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หัวขอวทิยานพินธ  ความเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ช่ือผูเขียน   อิสรีย   เกียรตพิิทักษ 
อาจารยท่ีปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิลลา   พงศยี่หลา 
สาขา    บริหารธุรกิจ 
ปการศึกษา   2548 
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจยัเร่ือง ความเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตรวจสอบระดับการเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) เปรียบเทียบความคิดเหน็
เกี่ยวกับระดับการเปนบรรษทัภิบาลจําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงาน  
 การวิจยัคร้ังนี้ เปนการวจิัยเชิงสํารวจ ตัวอยางท่ีศึกษา คือ พนักงานของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ไดแก กลุมงานยุทธศาสตรและอํานวยการ  กลุมพัฒนาผลิตภณัฑ  และกลุมการตลาดและ
บริการ  จํานวนท้ังส้ิน 393 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับ
ตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษาไดแก คุณลักษณะสวนบุคคลและกลุมงาน  สวนตัวแปรตามไดแก 
ระดับความเปนบรรษัทภิบาล  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละ และการทดสอบสมมติฐาน
ดวย F-test  และ t-test  ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
 ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท่ีเปนกลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศหญิงมากกวาชาย  สวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ปมากท่ีสุด จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอายุการทํางาน 11 – 20 ป  สวนใหญไมเปนผูบริหาร และปฏิบัติงานอยูในกลุม
ยุทธศาสตรและอํานวยการมากท่ีสุด 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความเปนบรรษัทภบิาลของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนในดานการเปนประชากรท่ีดีขององคกรหรือสังคมมาก
ท่ีสุด  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคลากรท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน 
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับความเปนบรรษัทภิบาลแตกตางกัน สวนพนักงานท่ีมีความแตกตางกนั
ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนงงาน มีความคิดเห็นเกีย่วกับระดับความรับผิดชอบ
ตอผลการตัดสินใจและการกระทําของตน  การยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติ
ตอทุกฝายอยางสมํ่าเสมอภาคและยุติธรรม  ความโปรงใสและเปดเผย ตรงไปตรงมา  การมุงสราง
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คุณคาของธุรกิจในระยะยาว  การมุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศ  สวนความคิดเห็นดานการ
เปนประชากรท่ีดีขององคกรหรือสังคมไมแตกตางกนั   

บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการยึดหลักความถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน  ความโปรงใสและเปดเผย  ตรงไปตรงมา  การเปนประชากรท่ีดีขององคกร  และสังคม  
และการเคารพในคุณคาของความเปนมนษุยไมแตกตางกัน 

โดยภาพรวมแลว พบวา ความคิดเห็นดานการเปนประชากรท่ีดีขององคกรหรือสังคม มี
คาเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ การยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงาน  มีความโปรงใสและเปดเผย
ตรงไปตรงมา   มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดสวนเสีย   มุงสงเสริมหลักการ
บริหารอันเปนเลิศ   มีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและการกระทําของตน   เคารพในคุณคา
ของความเปนมนุษย  และปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาค ตามลําดับ 
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Abstract 
 

The objective of this research is to analyze the level of corporate governance of TOT 
Public Company Limited by comparing the employees’ opinion towards the level of the corporate 
governance from different characteristic of populations. 

This research is the survey research. The sampling group includes of 393 TOT 
employees from Corporate, Product Development and Marketing and Service. The questionnaire 
is used as the tool to collect the data. The characteristic of personality and job function are the 
independent variables whereas the level of corporate governance is the dependent. Data analysis 
for this research consists of frequencies, percentages, F-test and t- test  The results are as follows. 

The characteristic of TOT employees sampling group is mostly female. Most of them 
age between 31-40 years, have a bachelor degree with 11-20 work years and have non-
management function. Mostly, they work in Corporate. 

The questionnaire result indicates that the opinion of the sampling group towards 
TOT corporate governance shows the highest score on Corporate Citizenship. 

By Hypothesis testing, it was found that the personnel with different characteristics  
have a different level of opinion towards the corporate governance. But the personnel with 
differences in gender, age, education, work year and position have no difference in level of 
opinion towards Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparent, Long-Term 
Value Added Creation to Stakeholders, Promotion of Best Practices and Corporate Citizenship 

It is also found that the personnel with different job function have no difference in 
their opinions towards Responsibility, Transparent, Corporate Citizenship and Human Dignity  
 
 

DPU



 ฉ 

In conclusion, we find that the opinion towards Corporate Citizenship has the highest 
score following by Responsibility, Transparent, Long-Term Value Added Creation to 
Stakeholders, Promotion of Best Practices, Accountability, Human Dignity and Equitable 
Treatment, respectively. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

แนวคิดเร่ือง  Good  corporate  governance  เขามาเผยแพรและมีบทบาทในประเทศ
ไทยมากข้ึนเร่ือย ๆ  เพื่อสรางการยอมรับไดในตลาดโลก รองรับแผนการเปดเสรีทางการคา เร่ือง
ของ Corporate governance  ก็ไดเผยแพรมากข้ึนเชนกัน  โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความโปรงใส 
และความตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงมีความสําคัญตอความเช่ือม่ันของผูลงทุนและการ
เติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม  เร่ืองดังกลาวนี้เกี่ยวของโดยตรงกับวิธีการท่ีแตละกิจการไดใชในการ
ปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน  ขณะท่ีภาครัฐจะแสดงบทบาทเปนผูกําหนดเกี่ยวกับกฎหมาย  
เง่ือนไขของระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพื่อใหแตละองคกรถือปฏิบัติในการพฒันาระบบธรรมาภิบาล  แต
ความรับผิดชอบหลักจะถูกกําหนดใหกับภาคเอกชนโดยปริยาย เพราะวิธีการตามแนวทางของ    
ธรรมาภิบาลนั้นชวยใหแตละองคกรใชเงินลงทุนไดอยางมีประสิทธิผลและคุมคาตอการลงทุน 
 องครวมของบรรษัทภิบาลประกอบดวยกระบวนการหลอหลอมสวนท่ีเปน “รูปแบบ”     

