษามองว า ตนเองเป น คนรั บ ผิ ด ชอบต อ
สำหรั บ อั ต ตาอื่ น ๆ ของกลุ ม ที่ ศึ ก ษานั้ น
ตนเอง สังคม หรือสิ่งแวดลอม นำไปสูพฤติกรรม
การบริโภคอยางรับผิดชอบ สอดคลองกับงานวิจยั ของ มีความแตกตางกันตามแตละบุคคล อยางไรก็ตาม
Barnett, Cloke, Clarke, and Malpass (2005) ที่ ประเด็นที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดคือ กลุมที่ให
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ โ ภคอย า งมี จ ริ ย ธรรมว า มี ความสำคั ญ กั บ มุ ม มองผู อื่ น เป น หลั ก นั้ น ให ค วาม
ความสั ม พั น ธ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู บ ริ โ ภคทั้ ง สำคัญกับอัตตาเชิงสังคมและเชิงสังคมในอุดมคติคอ น
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ขางมาก และกลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตัวเอง
เปนหลักจะใหความสำคัญกับอัตตาแทและอัตตาใน
อุดมคติคอนขางมาก ซึ่งปจจัยคานิยมสวนบุคคลเขา
มามีอิทธิพลตอการมองอัตตาเชนนี้ คือ กลุมแรก
ยึดถือคานิยมการปรับเขาหาความคาดหวังของสังคม
(Conformity) และกลุ ม ที่ ส องยึ ด ถื อ ค า นิ ย มการ
ปลอยวาง (Detachment) อิสรภาพ (Freedom)
และความศรัทธา (Devoutness)

