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หลักการและเหตุผล
ด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำ�หนดหลักเกณฑ์วา่ บัณฑิตทีศ่ กึ ษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก จะต้องมีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ในวารสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการภายนอกมา
ร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์ทง้ั นีเ้ พื่อประกันคุณภาพของผลงานก่อนการเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ ประกอบกับนโยบายดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทมี่ งุ่ เน้น
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพด้านการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยทีม่ ดี ชั นี
ชี้วัดที่ระบุถึงจำ�นวนวิทยานิพนธ์ ผลงาน งานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการชี้นำ�
สังคมในแนวทางที่ถูกต้องผ่านการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการจัดทำ�วารสารของ
คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ชอื่ ว่า “วารสารเกษตรศาสตร์ธรุ กิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal :
KAB Journal)” เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นส่วนหนึง่ ของการเผยแพร่
บทความ ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ สู่สาธารณชน เพื่อให้คณาจารย์ บัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
และบุคคลทีส่ นใจในสาขาบริหารธุรกิจทัว่ ประเทศได้มแี หล่งนำ�เสนอบทความและผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ์
ให้เผยแพร่สู่ชุมชนวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองนโยบายของคณะบริหารธุรกิจ ในการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นิสิต
ปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก และบุคคลที่สนใจได้เผยแพร่ผลงานอันจะนำ�ไปสู่งานบริการทาง
วิชาการระดับนานาชาติ
๒. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์
๓. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าให้กบั นิสติ นักศึกษา และผูท้ ส่ี นใจได้ศกึ ษาหาความรูจ้ ากบทความ ผลงานวิจยั
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบการจัด
ทำ�รายงานของ GRI ฉบับ 3.1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มดัชนีเซท
100 (จำ�นวน 100 บริษัท) จากรายงานประจำ�ปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และรายงานแห่งความยั่งยืนประจำ�ปี 2557 เครื่องมือในการวิจัยนี้เป็นแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ที่พัฒนาขึ้นโดยอยู่บนพื้นฐานของรายการที่ควรรายงานตามกรอบการจัด
ทำ�รายงานของ GRI ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ด้านและ 48 รายการ งานวิจัยนี้ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแยกประเภทของข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อคำ�นวณดัชนีการรายงานข้อมูลสังคม
และสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา
ผลการวิจัยพบว่า บริษัทไทยส่วนใหญ่มีระดับการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ
การจัดทำ�รายงานของ GRI  ฉบับ 3.1 ในระดับต่ำ�โดยเฉลี่ยไม่เกิน 10% และส่วนใหญ่รายงานข้อมูลเพียง
บางประเด็นในแต่ละด้าน โดย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (ประเภทธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)
และกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (ประเภทธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค) มีการรายงานข้อมูลสังคมและ
สิง่ แวดล้อมมากกว่ากลุม่ อุตสาหกรรมอื่น ในทางตรงกันข้าม กลุม่ อุตสาหกรรมบริการมีระดับการรายงานข้อมูล
สังคมและสิง่ แวดล้อมตามกรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI ต่�ำ สุด หากจำ�แนกตามประเภทของการรายงาน
ตามกรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI บริษทั ในทุกกลุม่ อุตสาหกรรมมีการรายงานด้านสังคมมากกว่าด้านอื่นๆ
ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทไทยอาจได้รับแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้เสีย
ในการจัดทำ�รายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ำ�  จึงส่งผลให้จัดทำ�รายงานตามกรอบการจัดทำ�รายงาน
ของ GRI อยู่ ในระดับต่ำ�  และประเภทของอุตสาหกรรมอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการรายงานข้อมูล
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทไทย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับความชอบธรรมที่ว่า อุตสาหกรรมที่มี
การดำ�เนินงานเสี่ยงต่อการสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงจะได้รับแรงกดดันมาก
จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกให้เปิดเผยข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม
คำ�สำ�คัญ : การรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม, GRI, ซีเอสอาร์, บริษัทไทย
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ�ภาควิชาการบัญชีคณะบัญชี
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ABSTRACT
The purposes of this research are to investigate the social and environmental reporting
based on the GRI reporting framework, version 3.1 among firms in the SET 100 index group
(100 firms). Based on the GRI reporting guidelines, the checklist, which consisted of 5 aspects
and 48 core indicators, was developed as a research instrument to measure the extent of social
and environmental reporting. In addition, the content analysis was applied to review and to
extract subjects of social and environmental reporting from their annual reports, their annual
registration statements, their offering securities statements and their sustainability reports for
the year ended 2014. The content analysis was applied to codifying the text of the social and
environmental reporting for calculating the social and environmental reporting index. Then,
collected data were analyzed by the descriptive statistics.
Research findings showed that the extent of social and environmental reporting among
firms in the SET 100 index group was relative low, average not more than 10% and they
reported some items in each aspect. The industrial groups (petrochemicals and chemicals
sector) and the resource group (energy and utilities sector) had higher level of social and
environmental reporting than other industry groups. On the other hand, the service group
had the lowest level of reporting. In respect of 5 aspects of GRI reporting, all industry groups
had more reported in the social aspect than other aspects.
Research findings of this study were consistent with stakeholder theory in that Thai firms
might get low pressure from stakeholders; therefore, they had low level of reporting based on
GRI.  In addition, the industry group may be a factor affecting the social and environmental
reporting of Thai firms.  Under legitimacy theory, the industries operating with high risk to
social and environmental effect would get high pressure from external stakeholders to disclose
social and environmental information.
Keywords :
Social and Environmental Reporting, GRI, CSR, Thai Firms
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บทนำ�
หลายปีที่ผ่านมา ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
(สุภทั วษร ทวีจนั ทร์, 2556) ทำ�ให้กลุม่ ที่ ได้รบั อิทธิพลจาก
กิจกรรมขององค์กร ซึ่งเรียกว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินธุรกิจของกิจการ
(ประจิต หาวัตร, ศรัณย์ ชูเกียรติและรัตติยา มหัตโกมล,
2547) การรับรูแ้ ละความสนใจในประเด็นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
หรือซีเอสอาร์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียได้เพิม่ ขึน้ ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นความหลากหลายของวิธกี ารจัดเตรียมและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับซีเอสอาร์ของกิจการ การจัด
ทำ�รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ถือเป็น
เครื่องมือสำ�คัญในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจใน
ทิศทาง กระบวนการและผลการดำ�เนินงานซีเอสอาร์
ขององค์กรต่อสาธารณะ (สถาบันไทยพัฒน์, 2555ก)
และเพิม่ ความโปร่งใสตลอดจนปรับปรุงความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเพิ่มภาพพจน์ ให้กับกิจการ
(Bhattacharyya, 2014)
สำ�หรับประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ยก
ร่างหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการขึน้
เพื่อเป็นแนวปฏิบตั ใิ ห้แก่บริษทั จดทะเบียนและกิจการ
ทัว่ ไป  โดยได้ระบุถงึ ประเด็นด้านการดำ�เนินงานตาม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำ�คัญกับการ
เปิดเผยข้อมูลทีส่ ะท้อนให้เห็นการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่
เปิดเผยนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายแล้วยังช่วยในการสอบทานให้ธรุ กิจทราบได้วา่
ได้ดำ�เนินการเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมตรงกับ
เป้าหมายทีก่ �ำ หนดหรือไม่ (สุภทั วษร ทวีจนั ทร์, 2556)
โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 ก.ล.ต. ได้ประกาศ
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ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
เพิม่ เติม รวมทัง้ นโยบายและการดำ�เนินงานของบริษทั
ทีแ่ สดงว่าได้ค�ำ นึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี (วัชนีพร เศรษฐสักโก
และอนุวัตน์ จงยินดี, 2557)
ถึงแม้ว่า ก.ล.ต. ได้ประกาศให้บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพิม่ เติมในรายงาน
ต่างๆ แต่การจัดทำ�รายงานดังกล่าวเป็นเพียงการ
รวบรวมการเคลื่อนไหวของการดำ�เนินกิจกรรม
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในรอบปี โดยเนื้อหาของ
รายงานส่วนใหญ่เน้นการเปิดเผยผลการดำ�เนินงาน
ในเชิงผลผลิตแทนที่จะเป็นผลลัพธ์หรือผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของกิจการ
ในบริ บ ทของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น อย่ า งแท้ จ ริ ง
(สถาบันไทยพัฒน์, 2554) ดังนั้น กรอบการจัดทำ�
รายงานสาธารณะที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ทัว่ โลกคือกรอบการจัดทำ�รายงานขององค์การแห่งความ
ริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting
Initiative: GRI) (สถาบันไทยพัฒน์, 2554; Joshi
and Krishnan, 2010) ซึ่งการจัดทำ�รายงานตาม
แนวทางของ GRI จะชี้ ให้เห็นถึงวิธีการวางแผน
และการกำ�หนดให้การจัดทำ�รายงานเป็นกระบวน
การมากกว่าที่จะทำ�เป็นโครงการ (สถาบันไทยพัฒน์,
2554) สำ�หรับประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
การรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนว
ปฏิบัติของ GRI ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการ
รายงานข้อมูลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกลุม่ SET 100 Index ตามกรอบการจัดทำ�รายงาน
ของ GRI ฉบับ 3.1
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการรายงานข้ อ มู ล สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมตามกรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI
ฉบับ 3.1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มดัชนีเซท 100
ทบทวนวรรณกรรม
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของกิ จ การ
(Corporate Social Responsibility-CSR)
หน่วยงานหลายแห่งได้กำ�หนดคำ�นิยามของ
“ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” หรือ ซีเอสอาร์
ไว้หลากหลายความหมาย แต่ก็มีเนื้อหาความหมาย
ทีค่ ล้ายคลึงกัน ซึง่ สามารถสรุปคำ�นิยามของซีเอสอาร์
ไว้อย่างกว้างๆ ว่า “ซีเอสอาร์”คือ พฤติกรรมทาง
จริยธรรมขององค์กรที่มีต่อสังคม ซึ่งผู้บริหารของ
องค์กรจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ ที่มีส่วนได้เสียอย่างชอบธรรมในธุรกิจ
นอกเหนือจากกลุ่มผู้ถือหุ้น (WBCSD, 1999) ในปี
2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จดั ตัง้ สถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility
Institute: CSRI) เพื่อส่งเสริมแนวคิดและการ
ดำ�เนินงานเกี่ยวกับซีเอสอาร์ ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Rajanakorn,
2012) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไทยจำ�นวนมาก
ยังไม่ชัดเจนในเรื่องคำ�จำ�กัดความและขอบเขตของ
ซีเอสอาร์ รวมทัง้ มีการแปลความหมายของซีเอสอาร์
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Prayukvong and Olsen, 2009)  สำ�หรับงานวิจัยเกี่ยวกับ
CSR ในประเทศไทย ถึงแม้วา่ จะมีงานวิจยั จำ�นวนหนึง่
ทีศ่ กึ ษาการเปิดเผยข้อมูลสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย
(เสาวรส กรรณขจิตและมัทนชัย สุทธิพันธุ์, 2557;
Suttipun and Stanton, 2012a) และซีเอสอาร์ ใน

ประเทศไทย (Sukcharoensin, 2012; Krongkaewarreya and Settasakko, 2013; Udomkit, 2013;
The CSR Asia Certer at AIT, 2010) แต่ขอบเขต
ของงานวิจัยดังกล่าวก็ยังจำ�กัดอยู่มาก
การรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ถึงแม้ว่าข้อมูลทางการเงินจะเป็นข้อมูล
ที่สำ�คัญและเป็นรายการหนึ่งที่ผู้ ใช้งบการเงินต่าง
ให้ความสนใจ (ชุติมา ศรีสันติเวศน์ และธำ�รงศักดิ์
เศวตเลข, 2558) แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถ
เอือ้ อำ�นวยให้นกั ลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ สามารถ
ประเมินกิจกรรมสังคมและสิง่ แวดล้อมของกิจการได้
(Darus et al., 2009)
โดยทั่วไป “การรายงานข้อมูลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม” มักจะถูกกล่าวถึงในชื่อ “การรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” (Corporate  
Social Responsibility reporting: CSR reporting)
(Deegan, 2007) Gray et al. (1987; 24) ได้ ให้
คำ�นิยามของการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการหรือซีเอสอาร์ว่า “เป็นกระบวนการ
จัดเตรียมข้อมูลที่มุ่งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมักจะถูกจัดเตรียมไว้ ในรายงาน
ประจำ�ปี รายงานหรือสิ่งพิมพ์พิเศษ หรือเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ที่เน้นทางสังคม” อาจกล่าวได้ว่า
การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
เป็นวิธีการสื่อสารของกิจการกับผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานทางสังคมของกิจการ
ซึ่งการรายงานดังกล่าวจะช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดี
ให้กับกิจการ (Kavitha and Anita, 2011) โดยปกติ
การเปิดเผยกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการหรือการดำ�เนินงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
มักจะเปิดเผยกิจกรรมดังกล่าวในรายงานประจำ�ปี
(Annual report) แต่ถ้ากิจการไม่เปิดเผยในรายงาน
ประจำ�ปีก็สามารถเปิดเผยกิจกรรมเหล่านั้นไว้ ใน
รายงานแยกฉบับต่างหาก ซึง่ เรียกว่า รายงานสังคมและ
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สิ่งแวดล้อม (Social and environmental reports)
หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่ารายงานซีเอสอาร์ (CSR reports)
หรือรายงานแห่งความยัง่ ยืน (Sustainability report)
(Sutantoputra, 2009; สถาบันไทยพัฒน์, 2555ค)
Douglas, Doris and Johnson (2004) กล่าวว่า
การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมจะแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ดังนั้นการ
รายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
อาจจะแตกต่างจากการรายงานข้อมูลดังกล่าว
ในประเทศอื่นๆ การศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาการรายงาน
ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยจาก
รายงานประจำ�ปี รายงานแห่งความยัง่ ยืน แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำ�ปีและแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
กรอบการจัดทำ�รายงานข้อมูลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
การจัดทำ�รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถทำ�ได้หลายรูปแบบ ตามหลักการกฎเกณฑ์
เงื่อนไขของหน่วยงานหรือองค์กรหรือรัฐที่กิจการ
อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแล อีกทั้งการจัดทำ�รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานแห่งความยัง่ ยืน
ในประเทศไทยยังเป็นเพียงการจัดทำ�รายงานด้วย
ความสมัครใจ ไม่มีกฎระเบียบบังคับให้ทำ�  (สถาบัน
ไทยพัฒน์, 2555ข)  อย่างไรก็ตาม สถาบันไทยพัฒน์
(2555จ) ยืนยันว่า “การจัดทำ�รายงานแห่งความยัง่ ยืน
ควรอิงกับมาตรฐาน/แนวทางการรายงานใดๆ ที่ ได้รบั
การยอมรับ หรืออย่างน้อยที่สุดควรมีการแสดง
และเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตามประเด็นสำ�คัญ
ที่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรืออยู่ ในความสนใจ
รวมถึงมีคณ
ุ ภาพโปร่งใส” ปัจจุบนั มีหน่วยงานทีพ่ ฒ
ั นา
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กรอบการรายงานหรือข้อแนะนำ�เชิงมาตรฐาน
การจัดทำ�รายงานทั้งระดับประเทศ (เช่น สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือ ก.ล.ต. เป็นต้น)  และระดับสากล (เช่น องค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO) GRI เป็นต้น)
แต่กรอบการจัดทำ�รายงานสาธารณะที่ ได้รบั การยอมรับ
อย่างกว้างขวางทั่วโลกคือกรอบการจัดทำ�รายงาน
ขององค์การแห่งความริเริม่ ว่าด้วยการรายงานสากล
(Global Reporting Initiative: GRI) (สถาบันไทยพัฒน์,
2554; Joshi and Krishnan, 2010) ซึ่งเป็นผลของ
ความร่วมมือกันระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียหลายเชือ้ ชาติ
หลายกลุ่มในการพัฒนาบรรทัดฐานของการจัดทำ�
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีคุณค่ากับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Schwindenhammer, 2013)
องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงาน
สากล เป็นองค์กรอิสระ ซึง่ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1997
โดยความร่วมมือระหว่าง The Coalition for Environmentally Responsible  Economic (CERES)
กับสำ�นักงานโครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(สถาบันไทยพัฒน์, 2554; Sherman, 2009) หลักการ
ของ GRI มีจดุ ประสงค์เพื่อช่วยให้การจัดทำ�รายงาน
เกิดความโปร่งใสและเป็นทีน่ า่ เชื่อถือต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
หัวใจของการจัดทำ�รายงานตามกรอบของ GRI  มิได้
อยูท่ กี่ ารจัดทำ�เพื่อให้ ได้เล่มรายงานเป็นผลลัพธ์หลัก
แต่เป็นการใช้กระบวนการของการจัดทำ�รายงาน
มาสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรในบริบทของความยั่งยืน
โดยให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ
กิจการ ไม่ได้จำ�กัดเฉพาะการสร้างมูลค่าให้แก่
ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน แต่ยังรวมถึงลูกค้า ผู้ส่งมอบ
คู่ค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม ซึ่งการ
จัดทำ�รายงานตามแนวทางของ GRI จะชี้ ให้เห็นถึง
วิธีการวางแผนและการกำ�หนดให้การจัดทำ�รายงาน
เป็นกระบวนการมากกว่าทีจ่ ะทำ�เป็นโครงการ (สถาบัน
ไทยพัฒน์, 2554) GRI ได้พฒ
ั นาแนวปฏิบตั กิ ารจัดทำ�
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รายงานตามหลักไตรกัปปิยะ (Triple Bottom Line:
TBL) ซึง่ พัฒนาครัง้ แรกโดย John Elkington (1997)
GRI ได้ก�ำ หนดตัวชีว้ ดั ของการรายงานตามหลัก TBL
โดยจำ�แนกหัวข้อการรายงานเป็น 3 หัวข้อคือมุมมอง
ด้านเศรษฐกิจ มุมมองด้านสังคมและมุมมองด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะทำ�ให้กิจการต้องเปิดเผย
ข้อมูลทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณ (มัทนชัย  สุทธิพนั ธ์,
2556) GRI ได้ประกาศแนวทางการจัดทำ�รายงาน
ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2543 (ปี ค.ศ. 2000) เรียกว่าฉบับ 1
ต่อมาได้ประกาศแนวทางการรายงานฉบับ 2 ในปี
2545 (ปี ค.ศ. 2002) ตามด้วยฉบับ 3 ในปี 2549
(ปี ค.ศ. 2006) โดยได้มีการปรับปรุงเป็นฉบับ 3.1
ในปี 2554 (ปี ค.ศ. 2011)
กรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI ฉบับ 3.1
มีจ�ำ นวน 84 ตัวชีว้ ดั ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั หลัก (Core
indicators) จำ�นวน 55 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 7
ตัวชีว้ ดั ด้านสังคม 31 ตัวชีว้ ดั และด้านสิง่ แวดล้อม 17
ตัวชีว้ ดั และตัวชีว้ ดั เพิม่ เติม (Additional indicators)
จำ�นวน 29 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 2 ตัวชี้วัด
ด้านสังคม 14 ตัวชีว้ ดั และด้านสิง่ แวดล้อม 13 ตัวชีว้ ดั
(สถาบันไทยพัฒน์, 2555ง) โดยตัวชีว้ ดั แต่ละประเภท
จะครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลแนวทางการจัดการ
และชุดตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานหลักและตัวชี้วัด
เพิ่มเติมที่สอดคล้องกัน ซึ่งตัวชี้วัดหลักเป็นการ
รายงานข้อมูลที่สะท้อนถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อมและสังคมทีเ่ กิดจากกิจการอย่างมีนยั สำ�คัญ
หรือมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของผูม้ สี ว่ นได้เสีย GRI
ชี้ว่าตัวชี้วัดหลักเป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญในการเปิดเผย
ข้อมูลสาระสำ�คัญส่วนใหญ่ขององค์กร และถือเป็น
ตัวชี้วัดที่องค์กรควรยึดถือปฏิบัติ หรือเป็นตัวชี้วัด
สำ�คัญสำ�หรับการจัดทำ�รายงานแห่งความยัง่ ยืนของ
GRI  (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2555) ดังนัน้ งานวิจยั นี้

จึงศึกษาการเปิดเผยข้อมูลสังคมและสิง่ แวดล้อมตาม
ตัวชีว้ ดั หลักด้านสังคมและด้านสิง่ แวดล้อมตามกรอบ
ของ GRI ฉบับ 3.1
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของ GRI ครอบคลุม
ผลการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนำ�เข้า เช่น
วัสดุ พลังงาน น้ำ�  เป็นต้น ผลผลิต เช่น การปล่อย
ก๊าซ น้ำ�ทิ้ง ของเสีย เป็นต้น ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตัวชี้วัดด้านสังคมแบ่ง
ประเภทเพิ่มเติมเป็นด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและ
งานที่มีคุณค่า ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคม และ
ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ตัวชี้วัดด้านการ
ปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่ามีหมวดจำ�เพาะ
ภายใต้กลุ่มแรงงาน และมีพื้นฐานมาจากมาตรฐาน
สากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตัวชี้วัดด้าน
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน แรงงานและ
เสรีภาพ ในขณะทีต่ วั ชีว้ ดั ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
มุ่งไปที่ผลกระทบขององค์กรต่อชุมชนท้องถิ่น และ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับสถาบัน
ทางสังคมอื่น ส่วนตัวชีว้ ดั ผลการดำ�เนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์จะกล่าวถึงสินค้าและบริการ
ขององค์กรทีส่ ง่ ผลกระทบด้านสุขภาพความปลอดภัย
และการให้ข้อมูลทางการตลาดต่อลูกค้า
GRI ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและ
อุตสาหกรรมต่างๆ ว่า เป็นแนวทางการจัดทำ�รายงาน
ที่ครอบคลุมที่สุดและมีมาตรฐานสูงสุดสำ�หรับการ
จัดทำ�รายงานข้อมูลสังคมและสิง่ แวดล้อม (Joshi and
Kriahnan, 2010) สำ�หรับประเทศไทย แนวโน้มการใช้
กรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI เพื่อเป็นพืน้ ฐานใน
การวัดผลการดำ�เนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของกิจการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี 2549
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ ศึกษาการรายงานข้อมูลสังคม
และสิง่ แวดล้อมของกิจการตามกรอบการจัดทำ�รายงาน
ของ GRI ฉบับ 3.1
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ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับการรายงานข้อมูลสังคม
และสิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วย
ทฤษฎีเดียว (Suttipun and Stanton, 2012a: 19)
นักวิจัยหลายท่าน (Suttipun and Stanton, 2012b;
Reverte, 2009; Laan, 2009; วิภา จงรักษ์สัตย์,
2008; Ratanajongkol et al., 2006; Deegan, 2002)
ได้ ใช้ทฤษฎีมากกว่า 1 ทฤษฎี ในการอธิบายขอบเขต
และเนือ้ หาของการเปิดเผยข้อมูลสังคมและสิง่ แวดล้อม
ทฤษฎีที่ถูกอ้างถึงมากที่สุด คือทฤษฎีเกี่ยวกับความ
ชอบธรรมและทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Suttipun and
Stanton, 2012a)
ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ งึ ใช้ทฤษฎีเกีย่ วกับความ
ชอบธรรมและทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียเป็นทฤษฎีหลัก
ในการอธิบายการรายงานข้อมูลสังคมและสิง่ แวดล้อม
(1) ทฤษฎีเกีย่ วกับความชอบธรรม (Legitimacy theory)
Suchman (1995) ให้คำ�นิยาม “ความ
ชอบธรรม” ไว้ว่าเป็นการรับรู้ โดยทั่วไปว่าการ
ดำ�เนินงานขององค์กรจะต้องถูกต้องหรือเหมาะสม
ภายใต้ระบบความเชื่อถือ คุณค่าและบรรทัดฐาน
ของสังคม ทฤษฎีเกีย่ วกับความชอบธรรมนีย้ อมรับว่า
องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคม (Deegan,
2002) และล้อมรอบด้วยสัญญาทางสังคมที่กิจการ
จะต้องดำ�เนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง
ของสังคม (Reverte, 2009) และการกระทำ�ทีถ่ กู ต้อง
และเหมาะสมขององค์กรภายในระบบกฎเกณฑ์
ทางสังคม คือ ความชอบธรรมขององค์กร (Perrow,
1970)  การรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็น
วิธกี ารหลักทีอ่ งค์กรใช้ ในการสื่อสารกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(Tregidga, et al., 2017) ยิ่งองค์กรได้รับแรงกดดัน
จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมาก องค์กรก็จะมีการ
เปิดเผยข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาก และการ
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เปิดเผยข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมมากจะเป็น
หนทางนำ�ไปสูก่ ารสร้างความชอบธรรมให้กบั องค์กร
(Campbell et al., 2003)
ดั ง นั้ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมผ่านรายงานประจำ�ปีเป็นวิธีหนึ่งในการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับการใช้กลยุทธ์ความ
ชอบธรรม (Lindblom, 1994) และเป็นวิธีการหนึ่ง
ที่องค์กรจะยังคงความชอบธรรมต่อสาธารณะได้
(O’Donovan, 2000) เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูล
สังคมและสิง่ แวดล้อมในรายงานประจำ�ปีเป็นส่วนหนึง่
ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการ
ส่งข่าวสารขององค์กรไปยังผู้ ใช้ขอ้ มูลและผู้ ใช้รายงาน
ขององค์กร รวมทั้งเป็นการช่วยลดแรงกดดันจาก
สาธารณะ (O’Donovan, 2000)  นอกจากนีก้ ารเปิดเผย
ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมยังเป็นการจัดการเชิง
กลยุทธ์ขององค์กรในการสร้างความชอบธรรม เพื่อ
ให้สังคมรับทราบว่าองค์กรได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์
และความคาดหวังของสังคม (Deegan, 2002)
(2) ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder
theory)
ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ คือ บุคคลที่
มีอิทธิพลหรือได้รับผลกระทบจากความสำ�เร็จจาก
การดำ�เนินงาน การตัดสินใจ นโยบายหรือเป้าหมาย
ขององค์กร ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ผู้จัดจำ�หน่าย
หน่วยงานของรัฐ ลูกค้า คูแ่ ข่ง ลูกจ้างและครอบครัว
ของลูกจ้าง สื่อ ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณะ  
(Deegan, 2001) ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียยอมรับความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียและความ
สัมพันธ์ดงั กล่าวจะเกีย่ วข้องกับความรับผิดชอบ และ
จิตสำ�นึกในการรับผิดชอบ (Gray and Adams.,
1996) ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้
จึงมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานและนโยบายของ
การเปิดเผยข้อมูลขององค์กรแตกต่างกัน (Deegan,
2002) ดังนั้นกิจการจึงมีภาระรับผิดชอบที่จะต้อง
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ตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(อนันตชัย ยูรประถม, 2550) การเปิดเผยข้อมูลสังคม
และสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำ�ปีจึงเป็นวิธีการ
ตอบสนองความต้องการต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Roberts,
1992) Reverte (2009) และ Deegan (2002) อ้างว่า
ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียมีแนวคิดบางส่วนที่ซ้ำ�ซ้อนกับ
ทฤษฎีเกีย่ วกับความชอบธรรม กล่าวคือ ทัง้ 2 ทฤษฎี
มีแนวคิดพื้นฐานว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สังคมที่องค์กรตั้งอยู่และสร้างผลกระทบ ตามทฤษฎี
เกี่ยวกับความชอบธรรม เป้าหมายสูงสุดขององค์กร
คือ การได้รบั การยอมรับจากสังคมว่ามีความชอบธรรม
ซึ่งองค์กรสามารถสร้างความชอบธรรมจากผู้มีส่วน
ได้เสียขององค์กร ขณะเดียวกันตามทฤษฎีผู้มีส่วน
ได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสำ�คัญในการตัดสินใจ
ว่าองค์กรมีความชอบธรรมหรือไม่ อาจกล่าวได้ว่า
ทฤษฎีเกีย่ วกับความชอบธรรมเป็นทฤษฎีที่ใช้ ในการ
อธิบายการเปิดเผยข้อมูลทางสังคมของกิจการด้วย
ความสมัครใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของ
ความชอบธรรม ในขณะที่ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียใช้ ใน
การอธิบายการเปิดเผยข้อมูลทางสังคม อันเนื่อง
มาจากการได้รับการเรียกร้องจากผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีทั้งสองเป็นการเชื่อม
องค์กรกับสภาพแวดล้อมการดำ�เนินงานขององค์กร
และสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Laan, 2009) ดังนั้น การศึกษานี้จึงอ้าง
ทฤษฎีทงั้ สองประกอบการศึกษาเพื่อใช้อธิบายวิธปี ฏิบตั ิ
ในการเปิดเผยข้อมูลสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั
จดทะเบียนในประเทศไทย
วิธีการวิจัย
1. ประชากร ประชากรในการศึ ก ษานี้
ประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET 100 Index จำ�นวน
100 บริษทั จากการคำ�นวณค่าดัชนีระหว่าง 1 กรกฎาคม

2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2558) เหตุผลหลักที่เลือกบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท
เหล่านี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่และข้อมูลของบริษัท
สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษทั เหล่านีม้ มี ลู ค่าหุน้ สามัญ
ตามราคาตลาดสูง การซื้อขายหุ้นมีสภาพคล่องสูง
อย่างสม่�ำ เสมอและมีการกระจายของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
อย่างเหมาะสม (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ตลาดทุน, 2557)
2. เครื่องมือในการวิจยั เครื่องมือที่ใช้ ในการ
รวบรวมข้อมูลและประเมินระดับการรายงานข้อมูล
สังคมและสิ่งแวดล้อมในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
ตรวจรายการ (Check list) ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขี้นมา
โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของรายการทีค่ วรรายงานตามกรอบ
การจัดทำ�รายงานของ GRI ฉบับ 3.1 เนื่องจาก GRI
ชี้ว่าตัวชี้วัดหลักเป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญในการเปิดเผย
ข้อมูลสาระสำ�คัญขององค์กร ดังนัน้ แบบตรวจรายการ
ในการศึกษานี้จะกำ�หนดรายการตามตัวชี้วัดหลัก
(Core indicators) ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม
เท่านัน้ ซึง่ ประกอบด้วยรายการด้านสังคม 31 รายการ
และด้านสิง่ แวดล้อม 17 รายการ รวมเป็น 48 รายการ
โดยแยกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ
ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานและงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า ด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านสังคม และด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ในการดำ�เนินการหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจยั
ผู้วิจัยได้นำ�แบบตรวจรายการที่สร้างขึ้นนี้ ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและด้านการเงินจำ�นวน
3 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content
validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่ารายการใน
แบบตรวจรายการวัดได้ตรงกับสิง่ ทีต่ อ้ งการจะศึกษา
หรือไม่ โดยกำ�หนดเกณฑ์ความสอดคล้องกันของ
ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ใน 3 ท่านในแต่ละรายการ
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษา
ครัง้ นีเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจำ�ปี รายงาน
แห่งความยั่งยืน แบบแสดงรายการข้อมูล และแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ประจำ�
ปี 2557 ของบริษัทในกลุ่ม SET 100 Index เพื่อให้
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลสังคมและสิง่ แวดล้อม
ในงานวิจัยครั้งนี้
4. วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล การศึกษานี้ ได้น�ำ
เอาวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
มาใช้ ในการวิเคราะห์และประเมินระดับการรายงาน
ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทตามแบบ
ตรวจรายการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อคำ�นวณดัชนี
การรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
วิธีนี้จะลดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจาก
ความคิดเห็นส่วนตัว (Abbott and Monsen, 1979)
การวิจัยนี้ ได้ ใช้ดัชนีการรายงานข้อมูลสังคม
และสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental
Reporting Index: SER Index) ตามกรอบการจัด
ทำ�รายงานของ GRI ฉบับ 3.1 ซึ่งวิธีคำ�นวณดัชนี
การรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนา
มาจาก Bhattacharyya (2014) Rouf (2011)
Gamerschlag et al. (2011) และ Mohd Ghazali
(2007) ซึ่งคำ�นวณในรูปอัตราส่วนของคะแนนรวมที่
แต่ละบริษัทได้รับจริงกับคะแนนรวมสูงสุดที่คาดว่า
จะได้รับ การให้คะแนนการรายงานข้อมูลสังคมและ
สิง่ แวดล้อมมีหลักเกณฑ์คอื หากบริษทั มีการรายงาน
ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำ�ปี
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และรายงานแห่งความยั่งยืนประจำ�ปี 2557 รวมทั้ง
แบบแสดงรายการข้อมูลตามรายการที่กำ�หนดไว้ ใน
แบบตรวจรายการ บริษัทจะได้รับคะแนนเท่ากับ 1
ในทางตรงกันข้าม หากไม่มีการรายงานข้อมูลตาม
รายการที่กำ�หนดไว้ บริษัทจะได้รับคะแนนเท่ากับ 0  
ซึ่งในงานวิจัยนี้ บริษัทจะมีคะแนนรวมสูงสุดเท่ากับ
48 คะแนน พิจารณาตามรายการ 48 รายการ
ในแบบตรวจรายการและในทุกบริษัทคะแนนรวม
สูงสุดจะมีคา่ ไม่เกิน 48 คะแนน หลังจากนัน้ นำ�ข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณา
ดัชนีการรายงานข้อมูลสังคมและสิง่ แวดล้อม
ของแต่ละบริษัทสามารถคำ�นวณจากสูตรดังต่อไปนี้
SER Index = AS/TS
SER Index = ดัชนีการรายงานข้อมูลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
AS =  คะแนนจริงที่แต่ละบริษัทได้รับ
TS = คะแนนรวมสูงสุดที่แต่ละบริษัทควร
จะได้รับ
โดยที่ 0 ≤ SER Index ≤ 1
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ปรากฎว่า บริษทั ในกลุม่ SET 100
Index ส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่ อุตสาหกรรมบริการ ( 26%)
รองลงมาอยู่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง (24%) (ตารางที่ 1) หากพิจารณาตาม
ประเภทธุรกิจ
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของบริษัทจำ�แนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร:

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจการเกษตร
อาหารและเครื่องดื่ม
			
ธุรกิจการเงิน:
เงินทุนและหลักทรัพย์
ธนาคาร
ประกันภัยและประกันชีวิต
			
สินค้าอุตสาหกรรม:
ยานยนต์
บรรจุภัณฑ์
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เหล็ก
			
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง:
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วัสดุก่อสร้าง
บริการรับเหมาก่อสร้าง
			
ทรัพยากร:
พลังงานและสาธารณูปโภค
เหมืองแร่
			
บริการ:
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
การแพทย์
ขนส่งและโลจิสติกส์
พาณิชย์
สื่อและสิ่งพิมพ์
			
เทคโนโลยี:
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
			
		
รวม

จำ�นวน
2
6
8
2
9
1
12
0
0
0
2
0
2
15
3
6
24
16
0
16
2
3
9
9
3
26
4
8
12
100

ร้อยละ
2.0
6.0
8.0
2.0
9.0
1.0
12.0
0
0
0
2.0
0
2.0
15.0
3.0
6.0
24.0
16.0
0
16.0
2.0
3.0
9.0
9.0
3.0
26.0
4.0
8.0
12.0
100.0
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นอกจากนี้ยังพบว่า บริษัทไทยส่วนใหญ่
มีการจัดทำ�รายงานแห่งความยัง่ ยืนฉบับแยกต่างหาก
เพียง 35 ราย แสดงว่า บริษัทไทยส่วนใหญ่ยังไม่มี
การจัดทำ�รายงานแห่งความยั่งยืนฉบับแยกต่างหาก
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จากรายงานประจำ�ปี และบริษทั ทีม่ กี ารจัดทำ�รายงาน
แห่งความยั่งยืนฉบับแยกต่างหากส่วนใหญ่จะอยู่ ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร และกลุม่ อุตสาหกรรมบริการ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของบริษัทจำ�แนกตามการจัดทำ�รายงานแห่งความยั่งยืนฉบับแยกต่างหาก
(N = 100)
กลุ่มอุตสาหกรรม

จำ�นวนบริษัท
จำ�นวนบริษัท ร้อยละ (ของบริษทั
ร้อยละ
ในแต่ละกลุ่ม ที่จัดทำ�รายงาน ที่จัดทำ�รายงาน (แยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม (N) แห่งความยัง่ ยืน (N) แห่งความยั่งยืน) อุตสาหกรรม)

เกษตรและอาหาร
ธุรกิจการเงิน
สินค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริการ
เทคโนโลยี
		

8
12
2
24
16
26
8
100

4
7
2
5
7
7
3
35

11.43
20.00
5.71
14.29
20.00
20.00
8.57
100%

50.00
58.33
100.00
20.83
43.75
26.92
37.50

*จำ�นวนบริษัทที่จัดทำ�รายงานแห่งความยั่งยืน ÷ จำ�นวนบริษัทในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมใน SET 100 Index

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจำ�นวนบริษทั กลุ่ม SET 100 Index ทั้งหมดมีการจัดทำ�รายงาน
ทีจ่ ดั ทำ�รายงานความยัง่ ยืนในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม แห่งความยั่งยืนฉบับแยกต่างหาก                        
23
ชี้ว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมใน

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบจํานวนบริษท
ั ที่จัดทํารายงานแหงความ

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบจำ�นวนบริษัทที่จัดทำ�รายงานแห่งความยั่งยืนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ยั่งยืนในแตละกลุม
 อุตสาหกรรม

จากการศึกษาระดับการรายงานขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอมตาม
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จากการศึกษาระดับการรายงานข้อมูลสังคม
และสิ่งแวดล้อมตามกรอบการจัดทำ�รายงานของ
GRI ฉบับ 3.1 มีข้อค้นพบที่ โดดเด่น คือ บริษัทไทย
ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การรายงานข้ อ มู ล สั ง คมและ
สิง่ แวดล
อม (%) ดทำ�รายงานของ GRI
สิ่งแวดล้
อมตามกรอบการจั
อยู่ ในระดับ 0-10% มีเพี0ยง- 10%
10 เท่านั้นที่มีการ

รายงานข้อมูลสังคมและสิง่ แวดล้อมตามกรอบการจัด
ทำ�รายงานของ GRI อยู่ในระดับเกิน 50% และมีเพียง
บริษทั เดียวทีร่ ายงานข้อมูลสังคมและสิง่ แวดล้อ24มตาม
กรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI  ในระดับ 97.92%
จํานวน
รอยละ
(คือ บริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน)) (ตาราง
ที่ 3 และภาพที
58 ่ 2)       
58.0

ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละของบริษัทจำ�แนกตามระดับการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม          
11 - 20
10
10.0
ตามกรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI (N=100)
21 - 30

ระดับการรายงานข้อมูลสังคม
40
และสิ่งแวดล้31
อม-(%)
0 - 10
41 - 50
11 - 20
21 - 51
30 - 60
31 - 61
40 - 70
41 - 50
51 - 71
60 - 80
61 - 81
70 - 90
71 - 80
81 -91
90 – 100
91 – 100รวม
รวม
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7.0

บริษัทที่รายงานข้อมูล
13.0
จำ�นวน13
ร้อยละ
58 2
58.00
2.0
10
10.0
5.0
7 5
7.0
13 1
13.0
1.0
2
2.0
3.0
5 3
5.0
1 0
1.0
0.0
3
3.0
1.0
0 1
0.0
1
1.0
100
100.0
100
100.0

แสดงจํ
ที่รอายงานข
มูลสังคม
ภาพที่ 2 แสดงจำ�ภาพที
นวนบริษ่ ัท2ที่รายงานข้
อมูาลนวนบริ
สังคมและสิษ่งัท
แวดล้
มตามกรอบอGRI
และสิ่งแวดลอมตามกรอบ GRI
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หากพิจารณาจำ�แนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พบว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
(ประเภทธุรกิจปิโตรเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์) มีการรายงาน
ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบการจัดทำ�
รายงานของ GRI ฉบับ 3.1 สูงกว่ากลุม่ อุตสาหกรรม
อื่นๆ โดยอยู่ในระดับเกือบ 50% (ตารางที่ 4) และ
สูงกว่า  กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (ประเภทธุรกิจ
พลังงาน และสาธารณูปโภค) เกือบ 1 เท่า ในขณะที่
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ มีระดับการรายงานข้อมูล
สังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบการจัดทำ�รายงาน
ของ GRI น้อยที่สุด (ภาพที่ 3) ข้อค้นพบนี้ ไม่ได้
แตกต่างจากผลการศึกษาของ Wuttichindanon
(2017) และ Suttipun (2012) ที่พบว่าบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมและกลุม่ อุตสาหกรรม
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ทรัพยากรมีระดับการรายงานข้อมูลสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวการจัดทำ�รายงานตามหลัก
ไตรกัปปิยะ (Triple Bottom Line Reporting)
สูงกว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
และกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมีการดำ�เนินงานที่มี
ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมมากกว่าอุตสาหกรรม
อื่นจึงได้รบั การจับตามองจากชุมชนและสังคมมากกว่า
อุตสาหกรรมอื่น (บรูณภพ สมเศรษฐ์, ภิรายุ แสนบุดดา,
และมนวิกา ผดุงสิทธิ;์ 2556)ในขณะทีก่ ารดำ�เนินงาน
ของกลุม่ อุตสาหกรรมบริการมีผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมค่อนข้างน้อย จึงมีการรายงานข้อมูลสังคม
และสิ่งแวดล้อมน้อย (Suttipun, 2012)

ตารางที่ 4 ระดับการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI จำ�แนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรม
		
เกษตรและอาหาร
ธุรกิจการเงิน
สินค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริการ
เทคโนโลยี

ระดับการรายงานข้อมูลสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

15.46%
21.15%
49.66%
16.52%
27.69%
10.63%
12.16%

.15057
.22146
.01216
.22980
.26512
.11607
.09598

ทรัพยากร
บริการ
เทคโนโลยี
ธุรกิจประยุกต์
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ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการรายงานขอมูลสังคมและ

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการรายงานข้อมูลสังคม
สิ่งและสิ
แวดล่งอแวดล้
มตามกรอบ
GRIGRI
จําแนกตามกลุ
อมตามกรอบ
จำ�แนกตามกลุมอุ่มตอุตสาหกรรม
สาหกรรม

เนื่องจากกรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI
ฉบับ 3.1 ประกอบด้วยรายการที่ควรรายงานอยู่
5 ด้าน หากพิจารณาจำ�แนกตามองค์ประกอบแต่ละ
ด้านของกรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI (ตาราง
ที่ 5) พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่ม SET 100 Index
มีระดับการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ด้านสังคมมากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งมีระดับการรายงาน
ข้อมูลเฉลี่ย 28.00% (S.D. = 0.27010) โดยมีระดับ
การรายงานข้อมูลอยู่ระหว่าง 0-100% ซึ่งมากกว่า
ด้านสิง่ แวดล้อมเกือบ 1 เท่า ในทางตรงกันข้ามบริษทั

ส่วนใหญ่มกี ารรายงานข้อมูลในด้านความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์ ในระดับต่ำ�สุดเฉลี่ย 9.5% ทำ�นอง
เดียวกับผลการศึกษาของ Zhang (2013) ซึ่งศึกษา
การรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบ
การจัดทำ�รายงานของ GRI ฉบับ 3.1 ในประเทศจีน
ทีพ่ บว่า บริษทั ส่วนใหญ่ในกลุม่ อุตสาหกรรมของจีนมี
การรายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ในระดับต่�ำ สุดเช่นกัน แต่มกี ารรายงานข้อมูลด้านการ
ปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่ามากที่สุด

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำ�สุดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรายงานข้อมูลสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตามกรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI ในแต่ละด้าน
การรายงานในแต่ละด้าน
		
1. ด้านสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า
3. ด้านสิทธิมนุษยชน
4. ด้านสังคม
5. ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
			
รวม

ค่าต่ำ�สุด
(Min)

ค่าสูงสุด
(Max)

ค่าเฉลี่ย
(x)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

0
0
0
0
0
0

0.941
1
1
1
1
0.988

0.1588
0.2290
0.1066
0.2800
0.0950
0.1739

.25076
.26411
.19011
.27010
.20652
.19992

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
เมื่อพิจารณาจำ�แนกตามองค์ประกอบ
แต่ละด้านของการรายงานข้อมูลและจำ�แนกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม (ตารางที่ 6) มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ
คื อ บริ ษั ท ในทุ ก กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมมี ร ะดั บ การ
รายงานข้อมูลตามกรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI
ด้านสังคมมากกว่าด้านอื่นๆ โดยภาพที่ 4 แสดงให้
เห็นว่า บริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
มี ร ะดั บ การรายงานข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คมมากที่ สุ ด
(81.25%) ในขณะทีบ่ ริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมทรัพยากร
และกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน มีระดับการ
รายงานข้อมูลด้านสังคมเพียง 43.75% และ 33.33%
ตามลำ�ดับ แต่อย่างไรก็ตามระดับการรายงานข้อมูล
ด้านสิทธิมนุษยชน ในทุกอุตสาหกรรมยังคงอยู่ ใน
ระดับต่� 
ำ นอกจากนีก้ ลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ กี ารรายงาน
ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม ด้านการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานและ
งานที่มีคุณค่า ด้านสังคม และด้านความรับผิดชอบ
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ต่อผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรม (ประเภทธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์)
อาจเป็นไปได้ว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรมในกลุ่ม SET 100 Index มีเพียง 2 ราย
และเป็นบริษทั ในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ซึง่ การ
ดำ�เนินงานของบริษทั ในธุรกิจดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมค่อนข้างมาก และถูกจับตามอง
จากผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความชอบธรรมทีว่ า่ อุตสาหกรรมทีม่ กี ารดำ�เนินงาน
เสีย่ งต่อการสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ค่อนข้างสูง จะได้รับแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกมาก ดังนัน้ บริษทั จะพยายามดำ�เนินกิจกรรม
ภายใต้บรรทัดฐานของสังคมเพื่อตอบสนองความ
คาดหวังของสังคมและให้ ได้รับการยอมรับจาก
บุคคลภายนอกว่ามีการดำ�เนินงานทีม่ คี วามชอบธรรม
(Deegan, 2001)

ตารางที่ 6 แสดงสรุปการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI    
จำ�แนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ระดับการรายงานข้อมูล (%)
กลุ่มอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปฏิบัติต่อ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคม
			
แรงงานและ			
			
งานที่มีคุณค่า			
เกษตรและอาหาร
ธุรกิจการเงิน

13.24
15.20

20.00
26.67

9.72
13.89

สินค้าอุตสาหกรรม 76.47
อสังหาริมทรัพย์
10.78
และก่อสร้าง
ทรัพยากร
35.29
บริการ
7.92
เทคโนโลยี
6.86

60.00
20.00
33.75
15.77
17.50

ด้านความ
รับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์

25.00

9.38

5.56
12.96

33.33
81.25
24.48

16.67
25.00
9.38

13.19
6.41
8.33

43.75
16.35
26.04

12.50
6.73
2.08

เทคโนโลยี

6.86

17.50

8.33

26.04

2.08
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ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบการรายงานข้อมูลทางสังคมและสิงแวดล้อมในแต่ละด้านตามกรอบ GRI
จำ�แนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การอภิปราย สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการ
รายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบการ
จัดทำ�รายงานของ GRI ฉบับ 3.1 ของบริษัทในกลุ่ม
SET 100 Index พบว่า บริษัทในกลุ่ม SET 100
Index ส่วนใหญ่มีระดับการรายงานข้อมูลสังคม
และสิ่งแวดล้อมตามกรอบการจัดทำ�รายงานของ
GRI ฉบับ 3.1 ในระดับต่ำ�โดยเฉลี่ยไม่เกิน 10%
ตามทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย การได้รับการเรียกร้อง
จากผู้มีส่วนได้เสียจะสร้างแรงกดดันให้บริษัทต้อง
เปิดเผยข้อมูลทางสังคม ดังนั้นบริษัทไทยอาจได้รับ
แรงกดดันต่�ำ ในการจัดทำ�รายงานตามกรอบของ GRI
จากผูม้ สี ว่ นได้เสีย และยังไม่มกี ฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ
ทางกฎหมายให้บริษัทไทยจัดทำ�รายงานตามกรอบ
ของ GRI (Suttipun and Stanton, 2012c)
จึงส่งผลให้บริษัทไทยมีการจัดทำ�รายงานตามกรอบ
ดังกล่าวในระดับค่อนข้างต่ำ�มาก

ภายใต้ทฤษฎีผมู้ สี ว่ นได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
สังคมและสิง่ แวดล้อมเป็นวิธกี ารหนึง่ ในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Roberts, 1992)
และกิจการมักจะมีการเปิดเผยข้อมูลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากการได้รับการเรียกร้องจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย (Laan, 2009) โดยกลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม (ประเภทธุรกิจปิโตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์) และกลุม่ อุตสาหกรรมทรัพยากร (ประเภท
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค) มีการรายงานข้อมูล
โดยเฉพาะด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ประเภท
ของอุตสาหกรรมมีผลต่อกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ (บรูณภพ สมเศรษฐ์ และคณะ;
2556) หากจำ�แนกตามด้านของการจัดทำ�รายงาน
ของ GRI พบว่าบริษัทในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
มีระดับการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามกรอบการจัดทำ�รายงานของ GRI ฉบับ 3.1
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ด้านสังคมมากกว่าด้านอื่นๆ ผลการศึกษานีส้ อดคล้อง
กับทฤษฎีเกีย่ วกับความชอบธรรมทีว่ า่ อุตสาหกรรมที่
มีการดำ�เนินงานเสีย่ งต่อการสร้างผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง จะได้รับแรงกดดันจาก
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมาก ดังนั้นบริษัทจะพยายาม
ดำ�เนินกิจกรรมภายใต้บรรทัดฐานของสังคมเพื่อ
ตอบสนองความคาดหวังของสังคมและให้ ได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลภายนอกว่ามีการดำ�เนินงานที่มี
ความชอบธรรม (Deegan, 2001)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับตลาดหลักทรัพย์หรือ
หน่วยงานกำ�กับดูแล
1. บริษัทในกลุ่ม SET 100 Index ส่วนใหญ่
ยังไม่มีการจัดทำ�รายงานแห่งความยั่งยืน และมีการ
รายงานข้อมูลสังคมและสิง่ แวดล้อมภายใต้หวั ข้อหนึง่
ในรายงานประจำ�ปีเท่านั้น เนื่องจากในประเทศไทย
ยังไม่มกี ฎเกณฑ์หรือข้อบังคับให้บริษทั จัดทำ�รายงาน
แห่งความยั่งยืนเป็นเพียงให้จัดทำ�โดยความสมัครใจ
ดังนั้นหน่วยงานกำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ควรออกข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ ให้
บริษทั ดังกล่าวจัดทำ�รายงานแห่งความยัง่ ยืน เนื่องจาก
รายงานประจำ�ปีหรือรายงานทางการเงินไม่สามารถ
ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสีย
2. บริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่ม SET 100 Index
ไม่เต็มใจจะรายงานรายละเอียดของข้อมูลการ
ดำ�เนินงานทางสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ หน่วยงาน
กำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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ควรกำ�หนดให้บริษัทดังกล่าวจัดทำ�รายงานข้อมูล
สังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบการจัดทำ�รายงาน
ของ GRI เนื่องจากกรอบการจัดทำ�รายงานของ
GRI เป็นกรอบการจัดทำ�รายงานสาธารณะที่ ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทัว่ โลก
และเน้นการใช้กระบวนการของการจัดทำ�รายงาน
มาสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรในบริบทของความยั่งยืน
โดยให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Joshi
and Krishnan, 2010) ซึง่ จะก่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Sherman, 2009)
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยในอนาคต
1. เนื่องจากประชากรในการศึกษานี้จำ�กัด
เพียงบริษัทในกลุ่ม SET 100 Index ซึ่งเป็นกลุ่ม
บริษัทที่มีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างสูง แต่มีความ
สามารถในการทำ�กำ�ไรและความเสี่ยงทางการเงิน
ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามการวิจัย
ในอนาคตอาจขยายขอบเขตประชากรให้กว้างกว่านี้
หรือศึกษาบริษัทไทยกลุ่มอื่น ซึ่งผลการศึกษาอาจ
แตกต่างจากผลการศึกษานี้
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล
สังคมและสิ่งแวดล้อมมีอีกหลายปัจจัย ดังนั้นการ
วิจัยในอนาคตอาจจะศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผล
ต่อการรายงานข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทไทย เช่น ปัจจัยทางวัฒนธรรม โครงสร้าง
ความเป็นเจ้าของ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหาร
ลักษณะของธุรกิจ ระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เป็นต้น หรือใช้ตัววัดผลการดำ�เนินงานตัวอื่น
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET50 และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนจาก
การลงทุนในกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET50 ภายใต้แบบจำ�ลองการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารทุน ทีล่ งทุนในดัชนี SET50 ใช้ราคาปิดรายเดือน
ในวันทำ�การสุดท้ายของเดือนของกองทุนตราสารทุน ตั้ งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2559 โดยศึกษากองทุนตราสารทุน จำ�นวน 12 กองทุน ประกอบด้วย TMB50, 1AMSET50, KFLTF50,
K-SET50, KFLTFA50-D, MS50,KFENSET50, CIMB-SET50, ASP-SET50, SCBSET50, SCBRMS50
และ TMB50DV เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งภายใต้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตัดสินใจลงทุน
ผลการศึกษาพบว่า 1) กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET50 มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ
อยู่ระหว่าง 0.004746 ถึง 0.051976 โดยกองทุนรวมที่มีค่าความเสี่ยงสูงสุดคือ TMB50 และกองทุนรวม
ที่มีค่าความเสี่ยงต่ำ�สุดคือ TMB50DV และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังอยู่ระหว่าง 0.2354 ถึง 0.2562
โดยกองทุนรวมที่มีอัตราผลตอบแทนสูงสุดคือ TMB50 และกองทุนรวมที่มีอัตราผลตอบแทนต่ำ�สุดคือ
TMB50DV ซึ่งสอดคล้องกับ High Risk High Return ยิ่งความเสี่ยง ผลตอบแทนก็ยิ่งสูง 2) ภายใต้
แบบจำ�ลองการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์ พบว่ากองทุนรวมทั้ง 12 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนต่ำ�กว่า
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบเดียวกับระดับของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
เรียกว่า Overvalued นั่นคือราคาตลาดของกองทุนสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง
คำ�สำ�คัญ : ความเสี่ยง ผลตอบแทน และกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET50
1ฝ่าย IT Operations บริษัท National ITMX จำ�กัด email : khunthakdanai@gmail.com
2รองศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1) risk and return of Investment on Equity
Fund in The SET50 Index. And 2) the relationship between return and risk of Investment on
Equity Fund in The SET50 Index under Capital Asset Pricing Model.
Data in this study consisted of equity fund in the SET50 index. The closing price of the
Fund on the last business day of the month during January 1, 2012 to December 31, 2016
were used in this study including 12 equity funds namely TMB50, 1AMSET50, KFLTF50,
K-SET50, KFLTFA50-D, M-S50, KFENSET50, CIMB-SET50, ASP-SET50, SCBSET50, SCBRMS50
and TMB50DV were studied, The relationship between return and risk was investigated by
using Capital Asset Pricing Model in order to guide for investment decisions.
The results showed that 1) equity funds in the SET50 index have systematic risk values
between 0.004746 and 0.051976. The highest risk is TMB50 and the lowest risk is TMB50DV.
The expected return is between 0.2354 and 0.2562. The highest yield is TMB50 and the
lowest is TMB50DV, which corresponds to high risk high return. 2) Under the Capital Asset
Pricing Model (CAPM), 12 mutual funds have a lower rate of return than return rate of the
stock market at the same level of risk, or called over valued. It meant that the market fund
prices were higher than their real values.
Keywords :
Risk, Return, and Equity Fund in The SET50 Index
บทนำ�
ในการตัดสินใจนำ�เงินทีม่ อี ยูม่ าลงทุนสิง่ สำ�คัญ
ประการแรกที่ผู้ลงทุนคำ�นึงถึง คือ ผลตอบแทน
(Return) ทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั จากการลงทุน ซึง่ ผลตอบแทน
หมายถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ซึ่งเป็น
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงมี โอกาสที่จะเกิด
ความไม่แน่นอนต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการได้รบั
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน ความไม่แน่นอนดังกล่าว
ก็คอื ความเสีย่ ง (Risk) โดยทัว่ ไปการลงทุนทีม่ ี โอกาส
ได้รบั ผลตอบแทนสูงมักจะมาคูก่ บั ความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้
เช่นกัน (ชลวิช สุธัญญารักษ์, 2559) ความเสี่ยงจะมี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทน

ทีค่ าดหวัง หากหลักทรัพย์ ใดให้ผลตอบแทนทีค่ าดหวัง
ในระดับที่สูงก็จะมีความเสี่ยงสูง ตรงกันข้ามหาก
หลักทรัพย์ ใดให้ผลตแบแทนที่คาดหวังต่ำ�ก็จะมี
ความเสี่ยงต่ำ�
ในการสร้างผลตอบแทนและความมั่นคง
ให้กับผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้มีทางเลือก
การลงทุนหลากหลายประเภท ทัง้ หุน้ สามัญ พันธบัตร
สลากออมทรัพย์ หุ้นกู้ กองทุนรวม ทองคำ� อสังหา-   
ริมทรัพย์ และอื่นๆ แต่ละประเภทต่างมีรายละเอียด
และความซับซ้อนที่แตกต่างกันออกไป การทำ�ความ
เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์เหล่านี้ วิธีการ
ซื้อขาย ผลตอบแทน ความเสี่ยง ราคา และกลยุทธ์
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การลงทุน จะช่วยเปิดโอกาสให้เรามีทางเลือก
ในการลงทุ น และสร้ า งพอร์ ต การลงทุ น ให้ ไ ด้
ผลตอบแทนที่ต้องการในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ และบรรลุเป้าหมายทางเงิน
ในตลาดการเงินปัจจุบันมีเครื่องมือในการ
ลงทุนหลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองรูปแบบและ
ความต้องการในการลงทุนของผู้ลงทุน การลงทุน
ในกองทุนรวมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน
โดยกองทุนรวมมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้
อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่าน
กองทุนรวมได้ โดยการซือ้ หน่วยลงทุน ซึง่ ก็คอื กองทุน
ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุน เพื่อระดมเงิน
เข้ากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น ส่วนผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้ จะมีฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ในกองทุนรวม
การลงทุนผ่านกองทุนรวมนี้เหมาะกับผู้ที่ ไม่มีความ
ชำ�นาญ และไม่มีเวลาติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จะมี
ผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้
กองทุนรวมดัชนีมีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ
เพื่อเลียนแบบดัชนีอ้างอิงโดยเน้นสร้างผลตอบแทน
ให้ ใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด และที่สำ�คัญคือ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทุนทีต่ � 
่ำ จึงทำ�ให้ โดยรวมแล้ว
กองทุนมีค่าใช้จ่าย (Total expense ratio) ที่ต่ำ�มาก
เมื่อเทียบกับกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก
(Active Investment) นอกจากนีก้ ารลงทุนในกองทุน
รวมดัชนียงั เป็นทางเลือกทีด่ ีในการกระจายความเสีย่ ง
ให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะความเสี่ยงรายตัวของ
บริษทั (วุฒชิ ยั คงพัฒนสิร,ิ 2557) กองทุนรวมดัชนีนี้
เหมาะสมกับนักลงทุนที่ยังไม่มีประสบการณ์ ในการ
ลงทุนมากนัก หรือนักลงทุนที่ ไม่มเี วลามากพอในการ
เลือกหุน้ รายตัว รวมไปถึงนักลงทุนทีต่ อ้ งการทางเลือก
ในการกระจายความเสี่ยง นักลงทุนจำ�เป็นต้องรู้จัก
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ดัชนีที่กองทุนรวมดัชนี ใช้ ในการเลียนแบบ วิธีการ
ลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ก่อนเลือกลงทุน ไม่วา่ จะ
เป็นกองทุนรวมดัชนีหรือการลงทุนใดๆ นักลงทุนควร
ถามตัวเองว่าจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการลงทุน
ของตัวเองคืออะไร ก่อนทีจ่ ะลงทุนเสมอ เพื่อวางแผน
ให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนในอนาคต
หากเปรียบเทียบกองทุนตามนโยบายการลงทุน
พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET50
เป็นกองทุนที่ ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดในระยะยาว
การบริหารกองทุนรวมนั้น ก็เลยมุ่งเน้นการสร้าง
ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงดัชนี SET50 ให้ ได้มากที่สุด
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ทัง้ นีก้ องทุนรวมตราสารทุนทีเ่ ลือก
มาพิจารณานั้นเป็นกองทุนที่มีการซื้อขายในตลาด
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้ราคาเสนอ
ซื้อขายมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งจะส่งผลให้การศึกษา
ความเสี่ยงและผลตอบแทน มีความน่าเชื่อถือซึ่ง
สะท้อนราคาทีแ่ ท้จริง  โดยมีรายชื่อกองทุนตราสารทุน
ทีจ่ ะทำ�การศึกษาเรียงตามอันดับของราคาขาย (Offer)
ของแต่ละกองทุน จึงเป็นเหตุผลการศึกษาครั้งนี้
ถึงการวิเคราะห์ความเสีย่ งและผลตอบแทนว่าสามารถ
สร้างผลตอบแทนเป็นอย่างไร เพื่อช่วยให้นักลงทุน
ที่สนใจสามารถนำ�ผลการศึกษาที่ ได้มาเปรียบเทียบ
กองทุนแต่ละกองทุน ให้ผู้ลงทุนสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจลงทุน ด้วยความสำ�คัญที่
ได้กล่าวมา การเข้าใจพฤติกรรมของความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนจะช่วยในการตัดสินใจ เลือกลงทุน
ในกองทุนรวมได้อย่างเหมาะสม โดยนำ�เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ ในการวิเคราะห์ และการ
ศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน
จากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุน
ในดัชนี SET50
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วัตถุประสงค์

กรอบแนวคิดการวิจัย

1) เพื่อศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทน
จาการลงทุนในกองทุนรวมประเภทตราสารทุนทีล่ งทุน
ในดัชนี SET50
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสีย่ ง
และผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนตราสารทุน
ทีล่ งทุนในดัชนี SET50 ภายใต้แบบจำ�ลองการกำ�หนด
ราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM)

ใช้แนวคิดของทฤษฎีของแบบจำ�ลองการ
กำ�หนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing
Model: CAPM) เป็นแบบจาํ ลองทางการเงินทีช่ ว่ ยให้
นักลงทุนใช้ ในการกําหนดราคาของความเสี่ยง
ในรูปอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์