การบริ โ ภคที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบนี้ คื อ พฤติ ก รรม
การบริโภคอยางมีสติปญญา รูเทาทัน ซึ่งผลลัพธของ
การบริโภคอยางมีสติ (Conscious Consumption) นี้
นำไปสูการบริโภคอยางมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption) ซึ่ ง กลุ ม ที่ ศึ ก ษากลุ ม นี้ ใ ห
คำตอบอย า งชั ด เจนในเรื่ อ งของการนำหลั ก
สติสมั ปชัญญะทางพุทธศาสนามาใชกบั พฤติกรรมการ
บริโภค และถือเปนการเจริญสติอยางหนึ่ง ทำให
จากผลการวิจยั สรุปไดวา กลุม ทีศ่ กึ ษาทีอ่ ตั ตา พยายามที่จะบริโภคอยางไมเบียดเบียนผูอื่น
เชิงสังคมและอัตตาเชิงสังคมในอุดมคติเปนตัวขับ
ดังนั้น ในเชิงการตลาดจะเห็นไดวามีผูบริโภค
เคลื่อนพฤติกรรมการบริโภคที่มีความรับผิดชอบนั้น ทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคทีม่ คี วามรับผิดชอบทีม่ คี วาม
ใหความสำคัญกับมุมมองคนอื่นเปนหลัก เพราะตอง แตกตางกันเปน 2 กลุมอยางชัดเจน การขับเคลื่อน
การการยอมรับจากสังคมมาก ดังนั้นพฤติกรรมการ พฤติกรรมของผูบริโภคแตละกลุมจึงตองใชวิธีตางกัน
บริ โ ภคที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกลุ ม ที่ ศึ ก ษาจึ ง มี โดยกลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองคนอื่นเปนหลัก
โอกาสเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากขึ้นอยูกับการตัดสิน นั้น จะเนนการนำเสนอวิธีการในการมีพฤติกรรมการ
ทางสังคมวาเรื่องใดเปนเรื่องที่ดีที่ควรทำหรือไมดีไม บริโภคทีม่ คี วามรับผิดชอบ หรือเปนการนำเสนอขอมูล
ควรทำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสังคมที่กลุมที่ศึกษา รวมถึ ง สิ น ค า และบริ ก ารของการเป น ผู บ ริ โ ภคที่ มี
ทำงานอยู กลาวไดวาเปนผูบริโภคที่มีแนวโนมที่จะ ความรั บ ผิ ด ชอบในรู ป แบบของการเป น คนดี ที่ น า
ไหลตามกระแสสังคมทีอ่ าจจะเปลีย่ นแปลง สวนกลุม ชื่ น ชมและได รั บ การยอมรั บ ส ว นกลุ ม ที่ ใ ห ค วาม
ที่ศึกษากลุมที่อัตตาแทและอัตตาในอุดมคติเปนตัว สำคั ญ กั บ มุ ม มองตั ว เองเป น หลั ก นั้ น จะเน น การ
ขับเคลื่อนพฤติกรรมการบริโภคที่มีความรับผิดชอบ นำเสนอหลักการใหผบู ริโภคเขาใจถึงกระบวนการและ
นั้น ไดรับอิทธิพลจากหลักธรรมทางพุทธศาสนา จึง ความสำคัญของการบริโภคอยางมีสติ เพื่อในที่สุด
ใหความสำคัญกับมุมมองตัวเองเปนหลัก โดยเฉพาะ แลวจะนำไปสูการบริโภคที่มีความรับผิดชอบตอไป
อยางยิ่งในเรื่องการดำรงสติ รูเทาทันปจจุบัน เพื่อที่
จะสามารถพิจารณาทุกๆ การกระทำของตนเองไดวา สรุปผลและนัยที่ได้จากงานวิจัย • •
สงผลกระทบตอผูอื่นและสิ่งแวดลอมอยางไร หรือที่
ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
กลุมที่ศึกษากลาววาพยายามจะไมเบียดเบียนผูอื่น
รวมถึงไมเบียดเบียนตนเองดวย ซึง่ กลุม ทีศ่ กึ ษากลุม นี้
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาผู บ ริ โ ภคที่ ม องว า ตนมี
จะมีความมั่นคงในพฤติกรรมการบริโภคที่มีความรับ พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบเพื่อหาความ
ผิดชอบมากกวากลุมแรก เนื่องจากกลุมที่ศึกษากลุม สั ม พั น ธ ข องอั ต ตากั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอย า ง
นี้จะไมใหความสำคัญกับกระแสสังคมมากนัก
รับผิดชอบผานมโนภาพอัตตา โดยจากการวิจยั พบวา
โดยประเด็นที่นาสนใจของกลุมที่ศึกษาที่ กลุ ม ที่ ศึ ก ษาสามารถแบ ง เป น 2 กลุ ม เนื่ อ งจาก
อัตตาแทและอัตตาในอุดมคติขับเคลื่อนพฤติกรรม มโนภาพอัตตาที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมการบริโภคที่

•

•
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รั บ ผิ ด ชอบต า งกั น คื อ กลุ ม ที่ ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ
มุมมองผูอื่นเปนหลัก และกลุมที่ใหความสำคัญกับ
มุ ม มองตั ว เองเป น หลั ก โดยลั ก ษณะอั ต ตาที่ มี
ความสัมพันธกบั พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ
ของกลุม ทีศ่ กึ ษาคือกลุม ทีใ่ หความสำคัญกับมุมมองคน
อืน่ เปนหลัก มีลกั ษณะอัตตาของความเปนคนดีนา รัก
เปนคนฉลาด และเปนคนมีความรับผิดชอบ โดย
บริโภคตามความคาดหวังของสังคมวาจะสงผลใหตน
มีอัตตาดังกลาว และมีแนวทางการบริโภคจะปฏิบัติ
ตามวิธกี ารบริโภค (Method) ทีถ่ กู กำหนดขึน้ จากสังคม
จึ ง ส ง ผลให เ กิ ด พฤติ ก รรมการบริ โ ภคที่ รั บ ผิ ด ชอบ
สำหรับกลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตัวเองเปน
หลั ก มี ลั ก ษณะอั ต ตาของความเป น คนยึ ด มั่ น ใน