ตัวแปร

การคานวณ

อัตรา
ผลตอบแทน

การ
เปรียบเทียบ

อัตราดอกเบีย้ ที่ไม่มีความเสี่ยง

ความเสีย่ งที่เป็นระบบ

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

ผลตอบแทนส่วนชดเชยความเสีย่ ง

Ri = Rf + βi (Rm - Rf)
โดย
Ri = อัตราผลตอบแทนทีน่ กั ลงทุนคาดหวัง
ตามระดับความเสี่ยง
Rf = ระดับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกับ
ผู้ กู้ ที่ ไ ม่ มี ค วามเสี่ ย ง ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ ส ามารถ
ประมาณการได้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของ
ตราสารหนี้ภาครัฐ
Rm = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาดโดยเฉลี่ย
βi = ดัชนีที่แสดงถึงระดับความเสี่ยงของ
การลงทุนในกองทุน i คำ�นวณได้จากความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน
i กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนที่มี
อยู่ตลาด

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเฉพาะกองทุนรวมประเภทตราสารทุน
ที่ลงทุนในดัชนี SET50 และจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�นวน 12 กองทุนตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทั้งนี้กองทุนรวมตราสารทุนที่เลือกมาพิจารณานั้น
ต้องเป็นกองทุนทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้ราคาเสนอซื้อขายมีความ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะส่งผลให้การศึกษาความเสี่ยง
และผลตอบแทน มีความน่าเชื่อถือซึ่งสะท้อนราคา
ทีแ่ ท้จริง โดยมีรายชื่อกองทุนตราสารทุนทีจ่ ะทำ�การ
ศึกษาเรียงตามอันดับของราคาขาย (Offer) ของ
แต่ละกองทุน

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
ทบทวนวรรณกรรม
ในระยะทีผ่ า่ นมาการศึกษาเกีย่ วกับการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและผลตอบแทนมีการนำ�มาใช้อย่าง
แพร่หลายในหลักทรัพย์กลุม่ ต่างๆ รวมทัง้ กองทุนรวม
ยกตัวอย่างเช่น
รัตติกาล กันทาปวง (2554) วิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนหุน้ ระยะยาว
ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำ�กัด โดยทำ�การศึกษาตั้งแต่วันที่
จดทะเบียนกองทุนของแต่ละกองถึงปี พ.ศ. 2553
วัดประสิทธิภาพผลของผลตอบแทนจากการลงทุน
ของกองทุนหุ้นระยะยาวด้วยวิธีตัวชี้วัด (Sharpe
Index) และการวิเคราะห์แบบสโทแคสติกดอมิแนนซ์
(Stochastic Dominance) พบว่าอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยของกองทุน มีค่าระหว่าง 16.07%-29.15%
ซึ่งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ SCBLT3 มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ ย 29.15%, SCBLT2 อั ต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ย 20.80% และ SCBLTT อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย 20.52% ส่วนในด้านความเสี่ยง
ของอัตราผลตอบแทนพบว่ากองทุนหุ้นระยะยาว
ที่มีส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานต่ำ�ที่สุด 3 อันดับแรก
คือ SCBLTS โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.40%,
SCBLT1 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.90%
และ SCBLT2 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.21%
เมื่ออัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนใดๆ มีคา่ มาก
จะส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า
กองทุนหุ้นระยะยาวดังกล่าวนั้นมีอัตราผลตอบแทน
ของกองทุนผิดไป จากอัตรผลตอบแทนทีค่ วรจะได้รบั
มากทีสุดเช่นกัน (High-risk High-return)
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ธนัยนันท์ นิมิตชัยวงศ์ (2554) วิเคราะห์
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดธนาคาร
โดยทำ�การศึกษาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยทำ�การประมาณ
ค่าสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)
ตามทฤษฎีแบบจำ�ลองในการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์
(Capital Asset Pricing Model :CAPM) พบว่า
อัตราผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ เนื่องจาก
ตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดธนาคารตัว๋ เงินคลังอายุ
3 เดือนมีค่า P-value เท่ากับ 0.0000 โดยทดสอบ
ที่ระดับนัยสำ�คัญ 5% จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
อัตราผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ในด้าน
อัตราผลตอบแทนส่วนเกินหมวดธนาคาร (BANK)
มีอัตราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากตลาด เนื่องจาก
ค่า P-value (F-stat) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.2340 ซึ่ง
มีค่า P-Value มากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ว่าความเสี่ยงไม่แตกต่างจากตลาด และอัตรา
ผลตอบแทนส่วนเกินเทียบกับความเสี่ยง โดยวิธี
Sharpe Ratio พบว่าตลาดหลักทรัพย์ (SET) และ
หมวดธนาคาร (BANK) มีอตั ราผลตอบแทนส่วนเกิน
เท่ากับ 0.0328 และ 0.0316 ตามลำ�ดับ หลักทรัพย์
ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนส่วนเกินสูงทีส่ ดุ คือ หลักทรัพย์
KTB TCAP และ CIMBT หลักทรัพย์ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนส่วนเกินที่ต่ำ�ที่สุด คือ หลักทรัพย์ BAY
TMB และ BBL
Gregory Connor and Sanjay Sehgal
(2001) วิเคราะห์แบบจำ�ลอง Three Factor Model
ของ Fama and French ในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย
พบว่าปัจจัยตลาด ปัจจัยขนาด และปัจจัยทางด้านมูลค่า
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มีผลกระทบต่อในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย อัตรา
ผลตอบแทนเฉลีย่ ของแต่ละหลักทรัพย์ สามารถอธิบาย
ได้ โดยปัจจัยทั้งสามตัว และไม่สามารถได้ด้วยปัจจัย
ตลาดเพียงปัจจัยเดียว ชี้ ให้เห็นว่าแบบจำ�ลองการกำ�หนด
หลักทรัพย์ หรือ (Capital Asset Pricing Model :
CAPM) ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ต่ออัตรา
ผลตอบแทนหุน้ สามัญไม่อย่างมีนยั สำ�คัญ และปัจจัย
ทั้งสามตัวมีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยความเสี่ยง
ของหลักทรัพย์ ในเรื่องรายได้กับอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์แต่ละตัว
ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ (2559) แบบจำ�ลองการ
กำ�หนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing
Model) หรือ CAPM เป็นแบบจำ�ลองเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนทีค่ าดหวังและความเสีย่ ง
จากการลงทุน โดยกำ�หนดให้ความเสี่ยงของตลาด
เป็น 1 ถ้าหลักทรัพย์ ใดมีความเสี่ยงมากกว่า 1
จัดเป็นหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงกว่าตลาดและ
หลักทรัพย์ ใดมีความเสีย่ งน้อยกว่า 1 เป็นหลักทรัพย์
ที่มีความผันผวนต่ำ�กว่าตลาด ดังนั้นถ้านักลงทุนที่มี
พฤติกรรมชอบความเสีย่ งสามารถเลือกลงทุนในกลุม่
หลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง หรือนักลงทุนที่มี
พฤติกรรมไม่ชอบความเสีย่ งสามารถเลือกลงทุนในกลุม่
หลักทรัพย์ทมี่ คี วามผันผวนต่� 
ำ โดยการใช้แบบจำ�ลอง
CAPM ในการวิเคราะห์และเลือกกลุ่มหลักทรัพย์
พบว่าผลการศึกษาพบว่าหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
มากกว่าตลาดหรือเป็นหลักทรัพย์เชิงรุก ได้แก่ บริษทั
ทรู คอร์ปอเรชั่น, บริษัท ปตท., ธนาคารกสิกรไทย,
ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, และบริษัท
ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนหลักทรัพย์ที่

มีความเสีย่ งน้อยกว่าตลาดหรือเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ
ได้แก่ บริษทั แอดวานซ์อนิ โฟร์เซอร์วสิ , บริษทั จัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล, ธนาคารกรุงเทพ, และบริษัท
อินทัช โฮลดิ้งส
สุ ธี รั ต น์ กิ ต ติ โ ชควั ฒ นา และกิ ต ติ พั น ธ์
คงสวัสดิ์เกียรติ (2557) โดยใช้แนวคิดเรื่องทฤษฎี
การตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing
Model - CAPM) เป็นแนวคิดในการพิจารณา
ซึง่ สามารถใช้เป็นแนวทางทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ นักลงทุน
ในการใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ กลงทุ น ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าหลักทรัพย์
กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคที่ผู้ลงทุน
ควรจะลงทุนซื้อมี 4 หลักทรัพย์ คือ AKR, BAFS,
DEMCO และ AI โดยหลักทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่า
ต่ำ�กว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลักทรัพย์
กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคที่ผู้ลงทุน
ไม่ควรลงทุนซื้อมี 2 หลักทรัพย์ คือ BANPU และ
BCP โดยหลักทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าสูงกว่าที่ควร
จะเป็น (over valued)
วิธีการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนภายใต้แบบจำ�ลองการกำ�หนดราคา
หลักทรัพย์ และการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ข้อมูล
ราคาปิดรายเดือนในวันทำ�การสุดท้ายของเดือน
ของกองทุนตราสารทุนทีล่ งทุนในดัชนี SET50 ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จำ�นวน 12 กองทุน ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 กองทุนรวมตราสารทุน ที่ลงทุนในดัชนี SET50
ลำ�ดับ
   1
   2
   3
   4
5
   6
7
8
9
10
11
12

กองทุน
กองทุนเปิดทหารไทย SET50
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี-เซ็ท 50
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50
SCB SET50 Index Fund
SCB SET50 Index RMF
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
บลจ.ทหารไทย จํากัด
บลจ.วรรณ จํากัด
บลจ.กรุงศรี จํากัด
บลจ.กสิกรไทย จํากัด
บลจ.กรุงศรี จํากัด
บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด
บลจ.กรุงศรี จํากัด
บลจ.ซีไอเอ็มบี จํากัด
บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด
บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด
บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด
บลจ.ทหารไทย จํากัด

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน https://www.aimc.or.th

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
1) เปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนตราสารทุนด้วย
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวน
และค่าความแปรปรวนร่วมของอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน
2) เปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงที่เป็นระบบตามแบบจำ�ลองการกำ�หนด
ราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model :
CAPM)
3) คำ�นวณความเสี่ยงที่เป็นระบบ ด้วยการ
วิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)
      โดยสามารถคำ�นวณได้สมการดังนี้
Ri = α + βRm

โดยที่
Ri = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
ตราสารทุนที่ลงทุนใน SET50
α = ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (ค่าคงที่)
β = ค่าความเสีย่ งทีเ่ ป็นระบบของกองทุนรวม
Rm = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
SET Index
การเก็บรวมรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลราคาของกองทุนตราสารทุน
จากฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�นวน 12 กองทุน (รายชื่อตาม
ดัชนีหลักทรัพย์ SET50 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งกองทุนตราสารทุน  
ที่ลงทุนในดัชนี SET50 เป็นข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน
ในวันทำ�การสุดท้ายของเดือน รวม 60 เดือน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยที่
Rm
= อัตราผลตอบแทนของตลาด
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนตราสารทุน หลักทรัพย์ SET Index
SETt = ดั ช นี ร าคาตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ดังต่อไปนี้
1) การคำ�นวณหาอัตราผลตอบแทนตาม แห่งประเทศไทยในเดือน t
SETt-1 = ดั ช นี ร าคาตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แบบจำ�ลองการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์ (Capital
แห่งประเทศไทยในเดือน t-1
Asset Pricing Model : CAPM) ทฤษฎีการกำ�3)หนด การประมาณค
า สั ม ประสิ ท ธิ์ ห รื อ การวั ด ความเสี่ ย งที่ เ ป
3)
การประมาณค่
าสัมประสิทธิห์ รือการวัด
ราคาหลักทรัพย์หรือตัวแบบการตีราคาสินทรัระบบของกองทุ
พย์ทุน
น
รวม(Systematic
Risk)
อธิบายการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์ ความเสีย่ งทีเ่ ป็นระบบของกองทุนรวม (Systematic
คาสัมประสิทธิ์ หรือ Beta (β) เปนการวัดความออนไหวของอัต
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เป็นระบบโดย Risk) ค่าสัมประสิทธิ์ หรือ Beta (β) เป็นการวัด
ผลตอบแทนของกองทุ
น เปรีนยรวม
บเที ย บกั บ อั ต
ความอ่อนไหวของอันตรวมตราสารทุ
ราผลตอบแทนของกองทุ
สามารถคำ�นวนได้สมการดังนี้
ผลตอบแทนของตลาดหลั
กทรั
พบ
ยอัโตดยรวม
ซึ่งอัตราผลตอบแทนข
ตราสารทุนเปรียบเที
ยบกั
ราผลตอบแทนของ
E(Ri) = Rf + βi[E(Rm) - Rf] กองทุ น ตราสารทุ
่ ว ไปจะวั
โดยการเคลื่ อ นไหวของดั ช
ตลาดหลักนทรัพโดยทั
ย์ โดยรวม
ซึ่งอัตดราผลตอบแทนของ
ตลาด คํานวนได
ดังสมการดั
งนีว่ ้ ไปจะวัดโดยการเคลื่อนไหว
กองทุนตราสารทุ
น โดยทั
โดยที่
E(R ) = อัตราผลตอบแทนรวมที่คาดหวัง ของดัชนีตลาด คำ�นวนได้ดังสมการดังนี้
i

Cov�R � , R � �
ของกองทุน i
β� �
E�R � � � � � R � � β� �E�R � � � R � �
Variance�R � �
Rf = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่
โดยที่
ไม่มีความเสี่ยง
โดยที่
E�R � � = อัตราผลตอบแทนรวมที่คาดหวัง ของกองทุ
โดยที่ นi
βi
= ค่าสัมประสิทธิ์เบต้าหรือดัชนีชี้วัด
βi = ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า
ย
่
ง
R � = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ไมมีคβวามเสี
=ค
า
สั
มประสิทธิ์เบตา
�
ความเสี่ยงของกองทุน i
Cov(Ri , Rm)    = ค่าความแปรปรวนร่วม
β� = คาสัมประสิทธิ์เบตาหรือดัชนีชี้วัดความเสีCov�R
นน
i าi ความแปรปรวนร
, R � �=ค
กับตลาดหลักทรัพย์ วมของกองทุน i กับตลาด
E(R m ) = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรั่ยพงของกองทุ
ย์ �ของกองทุ
หลั
กทรั
พยSET Index Variance(R ) = ค่าความแปรปรวนของ
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลั
กทรั
พย
R � = SET
Index
m
�=คาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของ
Variance�R
�
2) การคำ�นวณหาอัตราผลตอบแทนที่ อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย
อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
เกิดขึน้ าจรินวณหาอั
ง เป็นการคำต�นวณหาราคาหลั
กทรัพย์ท่ เ กิงั้ หมด
2)
การคํ
ราผลตอบแทนที
ด ขึ้ น จริ ง เป น การ
สมการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อหาค่า  
ในตลาดหลักกทรัทรัพย์พแยห่ทงประเทศไทย
(SET Index)
คํานวณหาราคาหลั
ั้งหมดในตลาดหลั
กทรัพยแหงประเทศ
งไรก็ ต
ดังามในการศึ
กล่าวข้างตัน ก ษานี้ ใ ช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ส มการถดถอ
�ข้อมูลราคาปิ
กทรัพย์ดใตลาดหลั
นวัอย
นทำ�าการ
ไทย (SETโดยนำ
Index)
โดยนํดาตลาดหลั
ขอมูลราคาป
กทรัพยในวันทํา
4) การวิ
เคราะห์
ความสั
นธ์ารงตั
ะหว่นางความ
(Regression Analysis)
เพื่อหาค
า βดั
งกลมาพัวข
ดท้ายของเดื
อนมาคำา�นวณหาอั
นวณหาอัตราผลตอบแทน
การสุ ด ท าสุยของเดื
อ นมาคํ
ต ราผลตอบแทนของตลาด
เสี่ยงและผลตอบแทน ทำ�การศึกษาผลตอบแทน
ทรัพย์รายเดือนานวนได
โดยสามารถคำ
�นวนงนี้
หลักทรัพยของตลาดหลั
รายเดือน กโดยสามารถคํ
สมการดั
ของตลาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงของกองทุน
ได้สมการดังนี้
ตราสารทุนที่ทำ�การศึกษา ในรูปของสัมประสิทธิ์
�SET� � SET��� �
4) ก าหรืรอวิค่เาคเบต้
ร าา ะรวมทั
ห ค ้งวทำา�การวิ
ม สั มเคราะห์
พั น ธ ถรึงะความเสี
ห ว า ง่ยค
งทีว่ า ม เ สี่ ย ง แ
� � ���
R � � ���
SET���
ผลตอบแทน
ทํ า การศึ ก ษาผลตอบแทนของตลาด
เป็นระบบและความเสี
ย่ งที่ ไม่เป็นระบบ คำ�นวนได้ดงั นี้ และวิ เครา
โดยที่
R�=

SET�

อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย SET Index

=ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน

ความเสี่ ย งของกองทุ น ตราสารทุ น ที่ ทํ า การศึ ก ษา ในรู ป ของ

ธุรกิจประยุกต์
สัมประสิทธิ์หรือคาเบตา รวมทั้งทําการวิเคราะหถึงความเสี่ยงทีวารสารเกษตรศาสตร์
่เปน
ระบบและความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ คํานวนไดดังนี้

กทรัพย

มi
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 การคํ า นวณความเสี
่ ย งของตลาดหลั
ก ทรั พ		
ย สามารถ
		
• การคำ�นวณความเสี
่ยงของตลาด
Ri = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
คํ าหลั
นกวทรั
ณพหย์า สามารถคำ
ค ว า ม เ สี�่ นวณหาความเสี
ยงจากการก
ร ะ จ า ย ตั วi ขในเดื
อ งออันตทีร่ tา
่ยงจากการ
ผลตอบแทนของตลาดหลั
กทรัพยวามีมกากน
ยงใด โดย
Ri = อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ต่อเดือน
กระจายตัวของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลั
ทรัพย์อยเพี		
วัดว่ดามีวมยส
งเบนมาตรฐาน
การกระจายมากแสดง
ของกองทุนรวม i
ากน้วอนเบี
ยเพีย่ยงใด
โดยวัดด้วยส่วนเบีหากมี
ย่ งเบนมาตรฐาน
วาหากมี
มีความเสี
่ยงมาก ซึ่งคํานวนได
ังสมการดั
n = จำ�นวนเดือนที่ใช้ ในการคำ�นวณ
การกระจายมากแสดงว่
ามีคดวามเสี
่ยงมากงนี้
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ซึ่งคำ�นวนได้ดังสมการดังนี้
		
• การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ อั ต รา
�
�
∑ �R � � R� �
ผลตอบแทนและความเสี่ยงการลงทุน เป็นการ
σ� � �� � ���
n
วิเคราะห์จากสมการถดถอยด้วยวิธีการประมาณค่า
แบบ OLS ตามแบบจำ � ลองการกำ � หนดราคา
โดยที่
หลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM)
โดยที่
		
σm = ค่าความเสีย่ งหรือส่วนเบีย่ งเบน
โดยใช้เส้นตลาดหลักทรัพย์(Security Market
σ� =คาความเสี่ยงหรือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาด
มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์
Line: SML) ซึ่งเป็นเส้นระดับดุลยภาพที่แสดงถึง
		
Rm = อัตราผลตอบแทนของตลาด
อัตราผลตอบทีค่ าดว่าจะได้รบั จากกองทุนตราสารทุน
R � =อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย
หลักทรัพย์
เท่กาทรั
กับอัพตยราผลตอบแทนของการลงทุนในตลาด
R		
่ยตอเดือนของตลาดหลั
� =อัตราผลตอบแทนเฉลี
ย่ ต่อเดือน
Rm = อัตราผลตอบแทนเฉลี
ตามแบบจำ�ลองการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์
nของตลาดหลั
=จํานวนเดืกอทรั
นทีพ่ใย์ชในการคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
E(Ri) = Rf + βi[E(Rm) - Rf]
		
n = จำ�นวนเดือนที่ใช้ ในการคำ�นวณ
อัตการคํ
ราผลตอบแทนเฉลี
่ย ่ยงกองทุนรวมตราสารทุนรายตัวโดย
โดยที่
านวณความเสี
• การคำ�นวณความเสี่ยลงกองทุ
นรวม
		
นํ า		
อั ต ราผลตอบแทนของแต
ะกองทุ
น ตราสารทุ
น E(R
มา i) = อัตราผลตอบรวมทีค่ าดหวังของ
คํ าตราสารทุ
น ว ณ ห านครายตั
ว า มวเ สีโดยนำ
่ ย ง จ�าอักตกราผลตอบแทน
า ร ก ร ะ จ า ย ตั วกองทุ
ข อ งนอัi ต ร า
ของแต่ละกองทุ
น มาคำ
�นวณหาความ
		
Rf = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ผลตอบแทนว
ามีนมตราสารทุ
ากนอยเพี
ยงใด
โดยวัดจากสว
นเบี่ยงเบน
ม่มีความเสี
เสี่ยงจากการกระจายตั
วของอัตราผลตอบแทนว่
า ที่ย่ ไงมาก
มาตรฐาน
ถามีการกระจายมากแสดงว
ามีความเสี
และ่ยง (β=0)
βi
= ค่าสัมประสิทธิ์เบต้าหรือดัชนี
มีมากน้อยเพียงใด โดยวัดจากส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 		
ถ้ามีการกระจายมากแสดงว่ามีความเสี่ยงมาก และ ชี้วัดความเสี่ยงของกองทุน i
E(Rm) = อั ต ราผลตอบแทนของ
มีความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบที่คาดหวังกับ 		
มี ค วามไม แ น น อนของอั ต ราผลตอบที่ ค าดหวัตลาดหลั
ง กั บ อักตทรั
ราพย์ SET Index
อัตราผลตอบแทนที่ ได้รับจริงมากด้วย ซึ่งคำ�นวนได้
ผลตอบแทนที่ไดรับจริงมากดวย ซึ่งคํานวนไดดังสมการดั
นี้ ยบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน
เมื่องเปรี
ดังสมการดังนี้
ต้ อ งการตามระดั บ ค่ า เบต้ า ที่ คำ � นวณได้ โดยใช้
�
CAPM กับอัตราผลตอบแทนที่พยากรณ์ซึ่งอัตรา
∑� �R � � R� �
σ� � � ���
การเปลีย่ นแปลงของราคาทีค่ าดไว้ ซึง่ ทำ�ให้สามารถ
n
ประเมิณได้ว่ากองทุนใดราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น
โดยที่
(Over priced) กองทุนใดราคาต่ำ�กว่าที่ควรจะเป็น
		
σi = ค่าความเสีย่ งหรือส่วนเบีย่ งเบน (Under priced) และกองทุนใดมีราคาทีเ่ หมาะสมแล้ว
โดยที
่
มาตรฐานของกองทุนรวม i
(Fair Priced)
σ� =คาความเสี่ยงหรือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุน
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ผลการศึกษา

1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตรา
แสดงวาราคากองทุน U ขณะนี้ต่าํ กวาราคาที่เหมาะสม
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน
U
ซื้อเมื่อ Under priced
กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET50
เสน SML
จากการตรวจสอบลักษณะความนิ่งของ
อัตราผลตอบแทนที่นกั ลงทุน
ตองการไดรับจากกองทุน
ข้อมูลกองทุนตราสารทุน ทัง้ 12 กองทุน มีคณ
ุ ลักษณะ
ของความนิง่ (Stationary) แล้วจึงนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์
แสดงวาราคากองทุน O ขณะนี้ต่าํ กวาราคาที่เหมาะสม
O
ขายเมื่อ Over priced
ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจาก
การลงทุนในกองทุนตราสารทุน ด้วยวิธกี ารประมาณค่า
การปรับตัวเขาหาราคาดุลยภาพของกองทุนU และ กองทุนO
แบบ OLS (Ordinary Least Squares) จากแบบจำ�ลอง
ภาพที่ 1 การปรับตัวเข้าหาราคาดุลยภาพ
า : กาญจนี กังวานพรศิ
ริ 2560
ต่อไปนี้
ของกองทุ
น U และ กองทุน O
Ri = α + βRm
ที่มา : กาญจนี กังวานพรศิริ 2560  

ศึกษา

ค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ (β) ในกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET50
กองทุน

Coefficient (β)

F-statistic

TMB50
0.0519
724.3218*
1AMSET50
619.8747*
การวิ เ คราะห
ค วามสั ม พั น ธ ข องอั0.0318
ต ราผลตอบแทนและความ
KFLTF50
0.0194
964.3196*
ากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET50
K-SET50
0.0181
947.0562*
ากการตรวจสอบลักษณะความนิ่งของขอมูลกองทุนตราสารทุน ทั้ง
KFLTFA50-D
0.0140
189.1668*
0.0154
กองทุน มีคุณลักM-S50
ษณะของความนิ่ง (Stationary)
แลว281.3123*
จึงนําขอมูล
KFENSET50
0.0132
785.6461*
วิเคราะหความสั
มพันธของอัตราผลตอบแทนและความเสี
่ยง จาก
CIMB-SET50
0.0131
1038.760*
รลงทุนในกองทุนตราสารทุน ดวยวิธีการประมาณคาแบบ OLS
ASP-SET50
0.0127
960.0087*
rdinary LeastSCBSET50
Squares) จากแบบจํ0.0105
าลองตอไปนี้
1027.406*
SCBRMS50
0.0099
1045.119*
TMB50DV
0.0047
137.6425*
R � �� � ����� � ��R �

หมายเหตุ * ที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05

P-value

R2

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.9257
0.9143
0.9432
0.9422
0.7643
0.8285
0.9311
0.9470
0.9429
0.9465
0.9473
0.7020
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ค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ (β) ในกองทุนรวม
ตราสารทุนทีล่ งทุนในดัชนี SET50 จำ�นวน 12 กองทุน
ได้แก่ กองทุนรวม  TMB50, 1AMSET50, KFLTF50,
K-SET50, KFLTFA50-D, M-S50, KFENSET50,
CIMB-SET50, ASP-SET50, SCBSET50, SCBRMS50
และ TMB50DV พบว่าทุกกองทุนรวมตราสารทุน
ลงทุนในดัชนี SET50 มีคา่ ความเสีย่ งทีเ่ ป็นระบบ (β)
อยูร่ ะหว่าง 0.004746 ถึง 0.051976 โดยกองทุนรวม
ที่มีค่าความเสี่ยงสูงสุดคือ TMB50 (β = 0.051976)
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และกองทุนรวมทีม่ คี า่ ความเสีย่ งต่�ำ สุดคือ TMB50DV
(β = 0.004746) แสดงว่าความสัมพันธ์ของความ
เสี่ยงหลักทรัพย์ทุกกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทน
ที่ชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด
ณ ระดับนัยสำ�คัญร้อยละ 5
2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET50
หน่วย: เฉลี่ยต่อเดือน

ความสัมพันธ์ ระหว่ างอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวังตามแบบจาลอง (CAPM)
และความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน SET50
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

0.2562

0.0519

0.2473

0.0318

0.2419

0.0194

0.2413

0.0181

0.2401

0.014

0.2395

0.0154

ความเสี่ ยงทีเ่ ป็ นระบบ

0.2391

0.0132

0.2391

0.0131

0.2389

0.0127

0.2379

0.0105

0.2377

0.0099

0.2354

0.0047

อัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
และกับความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน SET50  
จากภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนทีค่ าดหวังตามแบบจำ�ลอง (CAPM) และ
ความเสีย่ งการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน SET50  
จำ�นวน 12 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวม TMB50,
1AMSET50, KFLTF50, K-SET50, KFLTFA50-D,
M-S50, KFENSET50, CIMB-SET50, ASP-SET50,
SCBSET50, SCBRMS50 และ TMB50DV พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ตามแบบจำ�ลองการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์ (Capital

Asset Pricing Model : CAPM) กับความเสี่ยง
ที่เป็นระบบ การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน
มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ กองทุน
ที่มีความเสี่ยงสูงกองทุนนั้นให้อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังสูงเช่นเดียวกัน โดยกองทุนรวมตราสารทุน
ทีม่ ผี ลตอบแทนทีค่ าดหวังตามแบบจำ�ลองการกำ�หนด
ราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model :
CAPM) สูงที่สุดคือ  TMB50 = 0.2562 และต่ำ�สุด
คือ TMB50DV = 0.2354
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3) การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกองทุนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ในกองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนี SET50
หน่วย: เฉลี่ยต่อเดือน

การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกองทุนที่เกิดขึน้ จริงกับ
อัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวังตามแบบจาลอง
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ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกองทุนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ตามแบบจำ�ลอง (CAPM) ของกองทุนรวมตราสารทุน SET50
จากภาพที่ 3 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
กองทุนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ตามแบบจำ�ลอง (CAPM) ของกองทุนรวมตราสาร
ทุน SET50 ระหวางปี พ.ศ. 2555-2559 จำ�นวน 12
กองทุน ได้แก่ TMB50, 1AMSET50, KFLTF50,
K-SET50, KFLTFA50-D, M-S50, KFENSET50,
CIMB-SET50, ASP-SET50, SCBSET50, SCBRMS50
และ TMB50DV พบว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ทุกกองทุนรวมตราสารทุนอยูต่ ่ำ�กว่าอัตราผลตอบแทน
กองทุนที่เกิดขึ้นจริง แสดงว่าราคากองทุนรวม
ตราสารทุนนัน้ สูงกว่าราคาทีเ่ หมาะสมหรือ Over valued

ในกรณีนี้ผู้ลงทุนควรตัดสินใจขายกองทุนรวมนั้น
เพราะกองทุนรวมน่าจะมีราคาลดต่ำ�ลงในอนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีของผู้ที่ต้องการเข้าลงทุนควร
รอจังหวะให้ราคาของกองทุนมีการปรับตัวลดลงก่อน
จึงเข้าลงทุน
หากนำ�ค่าความเสีย่ งของกองทุนมาร่วมพิจารณา
กับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับโดยใช้เส้น
ตลาดหลักทรัพย์ (Security Market Line: SML)
เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของผลตอบแทนทีค่ าดหวัง
กับค่าความเสีย่ งของกองทุนรวมตราสารทุน SET50
จำ�นวน 12 กองทุน สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4
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ความสั มพันธ์ อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของหลักทรัพย์
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุน SET50
จากภาพที่ 4 ความสัมพันธ์อตั ราผลตอบแทน
และความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุน
ในดัชนี SET50 จำ�นวน 12 กองทุน ได้แก่ TMB50,
1AMSET50, KFLTF50, K-SET50, KFLTFA50-D,
M-S50, KFENSET50, CIMB-SET50, ASP-SET50,
SCBSET50, SCBRMS50 และ TMB50DV พบว่า
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังทุกกองทุนอยู่ต่ำ�กว่า
เส้นตลาดหลักทรัพย์ แสดงว่าราคากองทุนรวม
ตราสารทุนนัน้ สูงกว่าราคาทีเ่ หมาะสมหรือ Overvalued
อย่างไรก็ตามพบว่าทัง้ 12 กองทุนรวม คือ  TMB50,
1AMSET50, KFLTF50, K-SET50, KFLTFA50-D,
M-S50, KFENSET50, CIMB-SET50, ASP-SET50,
SCBSET50, SCBRMS50 และ TMB50DV มีความ
เสี่ยงน้อยกว่า 1 (β < 1) นั่น แสดงว่ากองทุนรวม
เหล่านี้ยังมีความเสี่ยงต่ำ�กว่าความเสี่ยงของตลาด
โดยรวม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือตัวแบบจำ�ลอง
การกำ�หนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing
Model : CAPM) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน
คือ 1) เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง
จากการลงทุนในกองทุนตราสารทุนด้วยค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวน และ
ค่าความแปรปรวนร่วมของอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน 2) เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงที่เป็นระบบตามแบบจำ�ลองการกำ�หนด
ราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model :
CAPM) 3) คำ�นวณความเสี่ยงที่เป็นระบบ ด้วย
แบบจำ�ลองตลาด (Market Model) ด้วยการวิเคราะห์
ความถดถอย (Regression Analysis) ซึง่ ผลการศึกษา
ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