ธรรมะ คนมีสติสัมปชัญญะ คนฉลาดมีเหตุผล คนดี
และคนมีความรับผิดชอบ โดยบริโภคตามหลักสติ
ปญญาทางพุทธศาสนา พฤติกรรมการบริโภคอยาง
รับผิดชอบผานการใชหลักการ (Principle) บริโภควา
ตองเปนการบริโภคอยางมีสติ เปนการบริโภคที่ไม
เบียดเบียนหรือทำใหตนเอง ผูอื่นและสิ่งแวดลอม
เดือดรอน โดยไมมีวิธีการแนนอน แตพิจารณาจาก
หลักการและคิดวิธีการดวยตนเอง นำไปสูพฤติกรรม
การบริโภคอยางรับผิดชอบ โดยสามารถสรุปประเด็น
สำคัญดังแผนภาพที่ 1 ความสัมพันธที่พบในทั้งสอง
กลุ ม คื อ อั ต ตามี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อยางรับผิดชอบและพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิด
ชอบก็เปนตัวสะทอนอัตตาของกลุมที่ศึกษาเชนกัน

¡ÅØ‹Á·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº
ÁØÁÁÍ§¤¹Í×è¹à»š¹ËÅÑ¡

ÅÑ¡É³ÐÍÑμμÒ
• à»š¹¤¹´Õ¹‹ÒÃÑ¡
• à»š¹¼ÙŒ©ÅÒ´·Õè¨ÐàÅ×Í¡
• à»š¹¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

¡ÒÃºÃÔâÀ¤μÒÁ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§
(Conformity) ¢Í§¼ÙŒÍ×è¹
â´ÂËÇÑ§Ç‹Ò¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒä´ŒÃÑº
¡ÒÃÂÍÁÃÑº¨Ò¡ÊÑ§¤Á

¡ÅØ‹Á·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº
ÁØÁÁÍ§μÑÇàÍ§à»š¹ËÅÑ¡

ÅÑ¡É³ÐÍÑμμÒ
• à»š¹¤¹ÂÖ´ÁÑè¹ã¹¸ÃÃÁÐ
• à»š¹¼ÙŒÁÕÊμÔÊÑÁ»ªÑÞÞÐ
• ¤¹©ÅÒ´ ÁÕàËμØ¼Å
• à»š¹¤¹´Õ
• à»š¹¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§ÁÕÊμÔ»˜ÞÞÒ
ËÅÑ¡¡ÒÃ´Ñ§¹Õé
• ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§äÁ‹àºÕÂ´àºÕÂ¹¼ÙŒÍ×è¹
ÊÑμÇâÅ¡ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
• ºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§¾Í»ÃÐÁÒ³
• ºÃÔâÀ¤μÒÁÍÃÃ¶»ÃÐâÂª¹

¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤
ÍÂ‹Ò§ÃÑº¼Ô´ªÍº
• Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
• ¨Ó¡Ñ´¡ÒÃºÃÔâÀ¤
• μ‹ÍμŒÒ¹¡ÒÃºÃÔâÀ¤·ÕèäÁ‹ÁÕ
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº

á¼¹ÀÒ¾·Õè 1 แสดงความสัมพันธระหวางอัตตากับพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ

¹ÑÂ·Õèä´Œ¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ • •
1. ¡ÅØ‹ Á ·Õè ÈÖ ¡ ÉÒãËŒ ¤ ÇÒÁÊÓ¤Ñ Þ ¡Ñ º Áâ¹ÀÒ¾ÍÑ μ μÒ ไปในดานใด เชน คุณบิล คุณพลอย ที่แสดงมโนภาพ
ã¹ºÃÔº··Õèμ‹Ò§¡Ñ¹
อัตตาวาเปนคนออนไหว กลัวไมไดรบั การยอมรับจาก
ถึงแมวากลุมที่ศึกษาจะสามารถแบงออกได ผูอ นื่ มาก แตพวกเขาก็ยงั ใหความสำคัญกับมุมมองตน
เปน 2 กลุม คือ กลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองผูอื่น เองเช น กั น ดั ง ที่ ไ ด แ สดงออกว า ตนต อ งการและ
เปนหลัก และกลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตนเอง พยายามเปนอิสระจากมุมมองของคนอื่น
เปนหลัก แตจากการวิจัยพบนัยของกลุมที่ศึกษาวา พลอย: “...พี่อยากเปนอิสระจากตรงนั้น คือจริงๆ
ลักษณะการใหความสำคัญกับมุมมองของผูอื่นหรือ
พี่ก็รูสึกวาพี่เปนอิสระได แตพี่ไมสามารถจะ
ของตนเองของแตละกลุมมีความทับซอน ไมแยก
ขามมันไปไดอะ...”
โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ขึ้นอยูกับบริบทวาจะเอนเอียง
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บิล: “...อยากจะเปนคนที่มีความสมดุลขางใน เชน
เวลามีอะไรมากระทบ มีคนเดินมาทักวา เฮยพี่
ไมเจอกันตั้งนานหัวเถิกขึ้นนะ แลวเรารับได
คื อ เรามี ค วามเสถี ย ร ไม ต กใจไม โ กรธ
มันจะตางกับมีคนมา (ตอ) วาแลวเราโกรธ
เก็บไวขางใน”