36 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
1.1 ศึกษาความเสีย่ งและผลตอบแทนจาก
การลงทุนในกองทุนรวมประเภทตราสารทุนทีล่ งทุน
ในดัชนี SET50
พบว่ากองทุนรวม ทั้งหมด 12 กองทุน
ที่นำ�มาวิเคราะห์มีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ (β) ซึ่ง
เป็นตัวบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน
ของกองทุนกับอัตราผลตอบแทนของตลาด พบว่า
ความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางเดียวกัน แล้วสอดคล้องกับทฤษฎีแบบจำ�ลอง
การกำ�หนดราคาหลักรัพย์ (Capital Asset pricing
Model : CAPM ) โดยกองทุนรวมทัง้ หมด 12 กองทุน
ประกอบด้วย TMB50, 1AMSET50, KFLTF50,
K-SET50, KFLTFA50-D, M-S50, KFENSET50,
CIMB-SET50, ASP-SET50, SCBSET50,
SCBRMS50 และ TMB50DV โดยกองทุนรวม
ตราสารทุนทีม่ ผี ลตอบแทนทีค่ าดหวังตามแบบจำ�ลอง
การกำ�หนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing
Model : CAPM) สูงที่สุดคือ TMB50 = 0.2562
และต่ำ�สุด คือ TMB50DV = 0.2354 มีความเสี่ยง
ที่เป็นระบบ (β < 1) แสดงว่าราคาของกองทุนรวมมี
การเปลีย่ นแปลงและเคลื่อนไหวช้ากว่าราคากองทุน
โดยทั่วไปในในตลาด หรือเรียกว่าเป็นกองทุนที่มี
ราคาปรับตัวช้า (Defensive stock) กล่าวคือ
นักลงทุนทีต่ อ้ งการเลือกลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว
หากตลาดหลักทรัพย์อยู่ ในสภาวะซบเซาจะได้รับ
ผลตอบแทนที่มากกว่า เมื่อเทียบกับผลตอบแทน
ของตลาด แต่จะต้องยอมรับว่าในกรณีทตี่ ลาดมีสภาวะ
รุ่งเรือง ผลตอบแทนของกองทุนรวมนี้ อาจไม่ได้รับ
ผลตอบแทนที่สูง กองทุนรวมกลุ่มนี้จึงเป็นกองทุน
ที่เหมาะสมสำ�หรับเพื่อการลงทุน

1.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสีย่ ง
และผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนตราสารทุน
ที่ลงทุนในดัชนี SET50 ภายใต้แบบจำ�ลองการ
กำ�หนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing
Model : CAPM)
พบว่ า กองทุ น รวมทั้ ง 12 กองทุ น
ประกอบด้วย TMB50, 1AMSET50, KFLTF50,
K-SET50, KFLTFA50-D, M-S50, KFENSET50,
CIMB-SET50, ASP-SET50, SCBSET50, SCBRMS50
และ TMB50DV มี อั ต ราผลตอบแทนต่ำ � กว่ า
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ณ ระดับความเสีย่ ง
ที่เป็นระบบเดียวกับระดับของตลาดหลักทรัพย์
หรือเรียกว่า Overvalued นัน่ คือราคากองทุนสูงกว่า
ราคาทีแ่ ท้จริง  ถ้าผูล้ งทุนถือกองทุนดังกล่าวอยูก่ ค็ วร
จะขายออกไปเพราะในอนาคตราคากองทุนก็จะลดลง
ทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั เรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทน
และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รัตนา
อัตภูมิสุวรรณ ,2557) โดยใช้แบบจำ�ลองการกำ�หนด
ราคาหลักทรัพย์สมการถดถอยด้วยวิธกี ารประมาณค่า
แบบ OLS เป็นแนวทางศึกษาเพื่อการตัดสินใจลงทุน
พบอัตราผลตอบแทนของทุนหลักทรัพย์ต�่ำ กว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับหรือราคา
หลักทรัพย์สูงเกินมูลค่า
เนื่องจากนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET50 แต่ละกองทุนมี
รูปแบบการลงทุนและนโยบายการลงทุนทีแ่ ตกต่างกัน
ทำ�ให้อตั ราผลตอบแทนและความเสีย่ งมีความผันผวน
โดยเฉพาะกองทุนรวม TMB50 จะมีความผันผวน
และความเสีย่ งมากกว่ากองทุนอื่น แต่เนื่องในสภาวะ
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เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงการบริหารงานขององค์กร
และปัจจัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทีเ่ ลือกลงทุน
ขณะเดียวกันผูล้ งทุนควรศึกษานโยบายวัตถุประสงค์
ของกองทุน ด้วยการอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำ�คัญ Fund Fact Sheet ของกองทุนก่อน
ตัดสินใจลงทุน เพื่อให้สามารถประเมิณผลตอบแทน
ความเสีย่ งและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีจ่ ะได้วา่ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายในการลงทุนของผู้ลงทุน
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากแบบจำ�ลองการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์
(Capital Asset Pricing Model : CAPM) แสดง
ให้เห็นว่ามีปัจจัยเดียวเท่านั้นที่กระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุน คือ ความเสี่ยงตลาด
ถึ ง แม้ แ บบจำ � ลองการกำ � หนดราคาหลั ก ทรั พ ย์
ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
และได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก แต่กม็ ขี อ้ โต้แย้งว่า
ข้อสมมติฐานตามแบบจำ�ลองการกำ�หนดราคา
หลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM)
ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง (ธนโชค โลเกศกระวี,
2557)   ตัวแบบกำ�หนดราคาหลักทรัพย์ CAPM
ค่อนข้างมีปํญหาในการประยุกต์ ใช้ ในทางปฎิบัติ
ดังนั้นจึงมีการพัฒนาตัวแบบกำ�หนดต่างๆ ในการ
กำ�หนดต่างๆ ในการกำ�หนดราคากองทุนขึ้นมาเพื่อ
ให้ความสอดคล้องกับสภาพตลาดในระบบเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นจริง โดยเพิ่มปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อกำ�หนดอัตราผลตอบแทนของกองทุนนอกเหนือ
จากปัจจัยด้านความเสี่ยงตลาดในทางปฏิบัติ ทำ�ให้
นักลงทุนบางกลุ่มมองว่าแบบจำ�ลองการกำ�หนด
ราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model :
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CAPM) อาจไม่มปี ระสิทธิภาพจึงได้มกี ารพิจารณาหา
ปัจจัยความเสีย่ งอื่นๆ นอกเหนือจากความเสีย่ งตลาด
(Market risk) เช่นแบบจำ�ลอง 3 ปัจจัย มีแนวคิดว่า
ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคตามทฤษฎี Arbitrage
Pricing Theory : APT มีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยทางอ้อม คือ มีผล
ต่อการดำ�เนินงานของกิจการ เช่น มีผลต่ออัตรา
การเจริญเติบโตของกิจการ ยอดขาย กำ�ไร หนี้สิน
ฯลฯ ซึง่ จะส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
อีกทอดหนึง่ แบบจำ�ลอง 3 ปัจจัยบนพืน้ ฐานของการ
ศึกษาที่ผ่านมาซึ่งกำ�หนดให้ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ
(Systematic risk)ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่
ความเสี่ยงตลาด (Market risk) ขนาดของกิจการ
(Size) และอัตราส่วนมูลค่าบัญชีต่อมูลค่าตลาด
ของหลักทรัพย์ (B/M ratio)
การศึกษาครั้งต่อไป ควรนำ�การพิจารณา
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการประเมินมูลค่าด้วย
จะทำ�ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตัดสินใจลงทุน
เช่น การวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม นโนบาย
ภาครัฐบาล ส่วนแบ่งทางการตลาด และงบการเงิน
ปัจจัยทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์อัตราการเจริญ
เติบโตของธุรกิจ เพื่อการประเมิณผลการตัดสินใจ
ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
และผลการศึกษาจะช่วยให้ผู้ที่สนใจลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารทุนใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุน กำ�หนดกลยุทธ์การ
ลงทุนในบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทำ�ให้ทราบถึง
ความเสีย่ งและผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน
ที่ลงทุนในดัชนี SET50 ในแต่ละบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
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อีกทั้งยังช่วยผู้สนใจลงทุนเกิดความเข้าใจใน ธนัยนันท์ นิมิตชัยวงศ์. 2554. การวิเคราะห์อัตรา
แบบจำ�ลองการกำ�หนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน
Pricing Model: CAPM) ทราบถึงประสิทธิภาพการ
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
บริการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
หมวดธนาคาร กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ลงทุนนำ�ไปวิเคราะห์การลงทุน
บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน,
ในกองทุนรวม ให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนตามระดับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการ
รัตติกาล กันทาปวง. 2555. การวิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
บรรณานุกรม
หุ้นระยะยาวที่บริหารจัดการโดยบริษัท
กาญจนี กังวานพรศิร.ิ   2560. เศรษฐศาสตร์การเงิน
หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์จ�ำ กัด
และการจัดการทางการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 1.
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บทคัดย่อ
องค์การในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคใหม่หรือยุคองค์การเปลี่ยนผ่าน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว และสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นทำ�ให้องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน จำ�เป็นต้องปรับตัว
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมุ่งความสำ�เร็จองค์การในอนาคตเพื่อความอยู่รอด
อย่างยั่งยืน ในมุมมองต่าง ๆ ของการบริหารองค์การในศตวรรษที่ 21 องค์การจำ�เป็นต้องอาศัยการบริหาร
จัดการที่ดี และให้ความสำ�คัญกับทัศนะและบทบาทของผู้นำ�ที่แท้จริง รวมถึง การมุ่งเน้นการกระจายอำ�นาจ
การเปิดกว้าง การสร้างสรรค์นวัตกรรม การทำ�งานเป็นทีม ความยืดหยุ่น ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ผู้นำ�ควรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อองค์การ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้นำ�องค์การต้องค้นหาเครื่องมือเพื่อนำ�องค์การให้อยู่เหนือกว่าธุรกิจอื่นๆ เมื่อองค์การ
เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอันเนื่องมาจากผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความสำ�เร็จขององค์การ ผู้บริหาร
ระดับสูงควรปรับโครงสร้างองค์การ มีการส่งเสริมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนให้เป็นดิจิทัล
การส่งเสริมการวิจยั และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานใหม่ทงั้ ระบบ แต่ทว่าในปัจจุบนั
องค์การต่างๆ ยังขาดผู้นำ�ระดับสูงทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพไม่ว่าจะทางด้านการบริหารจัดการและ
ระดับปฏิบัติการ ดังนั้น องค์การจำ�เป็นต้องจับตามองนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สามารถทำ�ตลาดและเพิ่ม
มูลค่าได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตลอดจนการเสริมสร้างการพัฒนาผูน้ �ำ ทีแ่ ท้จริงให้มบี ทบาทที่
เด่นชัดและก้าวทันต่อโลกในอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21 ในเวลาเดียวกัน การบริหารองค์การแห่งศตวรรษที่ 21
จะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การต่อไป
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ABSTRACT
The organization of the 21st Century is new era or transitional organization. Rapid
change and extreme competitive business conditions make public and private organizations
need to adapt themselves in order to achieve future organizational for sustainable survival.
In various perspectives of the 21st Century management, the organizations need to acquire
good management and focus on viewpoint and truly leadership including decentralization,
openness, innovation, teamwork, flexibility and ability to analyze and use data for making
decisions accurately, Leader is the one who has ethic morality toward organization, society and
Environment. Thus, the organization’s leader must find a tool that will lead the organization
to become superior over others when the organization goes through the transition due to the
impact of digital technology in order to be successful. The top management should emphasis
on restructuring by promoting main process and supporting the process to become digital,
conducting research and encouraging product development and investing new infrastructure
system. However, nowadays many organizations still lack of leader in terms of quantity and
quality both in management and operational level. Therefore, the organization needs to keep
an eye on innovation or technology that can increase market and enhance value in order to
build up a competitive advantage as well as the development of truly leadership in playing
a prominent role and moving forward to the future of the 21st Century. At the same time,
Organizational Management of the 21st Century will also bring in sustainability for organizations
further.
Keywords :
Viewpoint, Role of the True Leader, Organizational Management in the 21st Century
บทนำ�
ในโลกยุคใหม่ทา่ มกลางกระแสการเปลีย่ นแปลง
ที่รวดเร็ว องค์การภาครัฐและภาคเอกชน จำ�เป็น
ต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุ
เป้าหมายองค์การและความอยู่รอดขององค์การ
การบริหารองค์การแห่งศตวรรษที่ 21 จำ�เป็น
ต้องอาศัยการบริหารจัดการทีด่ ี (management) และ
ความเป็นผู้นำ�ยุคใหม่ก็ต้องมีความเด่นชัด โดยผู้นำ�
ต้องแสวงหาวิธีการที่สร้างสรรค์ และสร้างความฝัน

ทีม่ ตี อ่ องค์การให้เป็นจริงเพื่อทีจ่ ะอยูร่ อดได้อย่างยัง่ ยืน
ผูน้ �ำ ควรมีประสิทธิภาพเพื่อทำ�ให้การเปลีย่ นแปลงนัน้
มีความยั่งยืน (Gill , 2007) ผู้นำ�จะทำ�ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
และแตกต่างไปจากเดิม ดัง Kotter (1995) ได้กล่าวว่า
“การบริหาร” ทำ�ให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน
ซึง่ ทำ�ให้เกิดการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ “ความ
เป็นผูน้ �ำ ” ทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นประโยชน์
และทั้งการบริหารและความเป็นผู้นำ�ไม่มีสิ่งใดที่
จำ�เป็นมากกว่ากันหรือทดแทนกันได้เพราะทัง้ สองสิง่ นี้
เป็นสิ่งจำ�เป็นต่อองค์การทั้งสิ้น
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อย่างไรก็ตาม ทัศนะและบทบาทสำ�คัญของผู้นำ�
ที่แท้จริงในองค์การแห่งศตวรรษที่ 21 คือ บทบาท
ในการบูรณาการด้วยการกระจายอำ�นาจ แต่ยังคง
ควบคุมองค์การเพื่อให้เกิดเป้าหมายร่วมกัน (Shared
value) การนำ�มิใช่การลงมือทุกอย่างด้วยตัวเอง
แต่เป็นการดูแลให้ทุกอย่างดำ�เนินไปตามวิถีทาง
ทีค่ วรเป็น อีกทัง้ ผูน้ �ำ องค์การแห่งศตวรรษที่ 21 ควร
มุง่ มัน่ ในความสำ�เร็จในอนาคต มีความคิดสร้างสรรค์
และสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการปรับตัว
และมีการใช้ขอ้ มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่าง
แม่นยำ�
ที่มาของทัศนะและผู้นำ�ที่แท้จริงองค์การแห่ง
ศตวรรษที่ 21
ทัศนะ หมายถึง ความเห็นที่ประกอบด้วย
เหตุผล ซึง่ ทัศนะทีบ่ คุ คลแสดงกันอยูเ่ ป็นปกติในสังคม
มีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้
1. ทัศนะเชิงข้อเท็จจริง ส่วนใหญ่เป็นทัศนะ
ที่กล่าวถึง เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังเป็นเรื่องที่คน
ในสังคมถกเถียงกันอยู่ว่า ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนั้น
เป็นอย่างไร การแสดงทัศนะดังกล่าวจึงเป็นเพียง
การสันนิษฐานเท่านั้น จะน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
แล้วแต่เหตุผลทีผ่ แู้ สดงทัศนะนำ�มาสนับสนุนเป็นสำ�คัญ
2. ทัศนะเชิงคุณค่า เป็นทัศนะที่ประเมินว่า
สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ
ผู้แสดงทัศนะอาจประเมินโดยการเปรียบเทียบกับ
สิ่งที่อยู่ ในประเภทเดียวกัน หรือมีลักษณะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันตามเกณฑ์ที่กำ�หนดขึ้น
3. ทัศนะเชิงนโยบาย เป็นทัศนะทีบ่ ง่ ชีว้ า่ ควร
ทำ�อะไร อย่างไรต่อไปในอนาคต หรือควรจะปรับปรุง
แก้ ไขสิ่งใดไปในทางใดอย่างไร ทัศนะเชิงนโยบาย
มักจะต้องบ่งชี้ ให้ชัดเจนว่า สิ่งที่จะเสนอให้ทำ�นั้น
มีขน้ั ตอนอย่างไร มีเป้าหมายอะไร และหากมีอปุ สรรค
จะแก้ ไขอย่างไร
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ผู้นำ� หมายถึง บุคคลซึ่งมีผู้ตามและมีอิทธิพล
ที่จะทำ�ให้ผู้ตามช่วยกันกำ�หนดวัตถุประสงค์ และ
บรรลุวตั ถุประสงค์นนั้ หรือเป็นบุคคลทีท่ �ำ ให้องค์การ
ก้าวหน้าและบรรลุผลสำ�เร็จโดยใช้อิทธิพลจูงใจผู้อื่น
ให้ปฏิบัติตาม ผู้นำ�เป็นผู้ตัดสินใจกำ�หนดปัญหา
วางแผน และรับผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือการ
พัฒนาขององค์การ นอกจากนี้แล้วผู้นำ�ยังมีส่วน
ทำ�ให้เกิดวิสัยทัศน์ขององค์การและพนักงาน รวมทั้ง
สามารถใช้อำ�นาจหรืออิทธิพลต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพื่อนำ�กลุม่ ประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่
การเป็นผู้นำ�นั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การเป็นผู้นำ�ที่ดีนั้น
เป็นเรื่องที่ยาก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545,
หน้า 229)
สำ�หรับความหมายของผูน้ �ำ ทีแ่ ท้จริง Avolio,
Luthans and Walumbwa (2004) ได้ ให้จ�ำ กัดความ
ไว้ว่า เป็นบุคคลที่มีความตระหนักลึกซึ้งถึงความคิด
และความประพฤติของตนเอง รวมถึงการรับรู้ผู้อื่น
จากการตระหนักรู้ ในตนเองและค่านิยม ศีลธรรม
ความรู้ รวมถึงจุดแข็งของผู้อื่น
ในขณะที่ความแท้จริง หรือ Authenticity
มีรากศัพท์มาจากปรัชญายุคกรีกโบราณ ที่กล่าวว่า                      
“know thyself” หรือการรู้จักตนเอง ซึ่งถูกสลักไว้
ในวิหารเทพอะพอลโล ณ เมืองโบราณเดลฟี (Avolio
& Gardner, 2005) นอกจากนั้นยังพบวลีดังกล่าว
ในบทละครแฮมเล็ตของ William Shakespeare ว่า
“to thine own self be true” หมายถึง เป็นเจ้าของ
ตนเองที่แท้จริง ซึ่งชี้ ให้เห็นถึงสาระสำ�คัญของ
ความแท้จริงว่า เป็นการได้รับความรู้ การยอมรับ
และการดำ � รงไว้ ซึ่ ง การรู้ จั ก ตนเอง การรั ก ษา
ค่านิยมหลัก การกำ�หนดความชอบและอารมณ์
ทำ � ให้ บุ ค คลนั้ น เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามแท้ จ ริ ง (สุ ธ าสิ นี
แสงมุกดา, 2554)
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นอกจากนี้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2555, หน้า
8-9) ได้กล่าวว่า ผู้นำ�โดยทั่วไปของไทยจะต้องเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจปัญหาของสังคมไทย
ได้อย่างดี ซึ่งจำ�เป็นต้องมีคุณสมบัติหลัก 4 ประการ
ดังนี้
1. ความสามารถในการวิเคราะห์ ผู้นำ�รุ่น
ใหม่จะต้องวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงได้ว่า อะไร
คือปัญหา อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้อง
หลังสิ่งเหล่านั้น
2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผูน้ �ำ ควร
ทำ�ด้วยตนเองและองค์การให้เกิดการสร้างสรรค์
คิดสิ่งใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม โดยมีแนวทางเป็นของ
ตนเอง
3. ความสามารถในการสร้างผลงาน
4. ความสามารถในด้านความรับผิดชอบ
แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม นั่นคือ ผู้นำ�
ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อประเทศชาติและทิศทางของโลก
ในอนาคต จากความดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับ
Marquardt (2000) ทีก่ ล่าวว่า ผูน้ �ำ ในยุคศตวรรษที่ 21
จะต้ อ งเป็ น ผู้ นำ � ที่ มี ค วามสามารถเพิ่ ม เติ ม จาก
การเป็นผู้นำ�แบบเดิมในอีกหลายด้าน นั่นคือ ผู้นำ�
จะต้องเป็นนักคิดเชิงระบบ (system thinker) ผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลง (change agent) ผู้นำ�ที่คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ (innovator) ผู้รับใช้ (servant)
ผูป้ ระสานงานทีห่ ลากหลายวัฒนธรรม (polychromic
coordinator) และผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ (visionary) นัน้ เป็น
เครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนา
ตัวผู้นำ�ให้มีความสามารถในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี
การบริหารองค์การแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่ง
การเปลี่ยนแปลง ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนั้น
กลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมไปเสียแล้ว องค์การ
ต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
พลวัตเพื่อความอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ดัง สมหมาย

อ่ำ�ดอนกลอย (2556) ได้กล่าวถึง ผู้นำ�ในยุคศตวรรษ
นีว้ า่ ผูบ้ ริหารในยุคแห่งการเปลีย่ นแปลง ควรบริหาร
งานให้มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเอง คิดหากลยุทธ์ ในการบริหารจัดการ
ใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำ�งาน ให้ความ
สำ�คัญกับความสัมพันธ์ของผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์การและ
นอกองค์การ ตลอดจนให้ความสำ�คัญต่อวัฒนธรรม
องค์การ โดยการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดัง้ เดิม
และแบบสมัยใหม่มาประยุกต์ ใช้ ในการบริหารองค์การ
และส่งเสริมให้มีการนำ�เทคโนโลยีและนำ�วิทยาการ
สมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการ
1. เพื่อนำ�เสนอนานาทัศนะความคิดเห็น
และคุณลักษณะของผู้นำ�ที่แท้จริงแห่งองค์การ
ศตวรรษที่ 21
2. เพื่อนำ�เสนอปัจจัยสู่ความสำ�เร็จกับการ
บริหารองค์การแห่งศตวรรษที่ 21
ความสำ�คัญของการบริหารองค์การแห่งศตวรรษที่ 21
โลกแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการ
เปลีย่ นแปลง นัน่ คือ การเปลีย่ นแปลงเป็นกระบวนการ
ที่จะนำ�พาองค์การจากสภาพปัจจุบันไปสู่สภาวะใน
อนาคตตามที่ต้องการ และจะต้องเผชิญกับปัญหา
นานานัปการ เปรียบกับในยุคการบริหารดั้งเดิม
ที่ผ่านมานั้น หรือยุคศตวรรษที่ 20 ผู้นำ�เพียงแต่
มุ่งเน้นที่ผลผลิต โดยมุ่งประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ไม่คอ่ ยให้ความสำ�คัญกับคน สิง่ แวดล้อมและองค์การ
มากเท่าไรนัก และเมื่อเข้าสูย่ คุ สมัยใหม่ในช่วง ยุคที่ 3
(Modern Organization & Postmodern Organization Theory) และยุคที่ 4 (Postmodern) จะเห็นว่า
สิ่งแวดล้อมมีผลอย่างยิ่งต่อองค์การและการบริหาร
จัดการ ผูน้ �ำ องค์การเริม่ ให้ความสำ�คัญกับการบริหาร
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ในลักษณะระบบเปิด (Open system) การบริหาร
มีความยืดหยุน่ (Flexibility) ปรับตัวได้ (Adaptable)  
และมีการนำ�แนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) เข้ามาบริหารจัดการ
องค์การ อีกทั้งยังให้ความสำ�คัญกับทุกๆ คนทั่ว
ทั้งองค์การและชุมชน โดยใช้หลักประชาธิปไตย
(Democracy) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ทุกคน ตลอดจนให้ความสำ�คัญกับโลกที่ ไร้พรมแดน
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information Technology) ทำ�ให้ง่ายและสะดวก
ในการรับข้อมูลข่าวสาร (นิตยา เงินประเสริฐศรี,
2544) ฉะนั้น เมื่อเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ผู้นำ�ต้อง
อาศัยความเป็นผู้นำ�  ซึ่งความเป็นผู้นำ�จะแสดง
ให้เ ห็นถึงวิธีการใช้อำ � นาจภายในของตัว บุค คล
เพื่อให้ชนะใจพนักงานให้ทำ�งานร่วมกันและบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันให้ ได้ (Gill, 2001) อีกทั้งผู้นำ�ควร
เน้นการกระจายอำ�นาจในการบริหารงาน การจูงใจคน
โดยเน้นการทำ�งานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างนวัตกรรมให้กับผลผลิตใหม่ๆ มีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัว มีการนำ�เอาเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ ใช้เพื่อประโยชน์
ต่อองค์การและทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการใช้ขอ้ มูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจและแก้ ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชน ยังขาดการจัดระเบียบโดยไม่มีการ
ปรับตัว (adaptability) ทำ�ให้เกิดองค์การระบบ
ราชการ (Bureaucratic organization) ที่เกิด
การตีบตัน ซึ่งไม่สามารถหาทางออกให้ตัวเองได้
ตลอดทั้งเกิดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร
ที่ซ้ำ�ซ้อนหรือมีความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร
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เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ องค์การในอนาคตและผูน้ �ำ การบริหาร
องค์การแห่งศตวรรษที่ 21 ควรปรับตัวให้สอดคล้อง
กับโครงสร้าง ระบบ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ซึง่ สอดคล้องกับ Kotler ที่ ได้สรุปลักษณะขององค์การ
โดยการเปรียบเทียบองค์การในศตวรรษที่ 20 และ 21
ทางด้านโครงสร้าง ระบบ และวัฒนธรรม (รังสรรค์
ประเสริฐศรี, 2549, หน้า 332) นัน่ คือ ด้านโครงสร้าง
ไม่ควรเป็นแบบราชการ ควรมีน้อยระดับ ด้านระบบ
มีการกระจายข้อมูลอย่างกว้างขวาง และมีการเสนอ
ให้มีการฝึกอบรมทางการบริหารจัดการและระบบ
สนับสนุนแก่พนักงานจำ�นวนมาก ด้านวัฒนธรรม
มุ่งเน้นการกระจายอำ�นาจ การตัดสินใจรวดเร็ว
การเปิดเผยและจริงใจ เป็นต้น
ขณะที่ Kouzes and Posner เห็นว่า ผู้นำ�
ยุคใหม่ คือ คนที่รู้จักนำ�อดีตมาเป็นบทเรียนและ
มองไปข้างหน้าในเวลาเดียวกัน ซึ่งทั้งสองท่านนี้
ได้สรุปถึงผู้นำ�ยุคใหม่ไว้ 7 ประการ นั่นคือ 1) ผู้นำ�
ควรมีความน่าเชื่อถือ 2) ผู้นำ�คือ ผู้เริ่มต้น 3) ผู้นำ�
กล้าที่จะทำ�สิ่งใหม่ 4) ผู้นำ�มุ่งความสำ�เร็จในอนาคต
5) ผู้นำ�รู้จักการทำ�งานเป็นทีม 6) ความมีเกียรติภูมิ
ของผู้นำ� และ 7) ผู้นำ�ต้องเป็นผู้เข้าใจและเห็นความ
สำ�คัญของคนอื่น (Chowdhury, 2000)
จากความสำ�คัญข้างต้น ผู้เขียนจึงมีความ
สนใจที่จะนำ�เสนอเกี่ยวกับทัศนะและบทบาทผู้นำ�
ที่แท้จริงกับการบริหารองค์การแห่งศตวรรษที่ 21
โดยข้อมูลต่างๆ ที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าจะเป็น
ข้อมูลสำ�คัญและเป็นแนวทางสำ�คัญที่เป็นประโยชน์
สำ�หรับผู้บริหารองค์การต่างๆ เพื่อสามารถนำ�ไป
ปรับใช้ ในการบริหารองค์การได้อย่างสร้างสรรค์
เพื่อความอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนและก้าวทันโลก
แห่งศตวรรษที่ 21
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นานาทัศนะผู้นำ�ที่แท้จริงกับการบริหารองค์การ ย่อมส่งผลเสียเป็นอย่างมาก แต่ถ้าผู้นำ�มีความเก่ง
แห่งศตวรรษที่ 21
และความดีกจ็ ะสามารถเป็นแบบอย่าง สามารถสร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมและระบบการทำ�งานที่ดี ให้แก่
ดร.ซันนี่ ไกลส์ (Sunnie Giles) (อ้างถึง
พนักงานภายในองค์การได้ ฉะนั้น ผู้นำ�ในทศวรรษ
ใน รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข, ออนไลน์, 2560) เป็น
ประธานบริษัท Quantum Leadership Group ได้ หน้าต้องมีจริยธรรมมาก่อนความเก่งความฉลาด
ทำ�การสำ�รวจความคิดเห็นของผู้นำ�บรรษัทข้ามชาติ และมีความละอายต่อการทำ�บาป
กำ�หนดเป้าหมายการทำ�งานได้ชัดเจน
จำ�นวน 195 คนจาก 15 ประเทศทั่วโลก โดยผู้นำ�
เหล่านั้นอยู่ในองค์กร 15 องค์กรที่ติดอันดับองค์กร การกำ�หนดเป้าหมายมาตรฐานของงานทีต่ อ้ งการให้
ข้ามชาติที่ ใหญ่ที่สุด 30 แห่งของโลก ซึ่งวิสัยทัศน์ พนักงานทราบอย่างชัดเจน และเปิดทัศนะให้พนักงาน
ของผู้นำ�เหล่านี้ ได้รับความน่าเชื่อถือมากทีเดียว ทัว่ ทัง้ ระดับองค์การได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ ไข
บทความนี้ ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารฮาร์วาร์ด ปัญหาร่วมกัน ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ Gen Y (Generaบิสสิเนสและถือว่ามีอิทธิพลต่อแนวทางพัฒนาภาวะ tion Y) ได้เข้าสู่ตลาดมาหลายปีแล้วและจะเข้ามา
ผู้นำ�ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกมากพอสมควรและ มากขึ้นเรื่อยๆ คน Gen Y เป็นคนสมัยใหม่รักอิสระ
นอกจากข้อมูลของ ดร.ซันนี่แล้วยังมีข้อมูลจาก ชอบความหลากหลายแปลกใหม่ การบริหารคนกลุ่ม
บริษัทฟรอสต์และซัลลิแวน ที่ทำ�รายงานนำ�เสนอให้ นี้ต้องให้อิสระแก่พวกเขา
สื่อสารความคาดหวังต่างๆ ให้ชัดเจน
กับบริษทั เฮย์ กรุป๊ เรื่องภาวะผูน้ �ำ ทีเ่ หมาะกับ Global
ผู้นำ�ต้องสื่อสารค่านิยม ความต้องการอื่นๆ ที่เป็น
Megatrends 2030 อีกด้วย
จากการเปรียบเทียบข้อมูลของ 2 แหล่งนี้ วัฒนธรรมองค์การให้พนักงานเข้าใจตั้งแต่วันแรก
ผนวกกับข้อมูลการศึกษาเรื่องภาวะผู้นำ�ที่ผู้นำ�   ที่เริ่มงาน เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้มุ่งความสำ�เร็จของ
ชาวเอเชียพึงมีที่จัดทำ�โดยอาจารย์จากวิทยาลัย องค์การไปในทิศทางเดียวกัน
มีความยืดหยุ่น มีการเปิดกว้าง (openness)
การจัดการสิงคโปร์ (Singapore School of Management) พบว่ามีข้อมูลที่สอดคล้องกันหลายประการ การเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่
สามารถสรุปออกมาเป็นภาวะผู้น�ำ ที่ผู้นำ�ทั่วโลกและ เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยผูน้ �ำ ควรแลกเปลีย่ น
ผู้นำ�เอเชียพึงมีสำ�หรับปี 2017 จนถึง 2030 ได้ดังนี้ ข่าวสารอย่างสม่ำ�เสมอ เน้นการสื่อสารแบบเปิด
ผูน้ �ำ ต้องมีจริยธรรม ด้วยความก้าวหน้าทาง คนรุ่นใหม่ (Gen Y) สังคมรุ่นใหม่เป็นยุคที่เทคโนโลยี
เทคโนโลยีทรี่ วดเร็ว ในขณะทีศ่ ลี ธรรมและจริยธรรม สื่อสารก้าวหน้ามาก การสื่อสารแบบเปิดเผยโปร่งใส
ของคนเราไม่งอกงามตาม แต่เสื่อมลงอย่างเห็นได้ชดั จึงเป็นเรื่องจำ�เป็นเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด และ
การทำ�ร้ายเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตลอดจน การเกิดอคติ (bias)
การจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ผู้นำ�ยุคนี้
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นว่า ถ้าผู้นำ�
ของสั ง คมโลกในทุ ก ระดั บ ไม่ ส ามารถนำ � ชุ ม ชน ต้องให้ความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ให้ มี จิ ต สำ � นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม ประสิทธิภาพให้กบั ผลผลิตและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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เปิดรับความคิดสร้างสรรค์และวิทยาการ
ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิด
ขึน้ ในยุคทีผ่ บู้ ริโภคสามารถรับข้อมูลได้ ในทุกทีท่ กุ เวลา
ผู้นำ�ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประโยชน์กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกๆ ฝ่าย เพื่อมุ่งความสำ�เร็จ
องค์การในอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืน
จากข้อมูลข้างต้น สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์
ถิระพันธุ์ (หน้า 37-47) กล่าวว่า โลกทศวรรษนี้
และในอนาคตเต็มไปด้วยอันตรายและความท้าทาย
นานาปัญหาอันซับซ้อนรุมเร้ารอบด้าน ไม่ว่าปัญหา
ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความเสื่อมทรามทางสังคม
และความถดถอยของทรัพยากรธรรมชาติทหี่ ล่อเลีย้ ง
ทุกชีวติ ทว่าท่ามกลางวิกฤตเหล่านีม้ ีโอกาสแฝงอยูด่ ว้ ย
ขึ้นกับว่าเราจะเห็นโอกาสนั้น แล้วปั้นแต่งอนาคต
ที่ปรารถนาได้หรือไม่ ในประเทศไทยแนวคิดหรือ
กระบวนการฝึกอบรมและการสร้างผู้นำ�จึงเข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรมากขึน้
โดยลำ�ดับ นอกจากนี้ ไมเคิล โอไบรอัน (Michael
O’Brien) ประธานบริษัท โอไบรอันกรุ๊ป (O’Brien
Group) ซึง่ ทำ�งานด้านโค้ชผูน้ �ำ ระดับสูงและพัฒนาทีม
ผูน้ �ำ ระดับสูง (executive coaching and executive
team development) ได้เขียนบทความ หลักสูตร
ผู้นำ�ยุคใหม่ (A New Executive Curriculum)
ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำ�คัญของการพัฒนาภาวะ
ผู้นำ�ที่แท้ (อ้างถึงในชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, หน้า 38)
นั่นคือ 1) การฝึกฝนความรู้มีสติ 2) ฝึกใช้จินตภาพ
3) ฝึกคิดวางกรอบใหม่ ให้ความหมายใหม่กับ
เหตุการณ์ และ 4) ฝึกประสานมุมมองโลกทัศน์อื่นๆ
ในตน รวมทั้งการสร้างผู้นำ�และภาวการณ์เป็นผู้นำ�
ที่เรียกว่าได้เป็นผู้นำ�แห่งอนาคตที่จะผุดบังเกิดนั้น
จะต้องมีการเรียนรูแ้ ละพัฒนาความสามารถพืน้ ฐานใน
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ด้านต่างๆ ใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) การสร้าง
พลังแห่งความเพียร (capacity to aspire) 2) การนำ�
การสนทนาที่ครุ่นคิดพินิจนึกและสนทนาที่ ได้ข้อคิด
ใหม่ๆ (reflective and generative conversations)
3) หลักคิดและทักษะในการเข้าใจระบบซับซ้อนและ
ความซับซ้อนในโลกที่ ไม่มีเสถียรภาพ พลิกผันง่าย
(understanding complexity) และ 4) ทักษะ
การเรียนรู้ เพื่อเท่าทันอนาคตที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น
(becoming) เป็นต้น และสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
พัฒนาผู้นำ�ที่แท้ คือ การเป็นผู้ที่มีความรู้สึกไวและ
การเตรียมสร้างการนำ�และการท้าทายในอนาคต
(Leading edge and future challenges)  นั่นคือ
1) การสร้างองค์การการเรียนรู้ (Cultivating a
learning organization) ประกอบด้วย (1.1) การคิด
อย่างเป็นระบบ (Systems thinking) (1.2) การเรียนรู้
จากความล้มเหลว (Learning from failure) (1.3) การ
กระตุน้ ให้เกิดการทดลองอย่างต่อเนื่อง (Encouraging
continuous experimentation) (1.4) การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (Think creatively) 2) การช่วยเหลือ
สมาชิกกลุ่มให้เป็นผู้ตามที่ดี (Helping group
members to become good followers)
ประกอบด้วย (2.1) การบริหารตนเอง (Self-management) (2.2) ความผู ก พั น (Commitment)
(2.3) ความสามารถและจุดศูนย์รวม (Competence
and focus) (2.4) ความกล้า (Courage) (3) การรักษา
ความไว้วางใจ (Maintaining trust) เป็นต้น (รังสรรค์
ประเสริฐศรี, 2544, หน้า 288-291)
อย่างไรก็ตาม หัวใจของผู้นำ�  คือ ควรหมั่น
พิจารณาและทบทวนเส้นทางแห่งผูน้ �ำ อย่างสม่�ำ เสมอ
เช่น ก่อนปี ค.ศ. 2000 หรือก่อนเข้าสูย่ คุ ศตวรรษที่ 21
รูปแบบการบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลงมาก
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จะเห็นได้ว่าในยุคศตวรรษที่ 20 การบริหารจะมุ่งไป
ที่ผลผลิตมากกว่ามุ่งความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่มาจาก
ปัญหาด้านแรงงาน และเมื่อพิจารณาลึกลงไปจะพบว่า
องค์การต่างๆ มีอยู่สารพันปัญหาที่สะสมต่อเนื่อง
กันมา โดยไม่ได้รับการแก้ ไขหรือวางแผนป้องกันไว้
แต่เริ่มแรก ทำ�ให้หลายองค์การต้องกลับมาคิด
ทบทวนว่า จะนำ�องค์การสูย่ คุ ใหม่ทที่ นั สมัยได้อย่างไร
ประเด็นแรก คือ ผูน้ �ำ ระดับสูงทีข่ าดทัง้ ปริมาณและ
คุณภาพ ปกติผู้บริหารระดับสูงขององค์การทั่วไป
มักสรรหาบุคคลผ่านคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น โดยมี
วาระการทำ�งาน 4 ปี แต่ถ้าตรวจสอบให้ดีจะพบว่า
มีองค์การจำ�นวนไม่นอ้ ย ที่ใช้ระยะเวลาสรรหาบุคคล
ยาวนานขึน้ ดังนัน้ การกำ�หนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคที่สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงเร็วมากในปัจจุบันนับว่าเป็นไปได้ยาก
เหลือเกิน ประเด็นที่สอง คือ ผู้บังคับบัญชาในทุก
ระดับชัน้ ยังขาดทักษะความสามารถในการบริหาร
จัดการ บางส่วนอาจจะทำ�งานได้ดีมีประสิทธิภาพ
แต่ยังขาดทักษะด้านการบริหารจูงใจบุคคล อีกทั้ง
ยังขาดทักษะด้านการพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ฉะนั้น องค์การควรให้ความสำ�คัญในด้านการบริหาร
จัดการบุคคลมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และประเด็นที่สาม
คือ ระดับคนทำ�งานหรือระดับปฏิบัติการที่มีอยู่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการทักษะใหม่ในยุคดิจทิ ลั
แม้บางครั้งองค์การได้พยายามพัฒนาแต่ยังไม่ได้
รับความร่วมมือเท่าที่ควร จะให้นำ�คนรุ่นเก่าที่ ไม่มี
ศักยภาพออกไปนัน้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ครัน้ จะนำ�คนรุน่ ใหม่
เข้ามาแทนทีก่ ส็ รรหายากเหลือเกิน เพราะคนรุน่ ใหม่
ก็มีความสนใจที่จะไปร่วมสร้างอนาคตกับองค์การ
แบบใหม่ เพื่อที่จะได้พัฒนาทักษะความสามารถ
ของตนได้อย่างเต็มที่ (ธัญ ธำ�รงนาวาสวัสดิ์, 2560)

คุณลักษณะบทบาทผู้นำ�องค์การที่แท้จริงกับการ
บริหารองค์การแห่งศตวรรษที่ 21
องค์การในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ คือ การ
เปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจ รวมถึงการแข่งขัน
ที่มีเพิ่มมากขึ้นทำ�ให้กิจการหรือองค์การทุกแห่ง
ต้องเผชิญทัง้ ความเสี่ยงที่สงู ขึ้นและการสร้างโอกาส
ที่ ดี ม ากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากโลกาภิ วั ต น์ ข อง
เศรษฐกิจ (Globalization) เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องและ
แนวโน้มทางสังคม องค์การแบบคลาสสิกในศตวรรษ
ที่ 20 ไม่สามารถดำ�เนินการได้ดภี ายใต้สภาพแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้ เนื่องจากโครงสร้าง
(Structure) ระบบ (System) การปฏิบตั ิ (Practices)
และวัฒนธรรม (Culture) เป็นเหตุที่ทำ�ให้เกิดความ
ล่าช้าและเป็นอุปสรรคทำ�ให้ยากต่อการเปลีย่ นแปลง
ดังนัน้ ผูน้ �ำ องค์การควรให้ความสำ�คัญกับคุณลักษณะ
และบทบาทผู้นำ�องค์การที่แท้จริงเพื่อจัดระบบ
การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นทางด้านการกำ�หนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในยุคที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต
ผู้นำ�มีความสำ�คัญต่อการคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การและนำ�
องค์การสู่ความสำ�เร็จในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ดังนั้น
คุณลักษณะผู้นำ�ที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร
ในหนังสือ The transformation of Management
ของ Davidson (1995) กล่าวถึงบทบาทสำ�คัญของ
ผูน้ �ำ ยุคใหม่ นัน่ คือ บทบาทในการบูรณาการด้วยการ
กระจายอำ�นาจ แต่ยงั คงควบคุมองค์การได้เพื่อให้เกิด
เป้าหมายร่วมกัน (shared value) การนำ�มิใช่การลงมือ
ทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เป็นการดูแลให้ทกุ อย่างดำ�เนิน
ไปตามวิถีทางที่ควรจะเป็น ขณะที่ Holmberg และ
Ridderstrale (Chowdhury, 2000) ได้กล่าวไว้ว่า
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ผู้นำ�ยุคใหม่ต้องละเอียดอ่อน นั่นคือ การให้ความ
สำ�คัญกับคนในองค์การ มิใช่เพียงต้องการสมองแต่
มองลึกลงไปถึงจิตใจ อีกทั้ง Linda A.Hill (1993)
ได้ ให้ความสำ�คัญกับคนเก่งและมีความสามารถ
(talent) ผูน้ �ำ ยุคใหม่จะนำ�พาองค์การไปสูค่ วามสำ�เร็จ
ได้ด้วยความสามารถในการจูงใจให้คนในองค์การ
ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ โดยต้องค้นหา
คนที่มีความสามารถ ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของการ
ลงทุนด้านทุนมนุษย์ (human capital) ทุนทางปัญญา
(intellectual) และทุนทางสังคม (social capital)
สอดคล้องกับ ยุทธนา ไชยจูกุล (2544, หน้า 69-70)
กล่าวว่า ปัจจุบนั องค์การชัน้ นำ�ทีป่ ระสบความสำ�เร็จใน
ระดับโลกตระหนักดีวา่ ทรัพยากรบุคคลมิใช่เป็นเพียง
ต้นทุนผันแปรในการผลิตอีกต่อไป แต่เป็นทรัพย์สนิ ที่
มีค่าที่สุดในองค์การดังเช่น ปรัชญาการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท GE ที่ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
งานทีส่ �ำ คัญ 1 ใน 4 งานหลักขององค์การในการก้าว
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ อีกทั้ง กระแสโลกาภิวัตน์ ได้มี
พัฒนาการเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ตลาดแรงงาน
ทีม่ คี วามรอบรู้ การให้ความสำ�คัญของบุคคลในฐานะ
ทุนทางปัญญา การเปลีย่ นแปลงทิศทางและแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจขององค์การในสภาพการแข่งขันทีส่ งู
(Hamel & Others, 1998) อีกทัง้ ผูน้ �ำ ทีด่ คี วรมีวสิ ยั ทัศน์
ทีก่ ว้างไกล มีการบริหารความเสีย่ งอย่างฉับไว มีความ
เข้มแข็งในการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสามารถ
ในการจูงใจคน มีการจัดระบบการคิดทีด่ ี มีความฉลาด
ทางด้านอารมณ์ มีการนำ�องค์การด้วยใจ (Richard
L Daft, 1999: 337-349)
ขณะที่ ผูน้ �ำ ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ
Stuart R. Levine (Chowdhury, 2000) จะต้องเป็น
ผู้ ให้ความสำ�คัญกับการสร้างคุณค่า (The Value Based
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Edu Leader) โดยการสร้างความไว้เนือ้ เชื่อใจกันและ
นำ�องค์การก้าวไปข้างหน้าโดยเน้นที่คนในองค์การ
เป็นสำ�คัญ อีกทั้ง งานสำ�คัญของผู้บริหารระดับสูง
ขององค์การในสังคมแห่งอนาคต คือ ต้องพยายาม
สร้างสมดุลทั้ง 3 ด้านให้กับบริษัททั้งในฐานะที่เป็น
องค์การเชิงเศรษฐกิจ (economic organization)
องค์การเชิงมนุษยธรรม (human organization)
และองค์การเชิงสังคม (social organization) ซึง่ จะมี
ความสำ�คัญยิ่งขึ้นในอนาคต
นอกจากคุณลักษณะของบุคคลในศตวรรษ
ที่ 21 ดังที่กล่าวมาข้างต้น โฮวาร์ด การ์ดเนอร์
(Howard Garder, 2010: 9-23) เจ้าของทฤษฎี
พหุปัญญา (multiple-intelligence) ได้เสนอสิ่งที่
คนในอนาคตต้องมีซงึ่ เรียกว่า “จิตห้าลักษณะสำ�หรับ
อนาคต” (five minds for the future) การ์ดเนอร์
ได้เขียนเรื่องดังกล่าวไว้ ในหนังสือ “21st century
skills rethinking how student learn” โดยมี เจมส์
เบลลันกา และรอน แบรนด์ (James Bellanca and
Ron Brandt,2010) เป็นบรรณาธิการ จิตห้าลักษณะ
สำ�หรับอนาคต (อ้างถึงในเสนาะ กลิ่นงาม, 2549,
หน้า 27-59) นั้นคือ 1) จิตเชี่ยวชาญ (disciplined
mind) 2) จิตรู้สังเคราะห์ (synthesizing mind)
3) จิตสร้างสรรค์ (creative mind) 4) จิตรู้เคารพ
(respectful mind) และ 5) จิตรู้จริยธรรม (ethical
mind)
สำ�หรับผู้นำ�ในศตวรรษที่ 21 บางทักษะมี
ความสำ�คัญยิ่ง เช่น ทักษะการสร้างทีมงาน (team
building) ทักษะการจัดการความขัดแย้ง (conflict
management) อีกทั้งผู้นำ�ในปัจจุบันและอนาคต
จะต้องพัฒนาทัศนคติใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ดังนี้
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1) ทันสมัย (modernization) มองอนาคต
อย่างมีวิสัยทัศน์
2) มีสมั พันธภาพ (relationship) สร้างมิตรภาพ
ที่เข้มแข็งและยั่งยืน
3) ปรับตัว (adaptability) ตอบสนองความ
ไม่แน่นอนได้รวดเร็ว
4) มุ่งมั่น (assertiveness) เข้าใจความ
ขัดแย้งจัดการด้วยสมอง
5) สร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) ไม่บงั คับ
แต่จูงใจสร้างแรงบันดาลใจ
6) ทะเยอทะยาน (aspiration) มุ่งสร้าง
ความสำ�เร็จ
7) โปร่งใส (transparency) สร้างความ
ไว้วางใจให้เกิดขึ้น
8) เป็นพี่เลี้ยง (mentoring) เป็นพี่เลี้ยง
มากกว่าเป็นผู้สอน
9) ซื่อสัตย์ จริงใจ (honesty) ไม่ โกหก
หลอกลวง
10) มีพันธะ รับผิดชอบ (accountability)
คำ�นึงถึงคำ�มั่นสัญญา
อย่างไรก็ตาม ผู้นำ�ยุคใหม่ จึงควรมีความ
สามารถในการสื่อสารกับบุคคล, เข้าใจถึงจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติการ, มีทักษะการทำ�งานที่หลากหลาย,
มีความมุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จ, มีความคิดและตัดสินใจ
ได้รวดเร็วกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา, มีความฉลาดด้านการคิดและทางอารมณ์,
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล, มีการใช้หลักการกระจาย
อำ�นาจในการบริหารงาน, มีทักษะในการจูงใจคน
โดยเน้นการทำ�งานเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์
ในสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และมีความสามารถในการ

ปรับตัวอยูเ่ สมอ จากคุณลักษณะบทบาทผูน้ �ำ องค์การ
ที่แท้จริงข้างต้นที่พึงมีกับการบริหารองค์การแห่ง
ศตวรรษที่ 21 แล้วนั้น สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้องค์การ
อยู่รอดได้ นั่นคือ ผู้นำ�องค์การต่างต้องให้ความ
สำ�คัญกับกลยุทธ์หรือยุทธวิธีต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อ
นำ�องค์การสู่ความสำ�เร็จในโลกอนาคตต่อไป
ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จองค์การแห่งศตวรรษที่ 21
(21 Century)
ความสำ�เร็จขององค์การแห่งศตวรรษที่ 21
(อ้างถึงใน พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ, ออนไลน์,
2560) ได้กล่าวถึงความสำ�เร็จในศตวรรษที่ 21 ที่ ได้
ศึกษาจาก “ความล้มเหลว” ของบริษทั โกดัก ในกรณีที่
โทรศัพท์ติดกล้องดิจิทัลของโนเกียที่กำ�ลังเข้ามา
แบ่งส่วนแบ่งการตลาดของกล้องที่ ใช้ฟิลม์จาก
โกดักไป ซึง่ ผลสุดท้ายก็ลม้ เหลวไปแล้วอย่างไม่นา่ เชื่อ
ในอดีตฟิลม์ โกดักถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง แม้ว่า
ฟิลม์ยี่ห้อฟูจิจะมีราคาถูกกว่า แต่ฟิลม์ โกดักก็เป็น
ผู้ครองตลาด และมีส่วนแบ่งตลาดถึง 90% ของ
ตลาดฟิลม์ แต่ ในปี 2012 บริษัทโกดักก็ถูกฟ้อง
ล้มละลายไป โกดักพยายามดิ้นรนเพื่อให้ ได้มาซึ่ง
ผลกำ � ไรโดยพยายามผลิ ต เครื่ อ งพิ ม พ์ อิ ง ค์ เ จ็ ท
การเลิกจ้างบุคลากรนับพันคน และการใช้กฎหมาย
สิทธิบัตรก่อนจะถูกฟ้องล้มละลายในปี 2012 ทั้งนี้
โกดักเป็นบริษัทเดียวที่เกิดภาวะแบบนี้ มีธุรกิจอยู่ไม่
น้อยที่จากเดิมเคยเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ แต่สุดท้าย
กลับมีขนาดเล็กลง ธุรกิจเล็กๆ ที่อาจจะเข้ามา
ควบคุ ม ตลาดหรื อ อาจจะถู ก เอาชนะโดยธุ ร กิ จ
ที่ ใหม่กว่าและดีกว่า ดังนั้นจากกรณีศึกษาของ
บริษัทโกดัก ทำ�ให้ธุรกิจต่างๆ ได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ
ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนี้
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1) คอยจับตามอง “disruptive technology”
อยูเ่ สมอ disruptive technology คือ นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีทสี่ ร้างตลาดและมูลค่าให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ที่
ใช้เทคโนโลยี และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (disrupt)
ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทัง้ อาจจะทำ�ให้ธรุ กิจ
ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ ล้มหายตายจากไป ซึ่งต่าง
จากนวัตกรรมทัว่ ไปทีอ่ าจเพียงช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
เพิ่มคุณภาพของสินค้า หรือลดต้นทุนกระบวนการ
ผลิตแบบเดิมๆ
2) เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง แต่คุณค่า
ในตัวไม่อาจเปลี่ยนได้ นั่นคือ องค์การต้องพยายาม
เข้าใจปัจจัยภายนอกทีจ่ ะเข้ามาทำ�ลายความได้เปรียบ
ที่สำ�คัญขององค์การ
3) องค์การควรมีความยืดหยุ่น และปรับตัว
อยู่เสมอ
4) การเปลีย่ นแปลงส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม
นั่นคือ การปรับเปลี่ยนโดยรับฟังความคิดใหม่ๆ หรือ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากภายในองค์การ
สอดคล้องกับ ดร. John P.Kotler จาก
มหาวิทยาลัย Harvard ได้เสนอแนวคิดว่า องค์การ
ที่จะประสบความสำ�เร็จในศตวรรษที่ 21 ได้นั้นต้อง
มีความฉับพลันอยู่ตลอดเวลา (A persistent sense
of urgency) มีการทำ�งานเป็นทีมของผูบ้ ริหารระดับสูง
(Teamwork at the top) มีบคุ คลทีส่ ามารถสร้างสรรค์
และสามารถสื่อสารวิสยั ทัศน์ (People who can create
and communicate vision) และมีวัฒนธรรมของ
องค์การทีส่ ามารถปรับตัวได้ (An adaptive corporate
culture) (Kotler, 1996: 163-173)
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ทัง้ นี้ วัฒนธรรมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
องค์การควรทำ�ในสิ่งที่ดีกว่าเดิม เช่น มีการทดสอบ
ทางเทคนิคใหม่ๆ การวัดความสำ�เร็จขององค์การ
และการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต หรือการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรม
สมัยใหม่ เพื่อปรับใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จใน
การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ (อ้างถึงใน
กุลเชษฐ์ มงคล, ออนไลน์, 2560) ได้ ให้ทัศนะว่า
การเปลีย่ นแปลงเป็นเรื่องทีย่ ากทัง้ ในด้านความคิดและ
การปฏิบัติ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงทำ�ให้องค์การ
และบุคคลในองค์การต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่จะ
เข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับคน
หรือปัญหาทีเ่ กีย่ วกับความไม่แน่นอนทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ในอนาคต เป็นต้น ขณะที่ Robert Jacobs ผู้แต่ง
หนังสือ Real Time Strategic Change ได้อธิบาย
ถึงลำ�ดับกระบวนการในการจัดการการเปลีย่ นแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพไว้ 3 ขัน้ ตอน นัน่ คือ 1) การสร้าง
ความน่าเชื่อถือและการสร้างเครื่องมือในการวัดผล
ที่มีประสิทธิภาพในการวัดความสำ�เร็จของการ
เปลี่ยนแปลง 2) การคิดค้นวิธีการหรือแผนการ
เปลี่ ย นแปลงใหม่ ๆ ที่ มี ค วามหลากหลายและ
เหมาะสมต่อองค์การ และ 3) การรับผิดชอบต่อ
แผนการปฏิบตั กิ ารทีว่ างไว้อย่างเคร่งครัด ตามลำ�ดับ
ในส่วนของเครื่องมือที่นำ�มาใช้ ในการพัฒนา
ความเป็นผูน้ �ำ และความสำ�เร็จในการบริหารองค์การ
แห่งศตวรรษที่ 21 นั้นมีอยู่หลายแนวทาง อาทิเช่น
หน้าทีท่ างการจัดการ (functional of management)
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ที่เคยใช้กันมาในยุคศตวรรษที่ 19 จนถึงช่วงกลาง
ทศวรรษที่ 20 ทีป่ ระกอบด้วย การวางแผน (planning)
การจัดองค์การ (organizing) การวางแผนกำ�ลังคน
(staffing) การนำ�หรือสั่งการ (commanding) และ
การควบคุม (controlling) (สมคิด บางโม, 2551)
จะได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ
ที่ 20 เป็ น หน้ า ที่ 4 ประการของการจั ด การ
ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การจัด
โครงสร้างองค์กรและกำ�ลังคน (organizing เป็น
การรวมเอา staffing เข้ามาไว้ด้วยกัน) การนำ� 
(leading) และสุดท้ายคือการติดตามประเมินผล
(evaluating) และเริ่ ม พู ด และพยายามใช้ กั น
อย่างมากในศตวรรษนี้แล้วก็ตาม แต่ ในทางปฏิบัติ
ยังไปได้ ไม่เร็วและมากพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ส่งผลต่อการนำ�ไปปฏิบัติสู่การพัฒนาหัวหน้าในแบบ
ผู้นำ�เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่มีทั้งผลิตภาพและคุณภาพ
ในคราวเดียวกัน (อ้างถึงในจำ�ลักษณ์ ขุนพลแก้ว,
ออนไลน์, 2560) ที่ ได้กล่าวถึงทักษะการนำ�  โดย
จำ�แนกเป็น 8 ทักษะความสามารถ (eight competency skills) ของการเป็นหัวหน้าในทุกระดับชั้น
(supervising) ทีต่ อ้ งนำ�พาบุคคลให้รว่ มใจสร้างสรรค์
ผลงานให้สอดรับกับบริบทความเปลี่ยนแปลง และ
ความต้องการใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น ทักษะในการ
วางแผนงาน (Planning the Work) ทักษะการ
สื่อสารเพื่อสร้างผลงานร่วมกัน (communicating
for result) ทักษะการนำ�และสร้างพลังร่วมจาก
คนในทีม (leadership and influencing) ทักษะ
การจัดการเพื่อยกระดับสมรรถนะในงาน (managing
work performance) ทักษะการจัดการให้สอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลง (managing change) ทักษะการ
บริการลูกค้าและตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ
(customer service) ทักษะการแก้ปัญหาอย่างมี

ประสิทธิผล (effective problem solving) และทักษะ
การปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพอย่างเป็นระบบ
(productivity and quality improvement) เป็นต้น
ขณะที่ BCG (Boston Consulting Group) (อ้างถึง
ในจำ�ลักษณ์ ขุนพลแก้ว, ออนไลน์, 2559) ได้กล่าวว่า
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านองค์การกันขนานใหญ่
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระดับ นั่นคือ ระดับองค์การ และ
ระดับกระบวนการ โดย Enterprise-wide or
Business-unit-focused Transformation
เป็นการปรับใหญ่ทั้งองค์การและหน่วยธุรกิจสำ�คัญ
แน่นอนมีผลต่อนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้าง
และระบบการบริหารงาน ซึ่งเกี่ยวข้องและส่งผล
กระทบต่อทุกคนในองค์การ ดังนั้นการสื่อสารลงไป
ในทุกระดับเพื่อให้เข้าใจตรงกันถึงความจำ�เป็น
จึงเป็นสิง่ สำ�คัญยิง่ ถ้าองค์การใดมีการสื่อสารภายใน
ที่ดี ก็จะทำ�ให้การขับเคลื่อนองค์การไปสู่สถานะใหม่
ได้ง่ายและเกิดแรงต่อต้านลดลง โดยมาตรการหรือ
วิธกี ารทีม่ กี ารนำ�มาใช้ ในช่วงระยะเปลีย่ นผ่าน มีดงั นี้
1. Turnaround/restructuring การปรับโครง
สร้างทัง้ องค์การ เพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่
2. Rapid financial boost ฟื้ น ฟู
ผลประกอบการทางการเงินที่กำ�ลังตกต่ำ�  ทั้งในแง่
ของการเพิม่ รายรับลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยที่ ไม่จ�ำ เป็น
และการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. Growth การพัฒนากลยุทธ์ และการ
ดำ�เนินการด้วยแนวทางใหม่
4. Business model เปลี่ยนโมเดลธุรกิจ
หรือวิธีการทำ�ธุรกิจใหม่ ให้สอดรับกับตลาดและ
คุณค่าใหม่ที่ลูกค้าต้องการ
5. Digital ยกเครื่องห่วงโซ่คุณค่าทั้ง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนให้เป็น
ดิจิทัล
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6. Global ปรับตำ�แหน่งทางธุรกิจเพื่อ
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ โดยมองตลาดให้กว้างและไกล
มากขึ้น
7. Organization ปรับระบบการบริหาร
จัดการภายใน การเน้นกระจายอำ�นาจ และตัดสินใจ
อย่างแม่นยำ�และเร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของระดับกระบวนการ
ที่มีการปรับตาม Function-specific transformation ซึ่งเป็นการปรับตามบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานภายใน ประกอบด้วยมาตรการสำ�คัญ ดังนี้
1. Innovation and R&D (Research and
Development) การให้ความสำ�คัญกับการวิจยั พัฒนา
เพื่อสนับสนุนให้มีนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์
ใหม่ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อยกระดับ
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น
2. Commercial การปรับเปลีย่ นแนวทางและ
วิธีการขายและการตลาด โดยไม่มองแค่ตลาดเดิมๆ
แต่ให้มองหาตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพและกำ�ลังซื้อ
โดยขยายช่องทางทั้งด้วยตัวเองและร่วมมือกับผู้อื่น
3. Operational การยกระดับการผลิตภายใน
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทานให้สนั้ กระชับ ฉับไว และนำ�แนวทาง
การบริหารการผลิตแบบลีน (lean manufacturing)
มาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. IT ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งระบบ
นำ�เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเก็บข้อมูล
ประมวลผล และวิเคราะห์มากขึ้นในทุกส่วนของ
องค์การ ทำ�ให้รสู้ ถานะและสามารถปรับตัวได้ ในทันที
5. Support functions การดำ�เนินการ
ของหน่วยงานสนับสนุนทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นกฎหมาย
การบริการ การจัดซื้อ บัญชีการเงิน และทรัพยากร
บุคคล จะต้องเอื้อให้ส่วนงานหลักขององค์การ
มีความสามารถการแข่งขันที่สูงขึ้น