กลุมที่ใหความสำคัญกับมุมมองตนเองเปน
หลักก็ยังมีการใหความสำคัญกับมุมมองคนอื่นดวย
เชนกัน ดังที่กลุมที่ศึกษาแสดงความเห็นวามุมมอง
ผูอ นื่ ยังมีความสำคัญกับตนอยู ซึง่ จากคำเลาของกลุม ที่
ศึกษาที่มีความโนมเอียงไปวาตนใหความสำคัญกับ
มุมมองตนเองมากกวานัน้ ไดสอื่ นัยทีส่ ามารถตีความได
เปน 3 รูปแบบ คือ 1) ตนเองไมใหความสำคัญกับ
มุมมองคนอื่นอยางแทจริง 2) ตนเองไมยอมรับวาให
ความสำคัญกับมุมมองคนอื่น อีกนัยหนึ่งคือ ตนเอง
พยายามที่ จ ะแสดงออกว า ไม ส นใจมุ ม มองคนอื่ น
เพราะอาจกลัวการถูกครอบงำจากผูอื่นหรือตองการ
มีความรูส กึ เหนือกวาบุคคลทัว่ ไปในสังคม จึงพยายาม
สรางกรอบใหตนเองและแสดงวาตนใหความสำคัญ
กับมุมมองตนเองมาก หรือ 3) กลุม ทีศ่ กึ ษาอาจไมรตู วั
วาตนก็ใหความสำคัญกับมุมมองคนอื่นดวยเชนกัน
แดน: “ไมมีเลยมันก็ไมใช ถาคนสนิทมากรูใจกันเขาก็
มีอิทธิพล (มุมมองของเขามีอิทธิพลตอเขา)
ถ า คนอื่ น ก็ ไ ม อ ะไรมาก หรื อ ครอบครั ว ก็
มากกวาคนอื่น (คนทั่วไป)”
ชัย: “ไมรู ไมอยากรูดวย คนมันเยอะมาก แลวมัน
หลากหลายมาก ถาเราคิดมากๆ แลวเราจะ
สูญเสียความเปนตัวเองไป”
ดล: “ พี่ ไ ม ช อ บ ซื้ อ เ สื้ อ ผ า แ ต อ า ชี พ พี่ เข า
ต อ งการให เ รา look smart ดู แ ล ว มั น
กระฉับกระเฉง พี่ตองจำใจเขารานปละ 3
ครั้งแลวซื้อๆ ใหเสร็จ เหมือนนักเรียนไปซื้อ
ชุดนักเรียน...พี่เคารพอาชีพครับ เคารพคนที่
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พี่ไปประชุมดวย เคารพพื้นที่ จะใหใสกางเกง
ชาวเลงายๆ กับเสื้อยืดไปมันไมไดไง ไมอยาก
สรางความลำบากใจกับคนอื่น”

เห็ น ได ว า กลุ ม ที่ ศึ ก ษาทั้ ง สองกลุ ม ต า งก็ ใ ห
ความสำคัญกับมุมมองตนเองและมุมมองผูอื่น แต
การใหความสำคัญนั้นอาจใหน้ำหนักตางกันไปตาม
บริบทที่ตางกัน อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการให
ความสำคัญกับมุมมองตนเองหรือใหความสำคัญกับ
มุมมองผูอื่นหรือไมนั้น ก็ถือวาเปนการแสดงอัตตา
รูปแบบหนึ่งของบุคคล
2. ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§ÁÕÊμÔ»˜ÞÞÒà»š¹á¹Ç·Ò§·Õè´Õã¹
¡ÒÃ¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹?
นั ย ที่ ไ ด จ ากผลการวิ จั ย พบว า พฤติ ก รรม
การบริโภคของกลุม ทีใ่ หความสำคัญกับมุมมองตัวเอง
เปนหลักจะใชหลักการดำเนินชีวิตอยางมีสติ ทำให
พิจารณาถึงผลกระทบตอผูอื่นและโลก จนนำไปสู
พฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ
เมย: “สติเลยแหละ สติในการบริโภค วาเราใชอะไร
กินอะไร เพื่ออะไร...”
ดล: “สติ ค รั บ สำคั ญ มากเลย สติ ท ำให เ รา
สามารถหยุดยั้งชั่งใจ แลวก็มองเห็นถึงคุณคา
แทกับคุณคาเทียม...”

กลุมที่ศึกษาที่มีพฤติกรรมการบริโภคอยางมี
สติ ป ญ ญา จนนำไปสู พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอย า ง
รับผิดชอบนั้น มีจุดเปลี่ยนของทุกคนที่นาสนใจคือ
ปจจัยทางดานการศึกษาธรรมะ
ชัย: “...การปฏิบัติธรรมเปนอัตราเรงที่สำคัญ (ที่ทำ
ใหมีพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิดชอบ)
แลวเปนสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดเลย คือการไป
ทำงานกิจกรรมดานสังคมใดๆ ก็ตามก็ชวยนะ
การเจอผูค นก็ชว ย แตมนั ชา ชาแลวก็ไม pure
สักทีเดียว บางทีเราศึกษาตรงนั้นมันไมไดมา
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สรางปญญาใหเราเอง มันกลายเปนความคุน ชิน
ก็อาจทำผิดพลาดไดเหมือนกัน…”

งานวิ จั ย นี้ เ ป น งานวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ ใ น
การศึกษาผูท่มี องวาตนมีพฤติกรรมการบริโภคอยาง
รับผิดชอบในประเทศไทย เพือ่ อธิบายประสบการณอนั
ซับซอนของอัตตาผานมโนภาพอัตตาผานรูปแบบการ
ศึกษาดวยการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะ
ลึก พบแนวทางของปรากฏการณของกลุมที่ศึกษาวา
มีการใหความสำคัญกับมโนภาพอัตตาที่แตกตางกัน
และยังพบวาอัตตาเปนปจจัยที่ขับเคลื่อนพฤติกรรม
การบริ โ ภคอย า งรั บ ผิ ด ชอบ และพฤติ ก รรมการ
บริโภคอยางรับผิดชอบก็สะทอนอัตตาของผูบริโภค
ดวยเชนกัน ผลงานวิจัยครั้งนี้จึงเปนมีประโยชนใน
การเปนพื้นฐานเชิงวิชาการในการศึกษาวิจัยในเรื่อง
อัตตา มโนภาพอัตตา และพฤติกรรมการบริโภค
อยางรับผิดชอบในบริบทประเทศไทย

นนท: “...พีเ่ ชือ่ วาธรรมะจะทำใหคนพลิกมาเห็นวานี่
เปนสิ่งที่ดี เปนวิถีใหม เพราะวาทุกวันนี้โลก
ทั้งหมดในสังคมถูก drive ดวยการบริโภค
การอยากครอบครอง เกิดการแกงแยงกัน...
จุดนี้จะไปบอกใครก็ไมได มันตองเริ่มจากขาง
ในของแตละคน”