51

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการปรับใหญ่
ในระดับองค์การจะมีอยู่สองประเด็นสำ�คัญ คือ
การปรับปรุงระบบการจัดการการตัดสินใจ และการ
เร่งเครื่ององค์การให้มีผลประกอบการทางธุรกิจที่ดี
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นบทบาทและความรับผิดชอบ
โดยตรงของคณะจัดการหรือทีมผู้บริหารระดับสูง
เพราะถ้าตัดสินใจช้าอาจดำ�เนินการไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสำ�คัญ
สรุป
การบริหารองค์การแห่งศตวรรษที่ 21 เป็น
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพปัจจุบันไปสู่สภาวะ
ในอนาคตตามที่องค์การต้องการ ท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำ�ให้องค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชน จำ�เป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
อย่างยั่งยืน ซึ่งในยุคศตวรรษที่ 21 องค์การจำ�เป็น
ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีและความเป็นผู้นำ�
ยุคใหม่ต้องมีความเด่นชัด สำ�หรับทัศนะและบทบาท
ในการบูรณาการของผู้นำ�ที่แท้จริงยุคใหม่ ควร
มุ่งเน้นหลักการกระจายอำ�นาจ การเปิดกว้าง การ
กำ�หนดเป้าหมายการทำ�งานที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่น
ความสำ � เร็ จ ในอนาคตร่ ว มกั น มี ค วามยื ด หยุ่ น
มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสร้างทีมงาน
โดยเน้นการทำ�งานเป็นทีม มีทักษะที่ดี ในการจูงใจคน
มีทักษะการบริหารจัดการความขัดแย้ง และมีความ
สามารถในด้านความรับผิดชอบแสดงความเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมต่อองค์การ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม แต่ทว่าในปัจจุบนั พบว่า องค์การยังขาด
ผูน้ �ำ ระดับสูงทัง้ ในแง่ของปริมาณและคุณภาพไม่วา่ จะ
ด้านการบริหารจัดการและในระดับปฏิบตั กิ าร ฉะนัน้
การบริหารในโลกอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21 องค์การ
ต่างต้องคอยจับตามองนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่
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สามารถสร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่
ใช้เทคโนโลยีเป็นสำ�คัญเพราะจะส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม นอกจากต้อง
คำ�นึงถึงตัวผลิตภัณฑ์สิ่งที่สำ�คัญนั่นคือ การพัฒนา
บทบาทผูน้ �ำ องค์การทีแ่ ท้ เพื่อให้กา้ วทันต่อโลกอนาคต
แห่งศตวรรษที่ 21
สำ�หรับเครื่องมือที่จะนำ�มาใช้ ในการบริหาร
องค์การแห่งศตวรรษที่ 21 มีอยูห่ ลากหลายแนวทาง
อาทิเช่น หน้าที่ทางการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย
การวางแผน การจัดองค์การ การนำ�หรือการสั่งการ
และการควบคุม ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่าน
องค์การ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล องค์ ก ารและหน่ ว ยธุ ร กิ จ สำ � คั ญ มี ผ ลต่ อ
นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างและระบบ
การบริหารงาน ดังนั้น เพื่อที่จะทำ�ให้การขับเคลื่อน
องค์การไปสูส่ ถานะใหม่ได้งา่ ยนัน้ ทำ�ได้ โดย องค์การ
ควรปรับโครงสร้างใหม่ทั้งองค์การ การเปลี่ยน
โมเดลหรือวิธีการทำ�ธุรกิจใหม่ มีการส่งเสริมทั้ง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนให้เป็น
ดิจทิ ลั ควรให้ความสำ�คัญกับการวิจยั และการพัฒนา
เพื่อยกระดับกระบวนการและผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่า
ที่สูงขึ้น ตลอดจนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่
ทั้งระบบ โดยการนำ�เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และเพื่อสามารถ
ปรับตัวได้ ในทันที เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ทัศนะและบทบาทผูน้ �ำ ทีแ่ ท้จริง
กับการบริหารองค์การแห่งศตวรรษที่ 21 ถือว่ามีความ
สำ�คัญยิ่งที่จะเป็นแรงผลักดัน และเป็นแรงจูงใจที่ดี
ที่จะนำ�พาองค์การบรรลุความสำ�เร็จได้ ในอนาคต
อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ ผูน้ �ำ ทีแ่ ท้จริงแห่งศตวรรษที่ 21 นี้
จะต้องเป็นผูน้ �ำ ในยุคการเปลีย่ นแปลง สามารถบริหาร
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนาตนเอง คิดหากลยุทธ์ นวัตกรรม วิทยาการใหม่ๆ
เพื่อปรับเปลีย่ นระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ให้ความสำ�คัญกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เปิดรับความ
คิดเห็น และให้ความสำ�คัญกับวัฒนธรรมองค์การ
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถ
ปรับตัวให้กา้ วทันในยุคองค์การเปลีย่ นผ่านหรือองค์การ
แห่งศตวรรษที่ 21
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องอิทธิพลกำ�กับของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะต่อความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด
จำ�นวน 120 คน งานวิจยั นี้ ใช้เครื่องมือในการศึกษาคือแบบสอบถามจำ�นวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นแบบสอบถาม
สำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นผูต้ อบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
2 ด้าน คือ ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว และด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งาน 2) แบบสอบถามแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ และ 3) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ฉบับทีส่ องเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ าน โดยให้หวั หน้างานโดยตรงเป็นผูป้ ระเมินพฤติกรรม
ของผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาท
ครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน และ
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ� แรงจูงใจในการบริการสาธารณะอยู่ในระดับสูง
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อบุคคลอยู่ ในระดับต่ำ�มาก พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อองค์การ
อยู่ในระดับต่ำ� และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ�มาก
2. ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว และ
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ทั้งพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อบุคคล พฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานต่อองค์การ และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานโดยรวม
3. แรงจูงใจในการบริการสาธารณะไม่มีอิทธิพลกำ�กับต่อความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
และไม่มีอิทธิพลกำ�กับต่อความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัว
ขัดขวางบทบาทการทำ�งาน กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ E-Mail : chalermwoot.n@gmail.com
2อาจารย์ประจำ�คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ E-Mail : thanawut@tbs.tu.ac.th

56 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจะมีความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัวอยู่ในระดับใดก็ตาม กลุ่มตัวอย่างจะไม่แสดงพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานหรือ
พฤติกรรมเชิงลบต่างๆ ที่อาจกระทบต่อการบริการประชาชน ทำ�ให้มั่นใจได้ว่า ผู้มารับบริการจะได้รับการ
ปฏิบัติที่ดี และได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
คำ�สำ�คัญ : ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว, แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ, พฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน
ABSTRACT
The research on “The Moderating Effects of Public Service Motivation on the Relationship
Between Work-family Conflict and Counterproductive Work Behavior” is a survey research
exploring this particular issue within a sample of 120 officers in a provincial community
hospital. This research applies 2 kinds of survey tools; one is a questionnaire for the officers
comprising of 3 enquiry parts, namely 1.) An enquiry on work-family conflicts in 2 aspects i.e.
work interfering with family and family interfering with work 2.) An enquiry on public service
motivation and 3.) General details on the survey respondent. The other tool is a questionnaire
regarding the counterproductive work behavior for the head officers to give the evaluating
response individually on their subordinates’ behaviors. According to the survey of the research,
it is summarized as follows;
1. The sample encounters the work-family conflicts in two aspects of work interfering
with family and family interfering with work. However, the overall rate of the work-family
conflicts in both aspects still stays in the low level unlike the public service motivation which
is in the high level. For the interpersonal counterproductive work behavior and the overall
counterproductive work behavior, both of them show a drastic low level. Besides, the organizational counterproductive work behavior also maintains in the low level.
2. The work-family conflicts in the two aspects of work interfering with family and
family interfering with work do not correlate with the counterproductive work whether in the
interpersonal, the organizational or the overall counterproductive work behavior.
3. Public service motivation does not have any moderating effects to the relations between
work-family conflicts in the work interfering with family aspect and the counterproductive
work behaviors. Moreover, it does not moderate the correlation of work-family conflicts in
family interfering with work aspect and the counterproductive work behaviors.
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In conclusion, the results of the research manifest to us that no matter what levels of the
work-family conflicts the officers in the provincial community hospital (the sample) engage in, they
do not carry either counterproductive work behaviors or any negative reactions that may affect
the public services to others. Therefore, it is certain that clients and visitors will experience good
services from them and will be taken care of properly according to their professional standards.
Keywords :
Work-Family Conflict, Public Service Motivation, Counterproductive Work Behavior
บทนำ�
ท่ามกลางภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ทำ�ให้องค์การทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนต่างพยายามเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพื่อให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันกับ
องค์การอื่นๆ ได้ ในระยะยาว องค์การชั้นนำ�จึง
พยายามสร้างความแตกต่างทั้งในแง่ของสินค้าและ
การบริการผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การ
โดยในแง่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นนั้ นอกจาก
จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีสมรรถนะและ
มีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านประจำ�วันแล้ว ยังต้อง
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การเพื่อให้
ทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การมีแรงจูงใจในการทำ�งาน
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามที่
องค์การคาดหวัง และแม้ว่าองค์การพยายามที่จะ
เสริมสร้างให้พนักงานแสดงพฤติกรรมตามทีอ่ งค์การ
คาดหวังผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาบทบาท
ผูน้ �ำ องค์การให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี เป็นต้น
แต่ก็ยังพบพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ ในการทำ�งาน
เช่น การขโมยทรัพย์สินขององค์การ การทำ�งาน
ส่วนตัวในเวลางาน การขาดงานหรือการละทิ้งงาน
เป็นต้น พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลลบเหล่านี้เรียกว่า
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ าน (Counterproductive
Work Behavior) ซึ่งเป็นพฤติกรรมของพนักงานที่
ทำ�ให้องค์การเสียประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยเจตนา

พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ านส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อองค์การอย่างมาก กล่าวคือ ส่งผลให้องค์การ
มีต้นทุนการดำ�เนินงานสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 เช่น
การสูญเสียวัตถุดิบในการผลิต การสูญเสียเวลาใน
การดำ�เนินงาน เป็นต้น (วชิระ ทองอยู่คง, 2557)
นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก
(Expressed Behavior) ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม
บางประการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น การขาดงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความตั้งใจลาออกของพนักงาน (ปาริชาต อมรรัตน์
น้ำ�หนึ่ง, พรรัตน์ แสดงหาญ, และ อภิญญา อิงอาจ,
2556) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำ�ให้องค์การใน
ประเทศไทยเริ่ ม หั น มาสนใจศึ ก ษาพฤติ ก รรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง ในต่ า งจั ง หวั ด
โรงพยาบาลชุมชนเป็นสถานบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขประจำ�ชุมชนระดับอำ�เภอ มีหน้าที่
ในการให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน กล่าวคือ
เป็นศูนย์บริการและวิชาการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค
การปรับปรุงสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อมชุมชน และการ
ฟื้นฟูสุขภาพ โดยให้บริการทั้งในและนอกสำ�นักงาน
จะเห็นได้ว่าภาระหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชน
มีปริมาณมาก และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ
โรงพยาบาลชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง ในต่ า งจั ง หวั ด ถึ ง
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สภาวะการทำ�งานของโรงพยาบาลในปัจจุบันพบว่า
โรงพยาบาลแห่งนี้ต้องแบกรับภาระงานจำ�นวนมาก
แต่มีจำ�นวนผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่ากรอบอัตรากำ�ลัง
ของโรงพยาบาล ทำ�ให้บุคลากรของโรงพยาบาลที่
มีอยู่ ในปัจจุบันต้องเผชิญกับภาระงานที่มากเกินไป
(Work Overload) เกิดความเครียดในการทำ�งาน
และส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบัน
พบผู้ปฏิบัติงานแสดงพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติ
งานอยู่บ้าง เช่น การมาทำ�งานสายโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร การใช้เวลาพักกลางวันเกินกว่าเวลาที่
กำ�หนด การโทรศัพท์เพื่อพูดคุยเรื่องส่วนตัวเป็นระยะ
เวลานานระหว่างเวลาทำ�งาน เป็นต้น ดังนั้น จึงต้อง
ให้ความสำ�คัญกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล การที่ผู้ปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลมีพฤติกรรมการทำ�งานที่เหมาะสมตาม
ข้อกำ�หนดของวิชาชีพและตามที่องค์การคาดหวัง
จะทำ�ให้ผู้มารับบริการได้รับการปฏิบัติที่ดี
ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานใน 2 มิติ คือ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ าน และปัจจัย
ที่มีอิทธิพลยับยั้งพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ในส่วนของปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัว ซึ่งเป็นสภาวะที่บุคคลไม่สามารถรักษา
สมดุลระหว่างบทบาทความรับผิดชอบในการทำ�งาน
กับบทบาทความรับผิดชอบในครอบครัวได้ ทำ�ให้
ความรับผิดชอบในบทบาทหนึ่งขัดขวางการแสดง
ความรับผิดชอบในอีกบทบาทหนึ่ง และส่งผลให้
บุ ค คลรู้ สึ ก ว่ า ไม่ ส ามารถทำ � หน้ า ที่ ใ นบทบาทใด
บทบาทหนึ่งได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากลักษณะงาน
ของโรงพยาบาลที่ต้องให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
รวมถึงภาวะการขาดแคลนบุคลากรและภาระงาน
ที่มากเกินไป ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว สำ�หรับปัจจัยที่มีอิทธิพล

ยับยั้งพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานที่สนใจศึกษา
คือ แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึง
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของบุ ค คลที่ มี จุ ด มุ่ ง หมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (Perry,
1996) จากบริบทของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเป็น
โรงพยาบาลของรั ฐ ซึ่ ง มี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านส่ ว นใหญ่
เป็นข้าราชการ การที่บุคคลเลือกประกอบอาชีพ
รับราชการนั้นมีแรงจูงใจมาจากค่านิยมส่วนบุคคล
ที่มุ่งหวังจะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ทำ�ให้เกิดแรงจูงใจในการทำ�หน้าที่บริการประชาชน
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสร้าง
สังคมที่อยู่ดีมีสุข
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ต่ อ ต้ า นการปฏิ บั ติ ง านจะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารของ
โรงพยาบาลสามารถกำ�หนดแนวทางการควบคุม
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ลดผลกระทบ
ที่เกิดจากพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สามารถปรับพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมตามที่
องค์การคาดหวัง อันจะส่งผลให้ โรงพยาบาลสามารถ
ดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัว ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวาง
บทบาทครอบครั ว และด้ า นบทบาทครอบครั ว
ขัดขวางบทบาทการทำ�งาน ระดับของแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะ และระดับของพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ด้านบทบาท
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว และด้าน
บทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งานกับ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
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3. เพื่อศึกษาอิทธิพลกำ�กับของแรงจูงใจใน
การบริการสาธารณะที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัวกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน และต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
ครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งานกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน
ทบทวนวรรณกรรม
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
(Work-Family Conflict)
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
หมายถึง สภาวะที่บุคคลไม่สามารถรักษาสมดุล
ระหว่ า งบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบในการทำ � งาน
กับบทบาทความรับผิดชอบในครอบครัว ทำ�ให้
ความรับผิดชอบในบทบาทหนึ่งขัดขวางการแสดง
ความรับผิดชอบในอีกบทบาทหนึ่ง และส่งผลให้
บุ ค คลรู้ สึ ก ว่ า ไม่ ส ามารถทำ � หน้ า ที่ ใ นบทบาทใด
บทบาทหนึ่งได้อย่างเต็มที่ Netemeyer, Boles
and McMurrian (1996) ได้จำ�แนกความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัวออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) ความขัดแย้งทีเ่ กิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน
หมายถึง ความไม่สอดคล้องระหว่างบทบาทใน
ครอบครัวกับบทบาทการทำ�งาน ซึ่งเกิดจากความ
ขัดแย้งในเรื่องเวลาที่ ใช้ร่วมกับครอบครัว ความ
เครียดในครอบครัว และการแสดงพฤติกรรมของ
การทำ�หน้าที่ ในครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายการแสดง
บทบาทในการทำ�งาน และกระทบกับความสามารถ
ของบุคคลในการแสดงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
กับงาน (2) ความขัดแย้งทีเ่ กิดจากงานเข้าไปก้าวก่าย
ครอบครัว หมายถึง ความไม่สอดคล้องระหว่าง
บทบาทการทำ�งานกับบทบาทในครอบครัว ซึ่ง
เกิดจากความขัดแย้งในเรื่องเวลาการทำ�งาน ความ
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เครี ย ดจากงาน และการแสดงพฤติ ก รรมของ
การทำ�หน้าที่ในงานเข้าไปก้าวก่ายการแสดงบทบาท
ในครอบครัว และกระทบกับความสามารถของ
บุคคลในการแสดงความรับผิดชอบในครอบครัว
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจำ�แนกความขัดแย้ง
ที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว และความ
ขัดแย้งที่เกิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน เป็น
ตัวแปรอิสระจากกัน เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิด
จากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัวและความขัดแย้ง
ทีเ่ กิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงานเกิดจากปัจจัย
ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ความขัดแย้งที่เกิดจากงาน
เข้าไปก้าวก่ายครอบครัวเป็นความขัดแย้งที่มีสาเหตุ
มาจากปัจจัยด้านการทำ�งานเข้ามามีผลกระทบกับ
ความรับผิดชอบในครอบครัว ในขณะที่ความขัดแย้ง
ที่เกิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงานเป็นความ
ขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านครอบครัวเข้ามา
มีผลกระทบกับการทำ�งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Scott, Carl, Donald and Jon (2008) ทีท่ �ำ การ
ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวทัง้ สองด้าน พบว่าปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการทำ�งาน ได้แก่ ชั่วโมงการทำ�งาน สถานะการ
บังคับบัญชา รายได้ และความขัดแย้งในบทบาท
การทำ�งาน มีความสัมพันธ์กบั การรับรูอ้ ปุ สงค์จากงาน
(Perceived Work Demand) และการรับรู้อุปสงค์
จากงานมีความสัมพันธ์กับภาวะงานเข้ามารบกวน
ครอบครัว ในขณะทีป่ จั จัยทีเ่ กีย่ วกับครอบครัว ได้แก่
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการดูแลครอบครัว จำ�นวนบุตร
ที่ต้องดูแล สถานภาพการสมรส และความขัดแย้ง
ในบทบาทครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
อุปสงค์จากครอบครัว (Perceived Family Demand)
และการรับรู้อุปสงค์จากครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับภาวะครอบครัวเข้ามาก้าวก่ายงาน จึงสรุปได้ว่า
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวทั้งสองด้าน
เกิดจากปัจจัยที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจำ�แนก
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ตั ว แปรความขั ด แย้ ง ระหว่ า งงานกั บ ครอบครั ว
เป็น 2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวาง
บทบาทครอบครัว (Work Interfering with
Family Conflict) และความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งาน (Family Interfering with Work Conflict)
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (Public
Service Motivation)
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ หมายถึง
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของบุ ค คลที่ มี จุ ด มุ่ ง หมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ ซึง่ ประกอบด้วยการมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการกำ�หนดนโยบายและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อชุมชน การมีพนั ธะสัญญาต่อการบริการสาธารณะ
การแสดงความเห็นใจผูอ้ นื่ และการเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม Perry and Wise
(1990) ระบุว่า แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
มีพื้นฐานมาจาก (1) แรงจูงใจที่มีเหตุผล เป็นการ
กระทำ�ของแต่ละบุคคลทีต่ อ้ งการความพึงพอใจสูงสุด
อันเกิดจากการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำ�หนด
นโยบายสาธารณะ ซึ่งมีผลทำ�ให้เกิดการกระตุ้น
ในการปฏิบัติงานและเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง
ส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีพันธะสัญญาต่อการ
บริการสาธารณะ และมีความพึงพอใจในขณะที่
ให้บริการสังคม (2) แรงจูงใจทีม่ ฐี านมาจากความเชื่อ
เป็ น หนึ่ ง ในคุ ณ ลั ก ษณะร่ ว มของความเชื่ อ ของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีความปรารถนาในการทำ�งานเพื่อ
สาธารณะ โดยมีพื้นฐานจากแนวคิดความเสมอภาค
ทางสังคม ที่ต้องการให้บุคคลที่ขาดแคลนทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจได้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และ (3) แรงจูงใจ
ด้านอารมณ์ เป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของ
บริบททางสังคม ซึ่งแสดงถึงความรักชาติ มีความ
เมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผ่านการมีส่วนร่วมใน
การบริการสาธารณะ
ต่อมา Perry (1996) ได้ขยายแนวคิดแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะ โดยทำ�การทดสอบมิติ
ของแรงจูงใจการบริการสาธารณะกับกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่รัฐในสหรัฐอเมริกา พบว่า มิติที่แสดงถึง
ลักษณะของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ (1) ความสนใจต่อการ
กำ�หนดนโยบายสาธารณะ (2) การมีพันธะสัญญา
ต่อสาธารณะประโยชน์ (3) ความเห็นใจผู้อื่น และ
(4) การเสียสละตนเอง แนวคิดของดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Kim and Vandenabeele (2010)
ซึ่งระบุว่าแรงจูงใจในการบริการสาธารณะอยู่บน
พื้นฐานของแรงจูงใจ 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) แรงจูงใจ
ด้านวิธีการ เป็นแรงจูงใจเกี่ยวกับวิธีการให้ความ
สำ�คัญกับการบริการสาธารณะ โดยมีฐานคติที่ ให้
ความสำ�คัญกับประโยชน์ของผู้อื่น (2) แรงจูงใจที่อยู่
บนพืน้ ฐานของค่านิยม เป็นแรงจูงใจทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ทีบ่ คุ คลมีคา่ นิยมส่วนบุคคลสอดคล้องหรือเหมือนกับ
ค่านิยมสาธารณะ และ (3) แรงจูงใจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
เป็นแรงจูงใจของบุคคลทีม่ คี วามต้องการทีจ่ ะบริการ
ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการบริการเพื่อผู้อื่น Kim
and Vandenabeele (2010) ยังเห็นว่า แนวคิดของ
พวกเขามีความใกล้เคียงกับแนวคิดของ Perry (1996)
กล่าวคือ มีความสอดคล้องกันระหว่างแนวคิดแรงจูงใจ
ที่มีเหตุผลกับแนวคิดแรงจูงใจด้านวิธีการ แนวคิด
แรงจูงใจทีม่ ฐี านมาจากความเชื่อกับแนวคิดแรงจูงใจ
ที่อยู่บนพื้นฐานของค่านิยม และแนวคิดแรงจูงใจ
ด้านอารมณ์กบั แรงจูงใจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ทัง้ นี้ แนวคิด
ทัง้ สามลักษณะอยูบ่ นพืน้ ฐานของการเสียสละตนเอง

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน (Counterproductive Work Behavior)
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน หมายถึง
พฤติกรรมที่สมาชิกขององค์การเจตนากระทำ�ให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบเชิงลบต่อองค์การและ
สมาชิกขององค์การ เช่น การขาดงาน การทำ�งาน
ต่ำ�กว่ามาตรฐาน การทำ�ลายทรัพย์สิน การลักขโมย
การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว การติฉินนินทา เป็นต้น
โดย Robinson and Bennett (1995) จำ�แนก
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัตงิ านออกเป็น 2 ประเภท
คือ (1) พฤติกรรมเบีย่ งเบนทีก่ ระทำ�ต่อบุคคลจำ�แนก
เป็นพฤติกรรมเบีย่ งเบนด้านการเมือง เป็นพฤติกรรม
ทีบ่ คุ คลแสดงออกเพื่อให้บคุ คลอื่นได้รบั ความเสียหาย
หรือเสียเปรียบ ทัง้ ในเรื่องส่วนบุคคลและเรื่องภายใน
องค์การ เช่น การติฉินนินทา เป็นต้น และพฤติกรรม
ความรุนแรง เช่น การคุกคามทางเพศ การคุกคาม
ด้วยวาจา เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวนีอ้ าจก่อให้เกิด
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์การ
(2) พฤติกรรมเบีย่ งเบนทีก่ ระทำ�ต่อองค์การ จำ�แนกเป็น
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบรรทัดฐานของ
องค์การ เป็นพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของงานและคุณภาพของงาน ทำ�ให้ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของงานต่ำ�ลง เช่น การเลิกงานก่อนกำ�หนด
การใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลือง เป็นต้น และพฤติกรรม
การทำ�ลายทรัพย์สินขององค์การ เช่น การลักขโมย
การนำ�ทรัพย์สินขององค์การไปใช้ส่วนตัว เป็นต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรม พบงานวิจัย
ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ Frone (1999) Ahmad and
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Omar (2013) เชลิสา ศิริมหันต์ (2551) นภาภรณ์
อุทัยจรัสรัศมี (2554) และวชิระ ทองอยู่คง (2557)
เป็นต้น เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
เป็นสถานการณ์ที่ยากลำ�บากของบุคคลในการ
บริหารจัดการชีวิตการทำ�งานกับชีวิตครอบครัว
ให้มีความสมดุล ซึ่งก่อให้เกิดความเครียด ความ
กดดัน ส่งผลต่อความรูส้ กึ นึกคิดและนำ�ไปสูพ่ ฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบตั งิ าน ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ สมมติฐานการวิจยั
ที่ 1 และ 2 ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาท
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน
สำ�หรับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ผูว้ จิ ยั
ยังไม่พบงานวิจยั ทีท่ �ำ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะกับพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงานโดยตรง แต่พบงานวิจัยที่ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการบริการสาธารณะกับ
พฤติกรรมเชิงบวก เช่น Li (2008) พบว่า แรงจูงใจใน
การบริการสาธารณะมีอทิ ธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความ
พึงพอใจในงาน Palma (2016) พบว่าแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่ อ ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก าร
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ
นัทที ขจรกิตติยา (2555) พบว่า แรงจูงใจในการ
บริการสาธารณะมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อ

ปฏิบัติงานซึ่งเปนพฤติกรรมเชิงลบ เนื่องจากมีแรงจูงใจในการบริการ
สาธารณะเปนตัวผลักดันใหบุคคลยังคงมีความรับผิดชอบตอหนาที่เพื่อ
ุรกิจประยุ้ งกควบคุ
ต์
62บริ กวารสารเกษตรศาสตร์
ารสาธารณะ ธรวมทั
ม การแสดงพฤติ ก รรมเชิ ง ลบต า งๆซึ่ ง
รวมถึงพฤติกรรมตอตานการปฏิบัติงานผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยที่
องค์
การ พฤติ
สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการบริการ
3 และ
4 กดัรรมการปฏิ
งนี้ บตั งิ านและความพึงพอใจ
สาธารณะมีอิทธิกพารสาธารณะมี
ลกำ�กับเชิงลบต่อความสั
ในงาน ดังนัน้ แรงจู
งใจในการบริ
การสาธารณะจึ
สมมติ
ฐ านที
่ 3 แรงจูงงน่าใจในการบริ
อิ ทมพัธินพธ์ ล
างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
จะมี
พลยั
การเกิดอ
พฤติ
กรรมต่อต้ม
านการปฏิ
ิ ระหว่
กํ าอทิกัธิบ
เชิบยังง้ ลบต
ความสั
พั น ธบรตั ะหว
า งความขั ด แย ง ระหว า งงานกั บ
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
งานซึ
่งเป็นพฤติวกด
รรมเชิ
งลบ เนื่องจากมีแรงจูงาใจงานขั
ครอบครั
า นบทบาทการทํ
ด ขวางบทบาทครอบครั ว และ
และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ในการบริ
ารสาธารณะเป็
นตัวผลักดับนัตให้ิงบาน
ุคคล
พฤติกกรรมต
อตานการปฏิ
สมมติฐานที่ 4 แรงจูงใจในการบริการ
ยังคงมีความรับสมมติ
ผิดชอบต่อฐหน้านที
าทีเ่ พื่อ่ บริ
4การสาธารณะ
แรงจู ง ใจในการบริ
อิ ทมพัธินพธ์ ล
สาธารณะมีอิทธิกพารสาธารณะมี
ลกำ�กับเชิงลบต่อความสั
รวมทั
กรรมเชิมงพัลบต่
กํ า กั้งควบคุ
บ เชิมงการแสดงพฤติ
ลบต อ ความสั
น ธางๆ
ร ะหว
า งความขั
ดงแย
ง ระหว
งงานกัว บ
ระหว่
างความขัดแย้
ระหว่
างงานกัาบครอบครั
ซึครอบครั
่งรวมถึงพฤติกวรรมต่
อต้านการปฏิบัติงาน ผู้วิจัย ว ขั
ด า นบทบาทครอบครั
ขวางบทบาทการทํ
า งาน�งาน
และ
ด้าด
นบทบาทครอบครั
วขัดขวางบทบาทการทำ
จึพฤติ
งตั้งสมมติ
ฐานการวิ
จัยาทีนการปฏิ
่ 3 และ 4 ดังบนี้ ัติงาน และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
กรรมต
อต
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความขัดแยงระหวางงานกับครอบครัวดานบทบาท
การทํางานขัดขวางบทบาทครอบครัว
(Work Interfered with Family Conflict)
Netemeyer, Boles and McMurrian (1996)
ความขัดแยงระหวางงานกับครอบครัวดานบทบาท
ครอบครัวขัดขวางบทบาทการทํางาน
(Family Interfered with Work Conflict)
Netemeyer, Boles and McMurrian (1996)

พฤติกรรมตอตานการปฏิบัติงาน (Counterproductive
Work Behavior)
Robinson and Bennett (1995)
- พฤติกรรมตอตานการปฏิบัติงานตอบุคคล
- พฤติกรรมตอตานการปฏิบัติงานตอองคการ

แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
(Public Service Motivation)
Kim (2009);Perry (1996)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการมีอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่
ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้คือ ข้าราชการและลูกจ้าง
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง ใน
ต่างจังหวัด จำ�นวน 120 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาคือผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจำ�นวนประชากร