ดังนั้น ศาสนาอาจเปนปจจัยขับเคลื่อนที่เขา
มามี บ ทบาทในสั ง คมต อ ลั ก ษณะการบริ โ ภคของ
ผูบริโภคมากขึ้น เพราะศาสนาเปนทางเลือกหนึ่งของ
มนุษยในการหาทางออกจากความทุกข ดังเชนกลุมที่
ใหความสำคัญกับมุมมองตัวเองเปนหลักมองเห็นถึง
ความทุ ก ข ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตนจึ ง หาทางออกด ว ยหลั ก
สติปญ
 ญา จนนำไปสูก ารบริโภคทีม่ คี วามรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
งานวิจยั นีใ้ ชเปนงานวิจยั เชิงปรากฏการณเพือ่
ใหสามารถอธิบายแนวทางของปรากฏการณที่ยังไมรู
จักในวงกวาง โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยรูป
แบบการสัมภาษณเชิงลึกเทานั้น เนื่องจากขอจำกัด
ในด า นเวลาการทำวิ จั ย จึ ง ไม ส ามารถศึ ก ษาด ว ย
รูปแบบการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว รรณนา (Ethnographic
Research) ที่มุงการพรรณนาและตีความพฤติกรรม
ของกลุม คนทีน่ กั วิจยั ตองใชเวลาเก็บขอมูลอยูก บั กลุม
คนหรือปรากฏการณที่ศึกษาตอเนื่องเปนเวลานาน
จะทำใหไดความเขาใจเชิงลึกมากขึ้น (ชาย, 2552)

งานวิจัยนี้ยังเปนพื้นฐานสำหรับผูที่สนใจใน
การนำไปเปนพืน้ ฐานเพือ่ ประยุกตใชในการบริหารจัด
การสินคาและบริการสำหรับกลุมผูบริโภคกลุมนี้ที่
ตระหนักถึงสังคม มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการ
บริโภคดวยตัวเองใหมีความรับผิดชอบตอสังคมมาก
ขึ้น เปนผูบริโภคที่อยูในตลาดเฉพาะกลุม (Niche
Market) ดังนั้นผูประกอบการอาจนำเอาแนวคิด
เกี่ ย วกั บ มโนภาพอั ต ตาจากงานวิ จั ย นี้ ไ ปใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนได เชน การปรับกระบวนการผลิตใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม หรือการสื่อสารโดย
เนนอรรถประโยชนมากกวาภาพลักษณของแบรนด
เปนตน

ผูวิจัยไดจำกัดการศึกษาเฉพาะปจจัยอัตตา
แตอยางไรก็ตามอาจมีปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ
การบริโภคอยางรับผิดชอบ นอกจากนี้ อัตตาของ
มนุษยกส็ ามารถเปลีย่ นแปลงไดตามเหตุปจ จัยทีเ่ กีย่ ว
ของ (Sirgy, 1982) ดังนั้น การศึกษาจึงจำกัดเฉพาะ
การศึกษาเชิงปรากฏการณในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น

นอกจากนี้ งานวิ จั ย นี้ ยั ง สะท อ นให เ ห็ น ว า
ผูบริโภคสามารถมีพฤติกรรมการบริโภคอยางรับผิด
ชอบเพื่อสวนรวมได เพียงปรับพฤติกรรมการบริโภค
ของตนใหรับผิดชอบมากขึ้น จนในที่สุดแลวนำไปสู
การเปลีย่ นแปลงตลาดและสังคมใหมคี วามเปนอยูท ดี่ ี
ยิ่งขึ้น (Social well-being) ตอไป

• ¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ •
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• • ÁØÁÁÍ§¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í
Marketing 3.0 : Values-Driven Marketing • •
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ*