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน
แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว โดยผู้วิจัยได้นำ�
แบบสอบถามของชูชัย สมิทธิไกร (2550) ที่แปล
และพัฒนาจากแบบวัดของ Netemeyer, Boles and
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McMurrian (1996) มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะ โดยผู้วิจัยนำ�แบบสอบถาม
ของนัทที ขจรกิตติยา (2555) ที่แปลและพัฒนา
จากแบบวัดของ Kim (2009) และ Perry (1996)
มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาแบบสอบถาม ส่วนที่ 3
เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบเลือกตอบ
และเติมข้อความ ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน
ตำ�แหน่งงาน สถานภาพการจ้าง และฝ่ายงานทีส่ งั กัด
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน สำ�หรับหัวหน้างานโดยตรงเป็นผู้ประเมิน
พฤติกรรมของผู้ ใต้บงั คับบัญชาเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น
2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลผู้ประเมิน
และผู้ถูกประเมิน เป็นการเติมชื่อผู้ประเมินและ
ผู้ถูกประเมิน ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัยได้นำ�แบบสอบถาม
ของชูชัย สมิทธิไกร (2551) ที่แปลและพัฒนาจาก
แบบวัดของ Bennett and Robinson (2000) และ
Kwok, Au and Ho (2005) มาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาแบบสอบถาม ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าประชากร
ที่ศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีบริบทการทำ�งาน
ที่แตกต่างจากการศึกษาเดิม ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่า
แบบสอบถามที่จะใช้สำ�รวจนั้นมีความสอดคล้องกับ
บริบทโรงพยาบาลของรัฐ ผูว้ จิ ยั จึงได้ท�ำ การสัมภาษณ์
ผู้บริหารและหัวหน้างาน จำ�นวน 7 คน เพื่อค้นหา
แนวพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง
โดยใช้กรอบการสัมภาษณ์ตามพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน 22 ข้อของชูชัย สมิทธิไกร (2551)
เป็นหลัก ผลการสัมภาษณ์พบว่า พฤติกรรมที่ผู้ ให้
สัมภาษณ์ตงั้ แต่ 5 คนขึน้ ไปเห็นว่า ไม่ปรากฏพฤติกรรม
ดังกล่าวเกิดขึน้ ในทีท่ �ำ งานเลย มีจ�ำ นวน 6 ข้อ ผูว้ จิ ยั
จึงตัดข้อคำ�ถามดังกล่าวออกคงเหลือข้อคำ�ถามที่ ใช้
วัดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานจำ�นวน 16 ข้อ
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แนวทางการพัฒนาแบบสอบถามให้มคี ณ
ุ ภาพ
ผู้วิจัยทำ�การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
พิจารณาข้อคำ�ถามว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์
ปฏิบัติการหรือไม่ และนำ�ไปคำ�นวณหาค่าอัตราส่วน
ความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ตามสูตรของ Rovinelli and
Hambleton (1977) โดยข้อคำ�ถามที่มีค่าอัตราส่วน
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ถือว่า
มี ค วามเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา สามารถนำ � ไปใช้
ในการวิจัยได้ สำ�หรับข้อคำ�ถามที่ต่ำ�กว่า .50 จะตัด
ข้อคำ�ถามนั้นออกไป โดยแบบสอบถามความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว จำ�นวน 10 ข้อ ไม่มี
ข้อคำ�ถามใดที่มีค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาต่ำ�กว่า .50 จึงไม่มีข้อคำ�ถามใดถูกตัดออก
แบบสอบถามแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
จำ�นวน 17 ข้อ มีข้อคำ�ถามถูกตัดออกไป 1 ข้อ
คงเหลือข้อคำ�ถาม 16 ข้อ แบบสอบถามพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน จำ�นวน 16 ข้อ มีข้อคำ�ถาม
ถูกตัดออกไป 1 ข้อ คงเหลือข้อคำ�ถาม 15 ข้อ
จากนั้นทำ�การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการวัดค่าความ
คงที่ภายใน (Internal Consistency) เพื่อประเมิน
คุณภาพของแบบสอบถามทัง้ ฉบับว่าแต่ละข้อคำ�ถาม
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยทำ�การทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ต้องการศึกษาจำ�นวน 50 ชุด และนำ�มาวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ทั้งนี้ ตามสูตรของ Nunnally
(1978) ค่าความเชื่อมั่นที่เป็นที่ยอมรับได้ต้องมี
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคไม่ต่ำ�กว่า .70
จากการพิจารณาพบว่าแบบสอบถามทั้งสามส่วน
มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับและรายด้าน
แบบสอบถาม
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
- ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้าน
บทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
- ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้าน
บทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
- พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อบุคคล
- พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อองค์การ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำ�หนังสือ
ขออนุญาตผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเพื่อขออนุญาต
แจกแบบสอบถามจำ�นวน 2 ฉบับ โดยแจกแบบสอบถาม
ฉบับที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานจำ�นวน 120 ชุด และ
แบบสอบถามฉบับที่ 2 แก่หัวหน้างานตามจำ�นวน
ผู้ ใต้บังคับบัญชาที่ รวม 120 ชุด จากนั้นผู้วิจัยนำ�
แบบสอบถามที่ ได้รบั ตอบกลับมาทำ�การจับคูร่ ะหว่าง
ฉบับที่ 1 กับฉบับที่ 2 ตามหมายเลขกำ�กับที่กำ�หนดไว้
และตรวจสอบความสมบูรณ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ โปรแกรมสำ�เร็จรูป
SPSS for Windows ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
วิเคราะห์ดว้ ยค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์
ระดับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว แรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะและพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน จะวิเคราะห์ด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิตและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) การวิเคราะห์ โดยสถิติ
เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณและการทดสอบตัวแปรกำ�กับ

จำ�นวนข้อคำ�ถาม (ข้อ)
10
5

ค่าความเชื่อมั่น
.925
.901

5

.873

16
15
6
9

.924
.916
.865
.890

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำ�นวน 79 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.96 และเพศชายจำ�นวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.04 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ ในช่วง
41-50 ปี จำ�นวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15
รองลงมาคือ อายุในช่วง 21-30 ปี จำ�นวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.08 อายุในช่วง 31-40 ปี จำ�นวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12 และอายุในช่วงตั้งแต่
51 ปีขึ้นไป จำ�นวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65
ส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ในช่วง 0-10 ปี จำ�นวน 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.42 รองลงมาคือ อายุงานในช่วง
11-20 ปี จำ�นวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 31.73
อายุงานในช่วง 21-30 ปี จำ�นวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.93 และอายุงานในช่วงตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป
จำ�นวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 ส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการ จำ�นวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 51.92
รองลงมาคือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำ�นวน
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29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.89 ลูกจ้างประจำ� จำ�นวน
11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.58 ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.73 และพนักงานราชการ จำ�นวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88 ส่วนใหญ่สังกัดฝ่าย
การพยาบาล จำ�นวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 40.39
รองลงมาคือ หน่วยงานอื่นๆ จำ�นวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.08 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำ�นวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.15 ฝ่ายทันตกรรม จำ�นวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.69 และฝ่ายเภสัชกรรม จำ�นวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรที่ ใช้
ในการวิจัย พบว่าความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาท
ครอบครัวมีค่าระดับต่ำ� โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.365
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
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ครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งานมีค่าระดับต่ำ� 
โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.169 และความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวโดยรวมมีคา่ ระดับต่� 
ำ โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 2.267 พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ต่อบุคคลมีค่าระดับต่ำ�มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.503 พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อองค์การ
มีค่าระดับต่ำ�  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.906 และ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานโดยรวมมีค่าระดับ
ต่ำ�มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.745 แรงจูงใจใน
การบริการสาธารณะมีค่าระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.833
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2 ผู้วิจัย
ได้ท�ำ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู เพื่อทำ�การทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 และ 2 โดยผลการวิเคราะห์ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta)
ค่าสถิติที (T) และระดับนัยสำ�คัญ (Sig.) ในการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการและลูกจ้างทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึง่ ในต่างจังหวัด
Variable
(Constant)  
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้าน
บทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้าน
บทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าระดับนัยสำ�คัญ
(Sig.) ของตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาท
ครอบครัว และตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งาน มีค่ามากกว่า .05 ซึ่งหมายความว่า
ไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ จึงสรุปการทดสอบสมมติฐาน
ได้ว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 และ 2

B
1.628  
.071

Beta
-   
.113

T
8.497  
.959

Sig.
.000
.340

-.023

-.028

-.238

.813

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 และ 4 ผู้วิจัย
ได้ท�ำ การทดสอบตัวแปรกำ�กับเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ 3 และ 4 โดยใช้วิธีการทดสอบตัวแปรกำ�กับ
ตามแนวคิดของ Baron and Kenny (1986) โดยนำ�
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรกำ�กับ และตัวแปรปฏิสมั พันธ์ซงึ่
สร้างมาจากผลคูณระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
กำ�กับ ทีต่ อ้ งการทดสอบเข้ามาในการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณเป็นลำ�ดับ ดังภาพที่ 2
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ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรกํากับ
ตัวแปรอิสระ x ตัวแปรกํากับ

β1
β2
β3

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 2 แผนภาพการทดสอบความเป็นตัวแปรกำ�กับของ Baron and Kenny (1986)
ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ครอบครัว และตัวแปรแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
ภาพที
2 แผนภาพการทดสอบความเป
ตัวแปรกํ
ากัอต้บานการปฏิ
ของ Baron
กรรมต่
บัติงาน and
ว่าเป็นตัว่ แปรกำ
�กับความสัมพันธ์ระหว่างความ เพื่อทำน�นายพฤติ
ขั้นที่ 2 ใส่ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างความ
ขัKenny
ด แย้ ง ระหว่
า งงานกั บ ครอบครั ว ด้ า นบทบาท
(1986)
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว และพฤติกรรม ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทการ
ต่อต้านการปฏิบัติงานหรือไม่ โดยใส่ตัวแปรในการ ทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว กับแรงจูงใจใน
ผู วิ จคั ยูณได
ดสอบแรงจู
ก ารสาธารณะว
า เปอต้นานตั ว
การบริการสาธารณะ
เพื่อทำ�นายพฤติกรรมต่
วิเคราะห์ถดถอยพหุ
เชิงชัท้นเป็
นลำ�ดับดังต่อไปนีง้ ใจในการบริ
แปรกํขั้นาทีกั่ 1บความสั
มพันดแย้
ธรงะหว
งความขั
การปฏิดบแย
ัติงานงระหวางงานกับครอบครัว
ใส่ตัวแปรความขั
ระหว่าางงาน
โดยได้ผลการวิเคราะห์
ังตารางที่ 3 ก รรม
กัดบาครอบครั
วด้านบทบาทการทำา�งานขั
ดขวางบทบาท
นบทบาทการทํ
งานขั
ด ขวางบทบาทครอบครั
ว ดและพฤติ
ต อ ต า่ นการปฏิ
บั ตเคราะห์
ิ ง านหรื
อ ไมคูณโดยใส
ตั ว แปรในการวิ
เ คราะห
ดถอย
ตารางที
3 แสดงผลการวิ
ถดถอยพหุ
เชิงชั้นทำ�นายความสั
มพันธ์ระหว่างความขั
ดแย้งถระหว่
าง
พหุคูณเชิงานกั
งชับ้นครอบครั
เปนลํวาด้ดั
บดังตอไปนี
้ ดขวางบทบาทครอบครัว และพฤติกรรมต่อต้านการ
านบทบาทการทำ
�งานขั
ปฏิ
ิงาน
การสาธารณะเป็
นตังวระหว
แปรกำ�กัาบ งงานกั บ ครอบครั ว
ขับ้นัตที
่ 1โดยมีแรงจู
ใสงใจในการบริ
ตัว แปรความขั
ด แย
ดานบทบาทการทํ
วแปรแรงจู
Variableางานขัดขวางบทบาทครอบครั
R
R2 ว และตั
β
Sig. งใจ
ในการบริการสาธารณะ เพื่อทํานายพฤติกรรมตอตานการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 1
้นทีา่ งงานกั
2 บครอบครั
ใสตัววแปรปฏิส
ัมพันธระหว
ระหวาง
ความขัดแย้งขัระหว่
.010
-.010 างความขั
.096 ดแยง.343
งานกั
บครอบครั
วด
านบทบาทการทํางานขัดขวางบทบาทครอบครัว กับ
ด้านบทบาทการทำ
�งานขั
ดขวาง
บทบาทครอบครั
ว
แรงจู
ง ใจในการบริ
ก ารสาธารณะ เพื่ อ ทํ า นายพฤติ ก รรมต อ ต า นการ
แรงจู
-.014
.891
ปฏิ
บัตงใจในการบริ
ิงาน การสาธารณะ
ขั้นที่ 2 โดยไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 3
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
.018
-.011
-.715
.416
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวาง
บทบาทครอบครั
ว
ตารางที
่ 3แสดงผลการวิ
เคราะหถดถอยพหุคณ
ู เชิงชั้นทํานาย
แรงจูงใจในการบริ
-.267 วดานบทบาท
.359
ความสั
มพันธรการสาธารณะ
ะหวางความขัดแยงระหวางงานกับครอบครั
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
การทํ
างานขัดขวางบทบาทครอบครัว และพฤติกรรมตอตานการ
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวาง
ปฏิ
บัติงาน โดยมี
บทบาทครอบครั
ว แรงจูงใจในการบริการสาธารณะเปนตัวแปรกํากับ
β.813 Sig..354
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
R
R2
Variable
ขั้นที่ 1
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จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
(β = .813, Sig. > .05) จึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการ
บริการสาธารณะไม่เป็นตัวแปรกำ�กับความสัมพันธ์
ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบแรงจูงใจในการบริการ
สาธารณะว่าเป็นตัวแปรกำ�กับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
ครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน และพฤติกรรม
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ต่อต้านการปฏิบัติงานหรือไม่ โดยใส่ตัวแปรในการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้นเป็นลำ�ดับดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ใส่ตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งาน และตัวแปรแรงจูงใจในการบริการ
สาธารณะ เพื่อทำ�นายพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ าน
ขั้นที่ 2 ใส่ ตั ว แปรปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว กับแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะ เพื่อทำ�นายพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน
โดยได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้นทำ�นายความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน และพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน โดยมีแรงจูงใจในการบริการสาธารณะเป็นตัวแปรกำ�กับ
Variable

R

R2

β

ขั้นที่ 1
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
.002
-.018
.028
ด้านบทบาทครอบครัวขัดขวาง
บทบาทการทำ�งาน			
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
-.023
ขั้นที่ 2
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
.010
-.020
-.634
ด้านบทบาทครอบครัวขัดขวาง
บทบาทการทำ�งาน			
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
-.284
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวาง
บทบาทครอบครัว
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
.652

Sig.
.785
.826
.399
.362

.374
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จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
(β = .652, Sig. > .05) จึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการ
บริการสาธารณะไม่เป็นตัวแปรกำ�กับความสัมพันธ์
ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน
และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 4
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวทั้งสองด้าน และความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวในภาพรวม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับ
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัวอยู่ ในระดับต่ำ�
ซึง่ ขัดแย้งกับผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของโรงพยาบาล
ที่ให้ความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลอาจมี
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในระดับสูง
เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ ในปัจจุบันต้องเผชิญกับ
ภาระงานที่มากเกินไป
เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม ผู้วิจัย
ได้ทำ�การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 8 คน
พบข้อมูลที่สอดคล้องกันคือ แม้ว่าจะกลุ่มตัวอย่าง
จะต้องเผชิญกับภาวะงานที่มากเกินไป แต่เนื่องด้วย
เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
หน่วยงานจำ�นวนไม่มากจึงทำ�ให้เกิดความใกล้ชิด
สนิทสนมกันและเกิดวัฒนธรรมการทำ�งานแบบ
ครอบครัว มีความเป็นพี่น้อง มีการช่วยเหลือกันและ
มีการทำ�งานเป็นทีม จึงทำ�ให้ความกดดัน ความเครียด
ที่เกิดขึ้นจากภาระงานที่มากเกินไปนั้นลดลงได้
วัฒนธรรมการทำ�งานแบบครอบครัวนี้มีส่วนช่วยให้
กลุม่ ตัวอย่างมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว

ในระดับต่ำ�  ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีภาระที่
ต้องดูแลพ่อแม่ทเี่ จ็บป่วยกระทันหัน ทำ�ให้ ไม่สามารถ
มาเข้าเวรปฏิบัติงานได้ เพื่อนร่วมงานก็เต็มใจที่จะ
มาเข้าเวรแทนด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจซึ่งกัน
และกัน ทำ�ให้ลดภาวะความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวลงไปได้ ดังนั้น ความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งานของกลุม่ ตัวอย่างจึงอยู่ในระดับต่� 
ำ สำ�หรับ
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัวนั้น เนื่องจาก
ลักษณะงานส่วนใหญ่ ในโรงพยาบาลเป็นงานที่ต้อง
ปฏิบัติในสถานที่เฉพาะ รวมทั้งเป็นงานที่มีลักษณะ
ทำ�แล้วเสร็จสิ้น ไม่มีภาระผูกพันที่ต้องนำ�งานกลับ
ไปทำ�ที่บ้าน เว้นแต่ลักษณะงานที่เป็นงานสนับสนุน
เช่น งานเอกสาร งานพัสดุจัดหา งานวางแผน
งานบริหารงบประมาณ ซึ่งงานเหล่านี้ก็เป็นงานที่มี
ความยืดหยุ่นสูงดังนั้น ความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาท
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างจึงอยู่ในระดับต่ำ�เช่นกัน
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ทุกประการข้างต้น กล่าวคือ
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวทัง้ 2 ด้าน ได้แก่
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
และด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบตั งิ าน ในขณะทีแ่ รงจูงใจในการบริการสาธารณะ
ก็ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลกำ � กั บ เชิ ง ลบต่ อ ต่ อ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่มี
อิทธิพลกำ�กับเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างความ
ขั ด แย้ ง ระหว่ า งงานกั บ ครอบครั ว ด้ า นบทบาท
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ครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน และพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายความว่า แม้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจะมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
มากเท่าใดก็ตาม ก็จะไม่แสดงพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานออกมา ทั้งนี้ การที่ความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบตั งิ าน ทำ�ให้ ไม่เกิดอิทธิพลกำ�กับของ
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะต่อความสัมพันธ์
ดังกล่าว
การที่ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ไม่มคี วามสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ าน
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการและ
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
ในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและมีต�ำ แหน่ง
งานที่ปฏิบัติงานในลักษณะการบริการวิชาชีพ (Professional Services) ซึ่งได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล นักกายภาพบำ�บัด และเจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ว่ ยแพทย์
โดยกลุ่มตำ�แหน่งงานที่เป็นบริการวิชาชีพนั้นจะมี
“จริยธรรมวิชาชีพ” ซึ่งหมายถึง ระเบียบข้อบังคับ
ที่สมาชิกทุกคนในวิชาชีพต้องนำ�ไปปฏิบัติ ดังนั้น
จริยธรรมวิชาชีพจึงเป็นตัวกำ�กับการปฏิบัติงาน
รวมทั้งควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานในวิชาชีพนั้นๆ ตัวอย่างเช่น วิชาชีพพยาบาล
มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล ที่ประกาศโดยสภา
พยาบาลสากลโดยใช้กับวิชาชีพพยาบาลทั่วโลก
สำ�หรับประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ประกาศใช้จริยธรรมวิชาชีพพยาบาล
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อใช้ก�ำ กับดูแลวิชาชีพพยาบาล
ในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบนั และยังได้มกี ารจัดตัง้
สภาการพยาบาลเพื่อกำ�กับดูแลวิชาชีพพยาบาล
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รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษผูท้ ปี่ ระพฤติผดิ จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพด้วย จึงสามารถสรุปได้วา่ แม้วา่ กลุม่ ตัวอย่าง
จะมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวหรือไม่
ก็ตาม ก็จะไม่แสดงพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
หรือพฤติกรรมเชิงลบต่างๆ เนื่องจากเป็นพฤติกรรม
ทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เหตุผล
ดังกล่าวนีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ Dalili Izni Binti
Shafie (2009) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานในกลุ่มพนักงานธนาคารใน
ประเทศมาเลเซีย พบว่า บรรยากาศการมีจริยธรรม
ในการทำ�งานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน และงานวิจัยของวารินทร์ กลับวงษ์
(2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงานในกลุ่มเจ้าหน้าที่แผนกส่งกำ�ลังบำ�รุง
รักษาของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง พบว่า จริยธรรม
ในการทำ�งานมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทั้งนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มารับ
บริการได้ว่า แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
จะมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และ
มีความเครียด ความกดดันจากความขัดแย้งดังกล่าว
มากหรื อ น้ อ ยเพี ย งใดก็ ต าม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของ
โรงพยาบาลจะไม่ แ สดงพฤติ ก รรมต่ อ ต้ า นการ
ปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมเชิงลบต่างๆ ออกมา
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีความเคารพต่อจริยธรรม
วิชาชีพ นอกจากนี้ การที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะในระดับสูง ยิ่งทำ�ให้มั่นใจ
ได้วา่ ผูม้ ารับบริการจะได้รบั การบริการทีด่ ี และได้รบั
ดูแลรักษาพยาบาลที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
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ข้อจำ�กัดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในโรงพยาบาล
ขนาดเล็ก มีผู้ปฏิบัติงานเพียง 120 คน จึงสามารถ
ทำ � การศึ ก ษาได้ ในภาพรวมทั้ ง องค์ ก ารเท่ า นั้ น
ไม่สามารถศึกษาเปรียบเทียบโดยจำ�แนกกลุ่มตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
จะไม่เพียงพอต่อการคำ�นวณทางสถิติ
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยในอนาคต
1. ควรทำ�การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีลักษณะ
การดำ�เนินงานที่ต่างกัน เช่น โรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลเอกชน หรือศึกษา
เปรียบเทียบในกลุม่ ทีเ่ ป็นบริการวิชาชีพในวิชาชีพอื่นๆ
เช่น วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกร วิชาชีพสถาปนิก
เป็นต้น หรือกลุ่มวิชาชีพที่ต้องมี ใบอนุญาตเฉพาะ
เช่น นักบิน เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างของ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานมากขึ้น
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมใน
การทำ�งาน (Work Ethics) เจตคติต่องาน (Work
Attitude) และบรรยากาศองค์การ (Organizational
Climate) เป็นต้น เพื่อให้สามารถกำ�หนดแนวทางใน
การควบคุมพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและภาพลักษณ์ของ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2) ศึกษาอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม
ต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย และ 3) ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมและอิทธิพล
ทางตรงของการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่มีต่อภาพลักษณ์
องค์การของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและดุลพินิจ จำ�นวนตัวอย่างที่ใช้ ได้จำ�นวน 396 ชุด
ประมวลผลโดยการใช้ตัวแบบสมการโครงสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า 1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ระหว่าง 0.583-0.934
และมีนัยสำ�คัญทุกตัวแปร 2) ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนยั สำ�คัญและมีคา่ ความแปรปรวนทีถ่ กู ทำ�นายโดยภาวะผูน้ �ำ
ที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 54.7 และ 3) ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์
องค์การอย่างมีนัยสำ�คัญและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยสำ�คัญและมีค่าความแปรปรวนที่ทำ�นายภาพลักษณ์องค์การร้อยละ 84.8  
และการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีอทิ ธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์
องค์การอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยที่ตัวแบบสมการโครงสร้างมีค่าดัชนีความเหมาะสม χ 2/df = 3.915; CFI =
0.990; NNFI = 0.986; RMSEA = 0.087 และ 90% CI for RMSEA = 0.071
คำ�สำ�คัญ : ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ ภาพลักษณ์องค์การ
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the relationship among socially
responsible leadership, stakeholders’ perception of corporate social responsibility, and corporate
image of Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport, 2) to study the influence of socially
responsible leadership on corporate image of Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport,
and 3) to study the influences of socially responsible leadership and stakeholders’ perception of
corporate social responsibility on corporate image of Mae Fah Luang Chiang Rai International
Airport. Sample was Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport’s stakeholders. Quota
and judgmental sampling was applied, and completely sample size was 396. Structural
Equation Modeling was used to analyze in this study.
The results found that 1) correlation coefficient among observable variables were
0.589-0.934 and had a significant level at every variable. 2) socially responsible leadership
had significantly influence on stakeholders’ perception of corporate social responsibility and
the variance predicted by socially responsible leadership at 54.7 percent. and 3) socially
responsible leadership had significantly influence on corporate image and had indirect
effect via stakeholders’ perception of corporate social responsibility and variance predicted to
corporate image at 84.8 percent, and; stakeholders’ perception of corporate social responsibility
had direct effect to corporate image. Fit indices of the model were χ 2/df = 3.915; CFI = 0.990;
NNFI = 0.986; RMSEA = 0.087 and 90% CI for RMSEA = 0.071
Keywords :
Socially Responsible Leadership, Stakeholder’s Perception of Corporate Social
Responsibility, Corporate Image
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
รายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลัก
ของประเทศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมี โซ่อุปทาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลากหลายประเภท เริ่มจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาถึงประเทศไทย
รถที่ ใช้ โดยสาร โรงแรม ภัตตาคาร และสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยก็นิยม
เดินทางทางเครื่องบินกันมากขึ้นทั้งการเดินทาง
เพื่อการท่องเที่ยวหรือทำ�กิจธุระ ท่าอากาศยาน

ถือเป็นหน้าบ้านของประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ทุกคนต้องผ่านเข้ามาเป็นด่านแรก ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงรายเป็นหนึ่งในหกท่าอากาศยาน
ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และเป็น
ท่าอากาศยานนานาชาติที่มีการใช้บริการกันมากขึ้น
ทั้งสายการบินในประเทศและต่างประเทศ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตั้งอยู่
เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำ�บลบ้านดู่ อำ�เภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ห่างจากถนนพหลโยธิน (เส้นทาง
เชียงราย – แม่จัน) ทางทิศตะวันออกประมาณ
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2.6 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ
8 กิโลเมตร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
พ.ศ. 2535 สังกัดกรมการบินพาณิชย์ (บพ.) กระทรวง
คมนาคม ต่อมา บพ.ได้ โอนท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง
เชียงราย มาขึน้ อยูก่ บั การบริหารของการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และ
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ได้แปลงสภาพเป็น
บริษัทมหาชน ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545
ต่อมา คณะกรรมการบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มชื่อ
ท่าอากาศยานเชียงรายเป็น ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง
เชียงราย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำ�ลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรัก
ภักดีที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตามที่ ได้มีการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาชนในจังหวัดเชียงราย ดังนัน้ ทอท. จึงได้รบั
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ใช้ชื่อดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา
ปัจจุบันท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
มีบริษัทสายการบินทำ�การบินรวม 6 สายการบิน
เป็น สายการบินต่างประเทศ 1 สายการบิน คือ
สายการบินไชน่าอีสเทิรน์ และขณะนีท้ างสายการบิน
ของประเทศเกาหลี ให้ความสนใจทีจ่ ะบินมาเชียงราย
ด้วย ปัจจุบันมีผู้ โดยสารใช้บริการมากกว่า 1.6
ล้านคน/ปี มีเที่ยวบินให้บริการ วันละ 42 เที่ยวบิน
(ไป-กลับ) อาคารคลังสินค้าสามารถรองรับ การขน
ถ่ายสินค้า ได้มากกว่า 5,000 ตัน/ปี และอาคาร
ผู้ โดยสารมีขนาด 22,960 ตารางเมตร รองรับ
ผู้ โดยสารในชั่วโมงคับคั่งได้ถึง 1,240 คน (www.
chiangraiairportthai.com/th/1104-about-airport)
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จากสถิติผู้ โดยสารที่ ใช้บริการพบว่ามีผู้ ใช้
บริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเพิ่มขึ้น
ทุกปีโดยในปี 2558 มีผู้ ใช้บริการทัง้ สิน้ 1,639,829 คน
เพิม่ จากปีกอ่ นหน้าถึงร้อยละ 26.98 และแนวโน้มของ
ผู้ โดยสารที่ใช้บริการในปี 2559 ก็จะสูงถึง 2 ล้านคน
มีการใช้บริการทำ�การบินผ่านท่าอากาศยานทีเ่ ชียงราย
อย่างคึกคัก โดยเฉพาะเทีย่ วบินสายเชียงราย-หาดใหญ่
ซึง่ มีการทำ�การบินเป็นประจำ�ทุกวันพบว่ามีอตั ราเฉลีย่
ผู้ โดยสารถึงร้อยละ 70 ส่วนสายการบินอื่นๆ ก็มี
อัตราการใช้บริการเพิม่ ขึน้ เช่นกัน สำ�หรับสายการบิน
ต่างประเทศพบว่ามีสายการบินไชน่าอีสเทิรน์ ทีจ่ ะบิน
จากเมืองอูฮ่ นั่ มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน
มีกำ�หนดจะเดินทางมายังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  
เชียงราย จำ�นวน 27 เทีย่ วบิน ขณะเดียวกันทาง ทอท.
ยังได้ประชาสัมพันธ์ ไปยังภาคเอกชนทั้งในและต่าง
ประเทศทีส่ นใจไปใช้บริการสนามบินทีจ่ งั หวัดเชียงราย
ได้ โดยเฉพาะจากท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต
นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว และอื่นๆ ด้วย (www.
airportthai.co.th/th/cp_statistic.php และ www.
khaosod.co.th/view_newsonline.php)
จากสถานการณ์ดงั กล่าวประกอบกับในปัจจุบนั
พบว่าสายการบินต่างๆ ในทวีปเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่างมีการสั่งซื้อเครื่องบินกันเป็น
จำ�นวนมาก ซึ่งเครื่องบินก็จำ�เป็นต้องมีสถานที่จอด
โดยเฉพาะตามสนามบินหลักๆ ภายในประเทศไทย
ทำ�ให้เริม่ เกิดภาวะแออัดแล้ว ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง
เชียงราย จึงมีแผนการก่อสร้างขยายทางขับและ
ลานจอดอากาศยานจาก 5 หลุมเป็น 14 หลุม
ปรับปรุงสายพานลำ�เลียงกระเป๋า ปรับปรุงโถงทางเดิน
ทางลาดคนพิการ ขยายพื้นที่จอดรถ ก่อสร้างพื้นที่
สูบบุหรี่ ขยายทางเดินภายในอาคารผู้ โดยสาร และ
ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน โดยใช้งบประมาณมากกว่า
1,000 ล้านบาท (www.khaosod.co.th/view_newsonline.php)

76 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยังได้วางตำ�แหน่งของ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ให้เป็นศูนย์
ซ่อมอากาศยานและโรงเรียนฝึกนักบิน เพื่อป้อน
ธุรกิจการบินในอาเซียนและจีน เนื่องด้วยความ
ต้องการนักบินในปี 2574 จะสูงกว่า 77,400 คน
จากตัวเลขของทางโบอิ้งและแอร์บัสที่มีการสั่งซื้อ
เครื่องบินเป็นจำ�นวนมาก (www.manager.co.th)
โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประกอบด้วยการซ่อม
ปรับปรุงตัวถัง ซ่อมเครื่องยนต์ ระบบใบพัด ระบบ
สัญญาณวิทยุ การดัดแปลงอากาศยาน การปรับปรุง
ห้องโดยสาร การซ่อมตามกำ�หนดระยะเวลาและนอก
กำ�หนดระยะเวลา การบริการสอบเทียบมาตรฐาน
(อากาศยานมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัด)
และการทดสอบอากาศยานหลังจากการซ่อมบำ�รุง
ส่วนโครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบินได้มี
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย โรงเรียนการบินกรุงเทพ สถาบัน
การบินพลเรือน และวิทยาลัยการบินนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีกลุ่มประเทศที่เป็น
เป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ประเทศ
จีน เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว และไทย (http://
chiangraiairportthai.com/en)
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้มี
การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่นโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตั้ ง บนพื้ น ดิ น
ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
ค่ากระแสไฟฟ้าและยังสามารถขายคืนกระแสไฟฟ้า
ให้กลับไปยังภาครัฐได้อีกด้วย โครงการนี้ฯ เป็น