หนังสือเลมนี้เปนอีกหนึ่งผลงานที่มีอิทธิพล
ทางความคิด ตอนักการตลาดหลายทานและองคกร
ชั้นนำในประเทศไทยหลายแหง โดยผูแตงคือ Philip
Kotler และ Hermawan Kartajaya ไดใหโมเดล
การตลาดสมัยใหมที่มุงเนนการสงมอบคุณคาเพื่อ
ความยั่งยืน (Sustainability) โดย Kotler มองวา
คุณคาที่ผูบริโภคตองการในชีวิตไมมีอะไรมากกวา
การได อ ยู อ าศั ย ในสั ง คม และสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี ขึ้ น
นาอยูอาศัยมากขึ้น (To Make Society a Better
and Ideal Place to Live in) ดังนั้นสินคาหรือการ
บริการที่มีใหผูบริโภคเลือกไดหลากหลาย มีบริการ
หลังการขาย หรือศูนยบริการลูกคาเพื่อรองรับการ
แกไขปญหาจากการใชงานสินคา หรือแมกระทั่งรับ
ขอรองเรียนของลูกคา เหลานีล้ ว นแตยงั ไมไดสง มอบ
คุณคาอยางแทจริง สิ่งที่ตอบโจทยความรูสึกภายใน
ใจของผูบริโภคไดดีกวา คือ ความเขาใจและสงมอบ
สิ่งที่ชวยแกปญหาจากการใชงานสินคาในระยะยาว
ชวยลดตนทุนการซื้อ หรือซื้อซ้ำในอนาคต และ
ลดการทำลายสิ่ ง แวดล อ มซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
“สังคมนาอยู” ของผูบริโภค

เพื่อความยั่งยืนของมนุษย” (Think and Create for
Human Sustainability) จึ ง เน น หลั ก การ 3
ขอในการพัฒนาโครงการคือ (1) อนุรกั ษและพัฒนาโลก
(Absolute World Care) การกอสรางและวัสดุที่
เลื อ กใช จ ะไม ท ำลายสิ่ ง แวดล อ มในโลก (2) ที่ สุ ด
ของการออกแบบ (Boundless Life-Quality Design)
เพื่ อ ให บ า นเป น ศู น ย ร วมของการอยู อ าศั ย ตั้ ง แต
เจเนอเรชั่นที่ 1 ถึง 3 อยางมีความสุข และ (3)
ทีส่ ดุ ของ ชุมชนแหงรักและอบอุน (Ultimate Loving
Community) ทั้งหมดนี้ถูกพัฒนาเพื่อสรางความ
ยั่งยืนและความสุขความอบอุนในการเขาอยูอาศัย
จากรุนหนึ่งไปยังอีกหลายๆ รุน
ÂØ¤ Marketing 1.0
เน น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม เข า สู ต ลาด
อยางสม่ำเสมอเพื่อใหลูกคามีทางเลือกที่หลากหลาย
(Product – Centric Era)

ÂØ¤ Marketing 2.0
เน น การวิ จั ย และค น หาความต อ งการของ
ลูกคา เพื่อตอบสนองลูกคาใหสามารถอยูกับองคกร
เพื่อใหเขาใจไดอยางเปนรูปธรรม ผูเขียนขอ ไปไดระยะเวลายาวนาน (Customer-Centric Era)
ยกตั ว อย า งโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ห ง หนึ่ ง คื อ
แม็ ก โนเลี ย ซึ่ ง พั ฒ นาเป น โครงการระดั บ หรู ทั้ ง
ÂØ¤ Marketing 3.0
บ า นเดี่ ย ว บ า นพั ก ในบรรยากาศรี ส อร ท เขาใหญ
ความยัง่ ยืนกลายเปนคุณคาทีผ่ ผู ลิตควรนำมา
และคอนโดมิเนียม ดวยคอนเซ็ปต “คิดและสราง สงมอบใหกับลูกคา (Human Centric Era)

*

รองศาสตราจารย ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ผูบริโภคในความหมายของการตลาดยุค 3.0
ถูกมองวาเปนมนุษยชาติ (Human) ที่มีคุณลักษณะ
3 ประการคือ (1) มีความกระตือรือรน (Active) (2)
แต ภ ายในใจมี ค วามกั ง วลบางอย า ง (Anxious)
เรียกอีกอยางไดวา ความตองการที่แฝงเรน (Latent
Needs) (3) ผูบ ริโภคมีความคิดสรางสรรค (Creative)
ธุรกิจจึงควรเปดโอกาสใหผบู ริโภคแสดงความคิดของ
ตนอยางอิสระ ผานชองทางตางๆ เชน คอลลเซ็นเตอร
การอภิปรายกลุมยอย หรือสังคมออนไลน