เทคโนโลยีที่ชุมชนและสังคมยอมรับมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่นๆ นอกจากนั้น
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยังได้ทำ�การ
ปรับปรุงทางลาดสำ�หรับผูพ้ กิ ารให้สามารถใช้บริการ
ได้ดียิ่งขึ้น และยังได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ระดับประเทศต่อเนื่อง 6 ปี (พ.ศ. 2553 – 2558)
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับต้น ในกิจกรรม
การรณรงค์ลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์
(Zero Accident) ประจำ�ปี 2558 ในงานสัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการทำ�งานส่วนภูมภิ าค  จังหวัดลำ�พูนด้วย
(http://chiangraiairportthai.com/en)
จากศักยภาพการเติบโตและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่าอากาศยานทีว่ างตำ�แหน่งของท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่กำ�หนดให้เป็นศูนย์ซ่อม
อากาศยานและโรงเรียนฝึกนักบินนั้นจะทำ�ให้มีผู้มา
ใช้บริการและมีกจิ กรรมต่างๆเกิดขึน้ มากมาย จึงต้อง
ขยายเวลาเปิดให้บริการไปจนถึงเทีย่ งคืนซึง่ ทำ�ให้เกิด
ผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม
รอบข้างทัง้ ด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ทางท่าอากาศยาน
แม่ฟา้ หลวง เชียงรายเองก็ตอ้ งรับฟังความคิดเห็นจาก
ชุมชนรอบๆ ท่าอากาศยาน และมีการทำ�กิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ต่างๆ อย่างไรก็ตามการดำ�เนินการทางด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมนั้น ปัจจัยทางด้านภาวะผู้นำ�ที่
รับผิดชอบต่อสังคมจะมีผลต่อความสำ� เร็จของ
กิจกรรมซึ่งสามารถวัดได้ด้วยการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ท่าอากาศยาน และต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยาน
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการศึกษาถึงภาพลักษณ์ของ
ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงรายว่ามีอทิ ธิพลจาก
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ภาวะผู้นำ�และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างไรก็จะ
มีส่วนช่วยให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
สามารถนำ�ไปวางแผนเพื่อบริหารจัดการองค์การ
ได้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
และภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ารของท่ า อากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลทางตรงของภาวะ
ผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ของภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมและอิทธิพล
ทางตรงของการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก ารที่ มี ต่ อ
ภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นำ�ผลการศึกษาที่ ได้ ไปใช้ ในการวางแผน
ยุทธ์ศาสตร์ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
2. นำ�ผลการศึกษาที่ ได้ ไปใช้ ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ทางด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์การ
ทบทวนวรรณกรรม
ปัจจุบันปัจจัยทางด้านสังคมมีความสำ�คัญ
ต่อการบริหารจัดการธุรกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์
เป็ น อย่ า งมาก พลั ง ของผู้ บ ริ โ ภคที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
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เป็นตัวชี้ชะตาแบรนด์ดังๆ ที่ผู้บริหารจะต้องใส่ ใจ
และหันมารับฟังมากขึ้น ภาคธุรกิจจึงต้องหันมา
ให้ความสนใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การหรือซีเอสอาร์และมีการเชื่อมโยง
ความสามารถในการแข่งขันกับซีเอสอาร์ดว้ ยตัวแบบ
ห่วงโซ่คุณค่า เพชรพลวัตร และการสร้างคุณค่า
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เป็นการสร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ให้บรรลุความสำ�เร็จทางด้านเศรษฐกิจไปด้วยกัน
และสามารถแก้ปัญหาสังคมไปพร้อมๆ กันได้ด้วย
(Porter & Kramer, 2006 & 2011 และพิพัฒน์
นนทนาธรณ์, 2558ก)  
ความสำ�คัญของซีเอสอาร์มมี ากขึน้ ในทุกวงการ
และทุกหน้าทีข่ องจัดการธุรกิจ ซีเอสอาร์สามารถแบ่ง
ออกเป็น 7 กลุ่ม และกลุ่มย่อยได้อีกหลายประเภท
(พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2559)  โดยมี Carroll (1977)
ได้แบ่งระดับซีเอสอาร์ออกเป็น 4 ระดับคือความ
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และ
การให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้กำ�หนด
แนวทางซีเอสอาร์สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนโดยใช้
แนวคิดของคาร์รอลและได้เสนอลำ�ดับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็น 4 ระดับคือระดับข้อบังคับ เบื้องต้น
ปกป้อง และสมัครใจ (คณะทำ�งานส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
จดทะเบียน, 2551) นอกจากนั้นในแง่กิจกรรมแล้ว
ซีเอสอาร์สามารถแบ่งออกเป็น 7 กิจกรรมด้วยกันคือ
การส่งเสริมเหตุปจั จัย การตลาดเหตุสมั พันธ์ การตลาด
สังคมองค์การ การให้เพื่อสังคมขององค์การ การอาสา
ชุมชน การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
และการออกแบบและนำ�ส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่
สามารถจัดหาได้ (Kotler & Lee, 2005 & 2009)
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ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม (Socially
Responsible Leadership) เป็นภาวะผูน้ �ำ ทีม่ แี นวคิด
เกี่ยวกับค่านิยมที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความคล้ายคลึงกับภาวะผูน้ �ำ ทีร่ บั ผิดชอบ (Responsible Leadership) ที่เป็นปรากฎการณ์ทางด้าน
ศีลธรรมและสังคมที่มาจากแรงผลักดันจากความ
อื้อฉาวทางศีลธรรมในการจัดการ ความละโมบของ
นักธุรกิจและผลกระทบต่อชีวิตบนโลกมนุษย์จาก
การจัดการ และอีกด้านหนึ่งนั้นยังมาจากความ
ตระหนักว่าบรรษัทข้ามชาติและผู้นำ�ของบรรษัท
เหล่านัน้ มีศกั ยภาพทีม่ ากมายในการช่วยทำ�ให้ โลกนี้
ดีขึ้น (Pless, 2007)
ภาวะผูน้ �ำ ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมนัน้ จะมีคา่ นิยม
ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมเป็นแกนกลางแนวคิดในมุมมอง
ทางด้านพฤติกรรมนัน้ ผูน้ �ำ ทีม่ ปี ระสิทธิผลจะสามารถ
เชื่อมต่อวิสัยทัศน์ที่มีค่านิยมทางอุดมคติที่แข็งแกร่ง
มีพลังและเต็มไปด้วยภาพจินตนาการ ผู้นำ�เหล่านี้
ยังคงกระตุน้ การคิดนวัตกรรมในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ ผชิญ
และเน้นการเปลีย่ นแปลงในระดับฐานรากและความ
คาดหวังผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม นอกจากนั้น
ผูน้ �ำ ยังสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ของผูต้ าม การจูงใจ
ภายใน ความไว้วางใจและความชื่นชมต่อผู้นำ�และ
การดึงดูดทางอารมณ์ ผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม
เป็นผูน้ �ำ ทีม่ คี า่ นิยมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จะส่งผลต่อวิสัยทัศน์และความซื่อตรง (integrity)
ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ต่างๆ ซึง่ จะมีอทิ ธิพลต่อค่านิยมทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม
ของผูต้ าม นอกจากนัน้ ค่านิยมของผูน้ �ำ ก็ยงั มีอทิ ธิผล
ต่อค่านิยมของผูต้ ามอีกประการหนึง่ ด้วย ภาวะผูน้ �ำ ที่
รับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยค่านิยมทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคมของผูน้ � 
ำ วิสยั ทัศน์และความซื่อตรงของผูน้ � 
ำ
และค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม (พิพัฒน์
นนทนาธรณ์, 2558ค และ Waldman, 2007)

การรับรู้เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลเลือก
จัดการในการแปลความหมายของข่าวสารข้อมูล
ที่ ได้รับจากประสาทสัมผัสทั้งห้าได้แก่ การเห็น
การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส
บุ ค คลสามารถสร้ า งการรั บ รู้ ที่ แ ตกต่ า งกั น จาก
สิ่งกระตุ้นเดียวกัน กระบวนการรับรู้มี 3 ขั้นตอนคือ
การเลือกให้ความสนใจ การเลือกแปลความหมาย
และการเลือกเก็บรักษา (Kotler and Keller, 2012)
การรับรู้ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั สิง่ กระตุน้ ทางกายภาพเท่านัน้
แต่ยังขึ้นกับสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบตัวและเงื่อนไขของ
แต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลของวัฒนธรรม
ทีท่ �ำ ให้เกิดการรับรูท้ แี่ ตกต่างกันอีกด้วย (Kotler and
Keller, 2012 and Demuth, 2013) ในการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเป็นการ
ดำ�เนินการที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์การเป็นหลัก การรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
สามารถพิจารณาจากความรับผิดชอบทางด้าน
เศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (Carroll, 1977).
ภาพลักษณ์องค์การคือความมีชื่อเสียงของ
องค์การที่มีความสำ�คัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ ซึ่งการกระทำ�ขององค์การและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างก็มีผลกระทบต่อกันและกัน ดังนั้น
ภาพลักษณ์ ในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมี
ความสำ�คัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก เมื่อองค์การ
มีภาพลักษณ์ที่ดี ในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ย่อมส่งผลให้การดำ�เนินงานขององค์การได้รับการ
ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ง่าย ถ้าภาพลักษณ์
องค์การไม่ดกี จ็ ะถูกต่อต้านทำ�ให้การดำ�เนินงานต่างๆ
เป็นไปอย่างยากลำ�บาก
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ภาพลักษณ์องค์การมีค�ำ นิยามอยูส่ องด้านคือ
การรับรูข้ องสมาชิกในองค์การและการรับรูข้ องบุคคล
ภายนอกองค์การ (Dutton, Dukerich, & Harquail,
1994; Dutton & Dukerich, 1991) ภาพลักษณ์
องค์การเป็นการแบ่งปันความหมาย ทัศนคติ ความรู้
และความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ได้รับอิทธิพล
จากการสื่อสารเชิงกลยุทธ์จากองค์การ (Moffitt,
1994) ภาพลักษณ์องค์การเป็นผลผลิตของวาทกรรม
ระหว่างองค์การกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยองค์การ
ได้ฉายภาพของภาพลักษณ์ออกไปและถูกตีความ
หรือรับรู้ โดยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Cheney & Vibbert,
1987) ภาพลักษณ์องค์การประกอบด้วยการปฏิบตั ติ อ่
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียขององค์การ คุณภาพและนวัตกรรม
ในการให้บริการ และความน่าเชื่อถือขององค์การ
(Moffitt, 1994; Gronroos, 1984 and Keller, 2003)
สำ�หรับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พิพฒ
ั น์ นนทนาธรณ์
(2558ข) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำ�ที่
รับผิดชอบต่อสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่าภาวะผู้นำ�ที่
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ข อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การอย่างมีนัยสำ�คัญ นอกจากนั้นภาวะ
ผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ภาพลักษณ์องค์การและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยสำ�คัญ และการรับรู้
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การมีอทิ ธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การ
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างมีนัยสำ�คัญ
Nonthanathorn (2015) ได้ศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยาน
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ภูเก็ตพบว่าภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพล
ต่อการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยสำ�คัญ นอกจากนั้น
ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรง
ต่อภาพลักษณ์องค์การและมีอทิ ธิพลทางอ้อมผ่านการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยสำ�คัญ สุดท้าย
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การมีอทิ ธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์
องค์การของท่าอากาศยานภูเก็ตอย่างมีนยั สำ�คัญและ
จามรี จันทร์สุวรรณ (2560) ศึกษาถึงอิทธิพล
ของภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมและการรับรู้
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสมาคม
ยิมนาสติกแห่งประเทศไทยพบว่าจากผลการวิจัย
พบว่าภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ อย่างมีนัยสำ�คัญและมีค่า
ความแปรปรวนทีถ่ กู ทำ�นายโดยภาวะผูน้ �ำ ทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคมในระดับสูงมาก นอกจากนั้นยังพบว่าภาวะ
ผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
มีอทิ ธิพลทางอ้อมผ่านการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมี
นัยสำ�คัญ และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกทำ�นาย
โดยภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงมาก
และเมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อม ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพล
ต่อภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
โดยรวมในระดับสูงมากอย่างมีนัยสำ�คัญ
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วิธีการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Leadership: SRL) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
(Stakeholders’ Perception to Corporate Social
Responsibility: CSR) และภาพลักษณ์องค์การ
(Corporate Image: CI)
ตั ว แปรภาวะผู้ นำ � ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ประกอบด้วยค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้นำ� 
(Leader social responsibility values: SRL01)
วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้นำ� (Leader vision
ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม
• ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้นำ�
• วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้นำ�
• ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม

ภาพลักษณ์องค์การ
• การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียขององค์การ
• คุณภาพและนวัตกรรมในการให้บริการ
• ความน่าเชื่อถือขององค์การ

and integrity: SRL02) และค่านิยมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมของผูต้ าม (Follower social responsibility
values: SRL03)
ตัวแปรการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การประกอบด้วย
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ด้านเศรษฐกิจ (Economic responsibility: CSR01)
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมาย (Legal responsibility: CSR02)
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ด้านจริยธรรม (Ethical responsibility: CSR03) และ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (Philanthropic
responsibility: CSR04)

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ
• ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ
• ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย
• ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม
• ความรับผิดชอบด้านการให้
ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ภาพ 1 กรอบแนวคิด
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ตัวแปรภาพลักษณ์องค์การประกอบด้วยการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียขององค์การ (Organizational practice to stakeholder: CI01) คุณภาพ
และนวัตกรรมในการให้บริการ (Service quality and
innovation: CI02) และความน่าเชื่อถือขององค์การ  
(Organizational credibility: CI03)
สมมติฐานในการวิจัย
H1 ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ และภาพลักษณ์องค์การมีความสัมพันธ์
เชิงบวก
H2 ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถ
อธิบายและทำ�นายการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การได้อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
H3 ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การสามารถอธิบายและทำ�นาย
ภาพลักษณ์องค์การได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
การเก็บข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ประชากรที่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ได้แก่ ผู้ โดยสาร ผู้ประกอบการในท่าอากาศยาน
ส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ ในท่าอากาศยาน เช่น
ศุลกากร ตำ�รวจตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุข
เป็นต้น ผู้ ให้บริการขนส่งสาธารณะ และชุมชน
โดยรอบท่าอากาศยาน การสุ่มตัวอย่างใช้แบบ
โควต้าตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดำ�เนินการ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบดุลพินจิ จำ�นวนตัวอย่างทีเ่ ก็บได้
จำ�นวน 420 ชุด แต่สามารถใช้ ได้จริงจำ�นวน 396 ชุด
และมีการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ด้วยคำ�ถามแบบช่วงมาตร 5 ระดับ
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การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
รวมด้วยค่าอัลฟาครอนบัคได้ 0.98 และทดสอบ
ความเชื่อมั่นของภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม
ได้ 0.96 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 0.98 และ
ภาพลักษณ์ขององค์การ 0.96 และมีคา่ ความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงลูเ่ ข้า (convergent validity) และความน่าเชื่อถือ
ทางโครงสร้าง (composite reliability) ของตัวแบบ
มาตรวัดพบว่า ตัวแบบมาตรวัดของภาวะผู้นำ�
ที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) ตัวแบบมาตรวัดของ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ (CSR) และตัวแบบมาตรวัด
ของภาพลักษณ์องค์การ (CI) มีค่า λ ที่มีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติทุกค่าซึ่งแสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า
และมีคา่ AVE (ρv) เท่ากับ 0.862, 0.816 และ 0.770
ตามลำ�ดับ และค่าความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง (ρc)
เท่ากับ 0.949, 0.949 และ 0.909 ตามลำ�ดับ
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ PHI ( )
และตัวแบบสมการโครงสร้าง ดัชนีความเหมาะสม
(Fit Indices) ใช้เกณฑ์ดังนี้ χ 2(ρ value) คือ .01
≤ ρ ≤ .05; χ 2/df ≤ 5.0; RMSEA ≤ 0.10; 90%
CI for RMSEA คือ left boundary of CI ≤ 0.10;
CFI ≥ 0.90; และ NNFI (TFI) ≥ 0.90 (Hooper,
Coughlan & Mullen, 2008, 53-60)
สำ�หรับตีความความเข้มแข็งของค่าอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรใน R Family สามารถตีความว่า R
หมายถึงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r)
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง (φ) ค่าสัมประสิทธิ์
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γ และ β ซึ่งค่า R มีความสัมพันธ์ต่ำ� ปานกลาง สูง

ผลการวิจัย

และสูงมาก เมื่อมีค่าเท่ากับ 0.10-0.35, 0.36-0.50,
0.51-0.69, 0.70+ ตามลำ�ดับ ส่วน R2 มีอำ�นาจ
ในการอธิบายและทำ�นายต่ำ�  ปานกลาง สูง และ
สูงมาก เมื่อมีค่าเท่ากับ 0.01-0.12, 0.13-0.25,
0.26-0.48 และ 0.49+ ตามลำ�ดับ (Leech, Barrett
and Morgan, 2005, 56)  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ระดับภาพลักษณ์องค์การ (CI) ระดับการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ (CSR) และระดับผู้นำ�ที่
รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) ตามตาราง 1 มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.09 -3.33 ซึ่งเป็นระดับปานกลาง

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้
		
CI
CI01
CI02
CI03
CSR
CSR01
CSR02
CSR03
CSR04
SRL
SRL01
SRL02
SRL03

ตัวแปร
ภาพลักษณ์องค์การ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
คุณภาพและนวัตกรรมในการให้บริการ
ความน่าเชื่อถือขององค์การ   
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านซีเอสอาร์
การรับรู้ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ
การรับรู้ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย
การรับรู้ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม
การรับรู้ความรับผิดชอบด้านให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม
ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้นำ� 
วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้นำ� 
ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม

X

SD

3.09
3.32
3.33

.816
.822
.788

3.17
3.24
3.31
3.31

.782
.815
.791
.821

3.25
3.25
3.29

.816
.796
.796

หมายเหตุ ระดับต่ำ� = 1.00-2.33; ระดับปานกลาง = 2.34-3.67; และระดับสูง = 3.68-5.00

เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ตามตาราง 2
พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ระหว่าง 0.589-0.934 และมีความสัมพันธ์
เป็นบวกทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) กับ
ภาพลักษณ์องค์การ (CI) อยู่ระหว่าง 0.589-0.765
และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญกันทุกตัวแปร  

ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�ที่
รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) กับภาพลักษณ์องค์การ
(CI) มีค่าระหว่าง 0.619-0.715 โดยมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสำ�คัญทุกตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) และภาวะ
ผูน้ �ำ ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีคา่ ระหว่าง 0.5830.657 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สำ�คัญทุกตัวแปร
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ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
CI01
CI01
CI02
CI03
CSR01
CSR02
CSR03
CSR04
SRL01
SRL02
SRL03

CI02
1
.757**
.714**
.751**
.692**
.589**
.659**
.647**
.715**
.674**

CI03

CSR01 CSR02 CSR03 CSR04 SRL01 SRL02 SRL03

1
.826**
.765**
.745**
.763**
.737**
.629**
.667**
.658**

1
.729**
.749**
.755**
.695**
.619**
.641**
.628**

1
.829**
.859**
.801**
.638**
.657**
.642**

1
.934**
.763**
.648**
.653**
.656**

1
.855**
1
.653** .606**
1
.636** .583** .815**
1
.653** .593** .880** .887**

1

หมายเหตุ N  = 396; ** p < 0.01; p < 0.05

ตาราง 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ตัวแปร
CI ภาพลักษณ์องค์การ
CSR การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านซีเอสอาร์  
SRL ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม

CI
1.000
0.907**
0.778**

CSR

SRL

1.000
0.739**

1.000

หมายเหตุ N = 396; *p < 0.05; **p < 0.01

สำ�หรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝง ภาพลักษณ์องค์การ (CI) การรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ (CSR) และภาวะผู้น�ำ ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (SRL) ตามตาราง 3 แสดงว่าผู้นำ�ที่รับผิดต่อ
สังคม (SRL) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก
กับภาพลักษณ์องค์การ (CI) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(φ = 0.778, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในระดับสูงมากกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR)

อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (φ = 0.739, p < 0.01)
ส่วนการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ (CSR) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในระดับสูงมากกับภาพลักษณ์องค์การ (CI) อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (φ = 0.907, p < 0.01)  
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ และภาพลักษณ์องค์กร ตามภาพ 2 และ

84 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
ตาราง 4 พบว่าภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนัยสำ�คัญ (DE =0.739, p < 0.01)  และมีค่า
(SRL) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความแปรปรวนทีถ่ กู ทำ�นายโดยภาวะผูน้ �ำ ทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) ต่อสังคมร้อยละ 54.7 (R2 = 0.547) ในระดับสูงมาก

ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผูน้ �ำ ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม การรับรูซ้ เี อสอาร์ และภาพลักษณ์องค์การ
ตาราง 4 สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม
ETA
CI

KSI  ETA
SRL  CI

ETA1  ETA2
CSR  CI

DE
IE
TE
R2
0.238** 0.540** 0.778**
0.731**
0.731** 0.848
0.739**
0.739** 0.547

SRL CSR
Goodness of Fit Statistics: 2 = 121.36; df = 31; 2/df = 3.915; CFI = 0.990; NNFI = 0.986;
ETA
DE
IE
TE
R2
RMSEA = 0.087;KSI90%
for RMSEA
CIETA
ETA= 10.071
 ETA2

CSR

CI

SRL  CI
CSR  CI

0.238** 0.540** 0.778**
0.731**
0.731** 0.848
0.739**
0.739** 0.547

SRL CSR
Goodness of Fit Statistics: 2 = 121.36; df = 31; 2/df = 3.915; CFI = 0.990; NNFI = 0.986;
RMSEA = 0.087; 90% CI for RMSEA = 0.071
CSR
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ส่วนภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL)
มีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การ (CI)
อย่างมีนัยสำ�คัญ (DE = 0.238, p < 0.01) และ
มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มผ่ า นการรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
(CSR) อย่างมีนัยสำ�คัญ (IE = 0.540, p < 0.01)
และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกทำ�นายโดยภาวะ
ผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 84.4 (R2 =
0.848) ในระดับสูงมาก และเมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางตรง 0.238 และทางอ้อม 0.540 รวมเป็น
ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม 0.778 ซึ่ง
หมายความว่ า ภาวะผู้ นำ � ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การโดยรวมในระดับ
สูงมากอย่างมีนัยสำ�คัญ
นอกจากนั้นการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR)
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก าร (CI)
อย่างมีนยั สำ�คัญ (DE = 0.731, p < 0.01) ซึง่ หมายถึง
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การสามารถทำ�นายภาพลักษณ์
องค์การได้อย่างมีนัยสำ�คัญ ส่วนค่าดัชนีความ
เหมาะสม χ 2/df = 3.915; CFI = 0.990; NNFI =
0.986; RMSEA = 0.087 และ 90% CI for RMSEA
= 0.071
ผลการศึกษาที่ ได้มคี วามสอดคล้องกับ พิพฒ
ั น์
นนทนาธรณ์ (2558b) และ Nonthanathorn (2015)
ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำ�ที่
รับผิดชอบต่อสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานภูเก็ต
ที่ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรง
ต่อภาพลักษณ์องค์การและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยสำ�คัญ และมีค่า
ความแปรปรวนที่ทำ�นายภาพลักษณ์องค์การได้
ร้อยละ 66.0 และ 81.4 ตามลำ�ดับ และยังสอดคล้องกับ
จามรี จันทร์สุวรรณ (2560) ที่ ได้ศึกษาอิทธิพลของ
ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมและการรับรู้ของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การทีส่ ง่ ผลต่อภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติก
แห่งประเทศไทยโดยพบว่ามีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สำ�คัญ
และมีคา่ ความแปรปรวนทีท่ �ำ นายภาพลักษณ์องค์การ
ได้ร้อยละ 79
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
จากผลการศึกษาภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อ
สังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงรายอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
โดยที่ค่าความแปรปรวนของภาพลักษณ์องค์การ
ถูกอธิบายโดยภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ถึงร้อยละ 84.8 และภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม
มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ โดยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการรับรูค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การได้ร้อยละ 54.7 การอธิบายความแปรปรวน
ทั้งสองกรณีนี้ถือว่ามีอำ�นาจในการอธิบายได้สูงมาก
เมื่อพิจารณาในด้านองค์ประกอบของตัวแปร
ที่ศึกษาพบว่าภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมสำ�หรับ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีน้ำ�หนักของ
องค์ประกอบที่เรียงจากมากไปหาน้อยตามลำ�ดับคือ
ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม วิสัยทัศน์
และความซื่อตรงของผู้นำ�  และค่านิยมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้น� 
ำ ส่วนน้ำ�หนักขององค์ประกอบของ
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การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบด้าน
เศรษฐกิจ และความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และด้าน
การให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่าๆ กัน ตามลำ�ดับ
สำ�หรับภาพลักษณ์องค์การนั้น องค์ประกอบแรกคือ
คุณภาพและนวัติกรรมในการให้บริการ มีน้ำ�หนัก
มากที่สุดตามด้วยความน่าเชื่อถือขององค์การ และ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ความสำ�คัญกับภาพลักษณ์
ของท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ในด้านคุณภาพ
และนวัติกรรมในการให้บริการมากที่สุด ซึ่งเป็นผล
มาจากผู้ ต ามหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องท่ า อากาศยาน
แม่ฟา้ หลวง เชียงราย ทีม่ คี า่ นิยมทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การด้านจริยธรรมและสะท้อนไปยังภาพลักษณ์
ขององค์การในที่สุด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย จะต้องพัฒนาค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคม
ของผูต้ ามให้เพิ่มขึน้ ไปอีกด้วยการเสริมสร้างค่านิยม
ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมของผูน้ �ำ ทีจ่ ะส่งผลต่อวิสยั ทัศน์
และความซื่อตรงของผู้นำ�และส่งผลต่อค่านิยมที่
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตามในท้ายที่สุด ทั้งนี้ผู้นำ�
ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จะต้อง
ทำ�ตนเป็นต้นแบบและสื่อสารค่านิยมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมไปยังผู้ตามอย่างสม่ำ�เสมอ

สำ�หรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียนั้น ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ควรจะส่งเสริมการรับรูค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การทางด้านจริยธรรมเป็นหลัก ตามด้วยการ
รับรูค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย
และการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้
ภาพลักษณ์องค์การดีขึ้น
ผลจากการวิจยั ครัง้ นีท้ า่ อากาศยานแม่ฟา้ หลวง
เชียงราย สามารถนำ�ไปใช้ ในการวางแผนทางด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์การได้เป็นอย่างดี จากอิทธิพลของ
ภาวะผู้นำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อการรับรู้
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและต่อ
ภาพลักษณ์องค์การ ด้วยการเริ่มต้นที่ค่านิยมที่
รับผิดชอบต่อสังคม ก็จะทำ�ให้ภาพลักษณ์ของ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นที่ยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้เสียในที่สุด
การยอมรั บ ภาพลั ก ษณ์ ท่ า อากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงรายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น
จะทำ�ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
สามารถดำ�เนินโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของท่าอากาศยานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เป็นผลมาจากการดำ�เนินงานทางด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ทำ�ให้เกิดการรับรู้การดำ�เนินซีเอสอาร์ดังกล่าวและ
ได้เชื่อมโยงไปยังภาพลักษณ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยอมรับนั้นเอง
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
ข้อกำ�หนดหลัก
1. บทความทีแ่ สดงเจตจำ�นงเพื่อตีพมิ พ์ ในวารสารเกษตรศาสตร์ธรุ กิจประยุกต์จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
แก่วงการวิชาการโดยตรงซึ่งแสดงถึงการพัฒนา หรือต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
2. บทความทีป่ ระสงค์จะเผยแพร่จะต้องไม่มเี นือ้ หาทีแ่ สดงถึงการหมิน่ ประมาท ดูหมิน่ ให้รา้ ย หรือยุยง
ให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึง่ และการกระทำ�ต่างๆซึง่ รวมถึงการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทัง้ นีค้ วามคิดเห็นทีป่ รากฏใน วารสารเกษตรศาสตร์ธรุ กิจประยุกต์
ถือเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนเพียงผูเ้ ดียวโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. บทความที่จะลงตีพิมพ์ ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้องเป็นบทความที่ ไม่เคย
ได้รับการเผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเผยแพร่ของวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน ทั้งการเผยแพร่
ในรูปแบบของเล่มหรือบางส่วนของข้อมูลหรือทั้งสองอย่าง
4. ข้อมูล ตาราง รูปภาพ แผนภาพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร
เกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดลอก
หรือเผยแพร่จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร
การพิจารณาบทความ
บทความทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาลงตีพมิ พ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และผูท้ รงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบ (ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบตั )ิ ของหัวข้อและเนือ้ หาของบทความ โดยบรรณาธิการจะส่งบทความ
ให้ผทู้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสอบทาน คุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะลงตีพมิ พ์
หรือไม่ โดยกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ
(Double-Blind Process) หากผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้พจิ ารณากลัน่ กรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจ
โดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรจะลงตีพิมพ์ ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจ
ประยุกต์หรือควรที่จะส่งให้กับผู้ส่งบทความนำ�กลับไปแก้ ไขก่อนแล้วพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธ
การลงตีพิมพ์
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3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้ตวั อักษร Angsana New ขนาด 18 Point ตัวหนา และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
ใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 16 Point ตัวหนา
4. หัวเรื่องหลัก เช่น บทนำ� บททบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย ผลการศึกษา อภิปรายและสรุปผล
การวิจัย เอกสารอ้างอิง เป็นต้น ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ตัวหนา และภาษา
อังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 14 Point ตัวหนา
5. การพิมพ์เนื้อเรื่อง ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 Point ภาษาอังกฤษใช้ตัว
อักษร Time New Roman ขนาด 12 Point
6. แนวทางการเขียนบทความวิจัย หัวข้อมีดังนี้
		 - บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
		 - บทนำ� ครอบคลุมถึงความสำ�คัญ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
		 - บททบทวนวรรณกรรม
		 - วิธีการวิจัย อธิบายถึงวิธีการดำ�เนินการวิจัย รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยอย่างชัดเจน
		 - ผลการวิจัย
		 - การอภิปราย สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
		 - เอกสารอ้างอิง
7. แนวทางการเขียนบทความวิชาการ หัวข้อมีดังนี้
		 - บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
		 - บทนำ� ครอบคลุมถึงความสำ�คัญ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของบทความวิชาการ
		 - เนื้อหาบทความ ชี้ ให้เห็นถึงประเด็นที่ต้องการนำ�เสนอโดยมีการอ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
		 - บทสรุปและข้อเสนอแนะ
		 - เอกสารอ้างอิง
8. ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style และต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิงก่อนส่งบทความต้นฉบับ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
http://journal.bus.ku.ac.th/files/Journal_Guideline.pdf
หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิงที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เช่น ข้อมูลจาก Website การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ และวารสารที่ยังไม่ได้เข้าฐานข้อมูล TCI ให้จำ�กัดอยู่ที่ 30% ของจำ�นวนเอกสารอ้างอิงทั้งหมด
และปรับเนือ้ หาให้สอดคล้องกับกับเอกสารอ้างอิงทีม่ กี ารแก้ ไข และอ้างอิงบทความจากในวารสารเกษตรศาสตร์
ธุรกิจประยุกต์ อย่างน้อย 1 งาน

การส่งบทความ (Paper Submission)
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพมิ พ์ ในวารสารเกษตรศาสตร์ธรุ กิจประยุกต์ สามารถส่งบทความต้นฉบับ
ทางระบบ Online Submission โดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/KAB
ตู้ ปณ. 1089 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8777 ต่อ 1135 โทรสาร 02-942-8778
Website: www.journal.bus.ku.ac.th, E-Mail: kabjournal@ku.ac.th