สรางสรรคคุณคาจากผลิตภัณฑดังกลาว โดย
ผูผ ลิตสามารถหาพันธมิตรเพือ่ รวมสรางสรรค
คุณคาดังกลาว
2. Globalization & Iconic Branding สราง
แบรนด ใ ห มี เ อกลั ก ษณ ส ะท อ นตั ว ตนของ
ผูบริโภค
3. Consumer Creativity and Independent
Communication เปดโอกาสใหผูบริโภค
ใช ค วามคิ ด สร า งสรรค พร อ มทั้ ง หาวิ ธี ก าร
สือ่ สารทีเ่ ปนสวนตัว เปนกันเองระหวางผูผ ลิต
กับผูบริโภค

ดังนั้นการสงมอบคุณคาใหผูบริโภคเพื่อความ
ยั่งยืน ตองเปนคุณคาที่สามารถแกไขปญหาอยางที่
แฝงเรนในใจ เปดโอกาสใหผูบริโภครวมความคิดและ
และคุ ณ ลั ก ษณะ 3 ประการดั ง กล า วของ
รวมสรางสรรค (Co-Creation) และการสรางแบรนด
Marketing 3.0 ดังกลาวที่เปนองคประกอบสำคัญ
ของคุณคาดังกลาวใหกลายเปนสวนหนึง่ ทางความคิด
ของโมเดลทางการตลาดที่เนนการสงมอบคุณคาเพื่อ
คำนึ ง ของผู บ ริ โ ภคตลอดเวลา สะท อ นตั ว ตนของ
ผูบริโภค
ผูบริโภคออกมาอยางชัดเจน (Iconic Branding)
องค ก รชั้ น นำอย า งเอสซี จี ได น ำแนวคิ ด
Marketing 3.0 ไปที่พัฒนาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร
ของทุกกิจการในกลุม เรียกวา กลยุทธ HumanValue Marketing โดยไดเริ่มแนะนำกับพนักงาน
และผูบริหารภายในทุกหนวยธุรกิจ และแนะนำกับ
องคกรภายนอก ตั้งแตป 2554 ดวยองคประกอบ 3
องคประกอบ ตามภาพที่ 1-1

Philip Kotler และ Hermawan Kartajaya
ไดคำอธิบายคุณลักษณะของกลยุทธ Marketing 3.0
ไว 3 ประการ
1. Participation and Collaborative Value
Creation ผูบริโภคเปนผูออกแบบผลิตภัณฑ
ดวยตนเอง และมีสวนรวมกับผูผลิตในการ

1) Understanding
ผลิตภัณฑเกิดขึ้นจาก
ความเขาใจและ
การแกไขปญหาแฝงเรน
(Latent Needs)

2) Innovations
Sustainable
Development

นวัตกรรมที่สรางความยั่งยืน
ผานแบรนด SCG Eco Value

3) Co-Creation
การสรางสรรครวมกันระหวาง
เอสซีจีกับลูกคาหรือ
เอสซีจีกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ÀÒ¾·Õè 1: แนวคิด Human Value Marketing
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77

กลาวไดวากลยุทธ Marketing 3.0 กลายเปน
วาระแหงชาติที่ผูผลิตจำเปนตองนำมาประยุกตกับ
กลยุทธการตลาดที่ธุรกิจนำมาใชในปจจุบัน
ดวยความที่ Kotler ถายทอดความคิดแบบ
Marketing 3.0 ไดอยางเปนรูปธรรม ดวยการยกตัว
อย า งธุ ร กิ จ ในทางปฏิ บั ติ ป ระกอบ ทำให อ า นทำ
ความเขาใจไดงาย ขนาดของหนังสือก็กระทัดรัด เมื่อ
เขาใจแลวจึงนำไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเปน
หนั ง สื อ ที่ เรี ย กว า เป น ปรมาจารย ท างการตลาด
สมัยใหมทีเดียว
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