และสาระ  ดงันั้น  การมองบรรษัทภิบาลน้ันตองมองดวยองครวมท่ีเปนผลจากการหลอหลอมภมิู
ปญญาของตะวันออก (เปนตัวตั้ง)  ใหเขากับภูมิปญญาของตะวันตก (เปนตัวเสริมใหดีข้ึน)  นั่นคือ              
การพิจารณาบรรษัทภิบาลสําหรับสังคมไทยแบบรวมสวนมิใชแบบแยกสวน 
 รวมสวนหมายถึงอะไร  เรากําลังหมายถึง  รูปแบบและสาระท่ีเกดิจากการหลอหลอม
มิติ   ท้ัง 3 อันไดแก  มิติของโครงสรางและกระบวนการมิติของจริยธรรมและคุณธรรม และมิติของ
ความสามารถและภูมิปญญา  เม่ือเราหลอหลอมเปนเนื้อเดียวกันแลว ก็ตองทําการทดสอบตามหลัก
ของเหตุและผล วาส่ิงท่ีไดมานี้มีสมรรถภาพเพียงพอท่ีจะทําใหการบริหารองคกรของเราบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม 
 เม่ือเราทดสอบตามหลักของเหตุและผลแลว จึงตองหาวิธีการท่ีแยบยลเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล และตองมีกระบวนการวดัผล ประเมินผลที่ชัดเจน อันจะนําไปสู
กระบวนการววิัฒนาการ เพือ่ใหเกดิความเหมาะสมยิ่งข้ึนไปสําหรับองคกรของตนเอง  ส่ิงท่ีตอง
คํานึงเปนอยางมากในการคัดสรรสังเคราะหและนําไปสูการปฏิบัตินั้นควรมีลําดับข้ันตอนดังนี ้

- มีความเขาใจที่ถูกตอง (Right Understanding) 
- มีความคิดท่ีถูกตอง  (Right Thinking) 
- มีการส่ือความท่ีถูกตอง  (Right  communication) 
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- มีความมุงม่ันท่ีถูกตอง  (Right  Commitment) 
- มีการกระทําท่ีถูกตอง  (Right  Conduct) 
- มีการกํากับท่ีถูกตอง  (Right  Monitoring) 
- มีการประเมินท่ีถูกตอง  (Right  Assessment) 

 
ดังนั้น  โดยสรุปวา องครวมของบรรษัทภิบาลควรประกอบดวย “รูปแบบ”  “สาระ”   

และ  “การนําไปใชใหเกิดผล”  ดังแสดงไวในภาพท่ี 1.1  (เกียรติศักดิ์  จีรเธียรนาถ,  2542 : 15-16) 

 
 
                 วัตถุประสงคขององคกร 
   -  กําไร 
   -  เสถียรภาพ 
   ปจจัยภายนอกองคกร  -  เจริญเติบโต           ปจจัยภายในองคกร 
   -  ความสุขในการทํางาน 
   -  เผ่ือแผสังคม 
 
 
                 กําหนดรูปแบบและสาระ 
   ของบรรษัทภิบาลที่ 
                   เหมาะสมกับองคกรตน 
 
 
                 กําหนดกลยุทธและวิธีการ 
                   นําไปปฏิบัติใหเกิดผล 
 
ภาพท่ี 1.1  องครวมของบรรษัทภิบาล 
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ธรรมาภิบาลภาคเอกชนท่ีดี จึงมีรากฐานตัง้อยูบนหลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก 
1. ความรับผิดชอบ   (Accountability)     ซ่ึงไดแก ความรับผิดชอบของกรรมการและ 

ผูบริหารตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ ดวย เชน รัฐ เจาหนี ้พนกังานและสังคม โดยผูบริหาร
จะตองรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของบริษัท ในขณะท่ีกรรมการในฐานะตัวแทนผูถือหุน จะ
เปนผูตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร (Monitor) และความถูกตองของระบบบัญชี (Auditing) 

2. ความโปรงใส (Transparency)  ซ่ึงไดแก  ความโปรงใสในการบริหารธุรกิจเพื่อให 
ผูถือหุนม่ันใจไดวา  การดาํเนินธุรกิจนั้นเปนไปในแนวทางท่ีกอใหเกดิผลประโยชนสูงสุดแกผูถือ
หุน โดยผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญไมไดมีการแสวงหาผลกําไรสวนตัว  ท้ังนี้รูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจท่ีโปรงใสควรมีลักษณะสําคัญบางประการดังนี ้

2.1 โครงสรางของกรรมการตองเปนอิสระจากผูบริหาร 
2.2 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน  รายละเอียดเก่ียวกับธุรกรรมท่ี 

ผูบริหารหรือกรรมการมีสวนไดเสียกับบริษัท ตลอดจนขอกําหนดวาดวยธรรมาภิบาลของบริษัท 
2.3 มีระบบบัญชีท่ีใหขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน ทันการณแกผูลงทุน (ผูถือหุน) และมี 

การตรวจสอบบัญชีท่ีไดมาตรฐาน (Audit committee) 
2.4 มีการวางขอกาํหนดพฤตกิรรมของกรรมการและผูบริหาร (Code-of-Conduct) 
2.5 หลีกเล่ียงการถือหุนไขว (Cross หรือ Interlocking Shareholding) เพื่อ 

ปองกันมิใหมีการแสวงหาผลประโยชน อันจะทําใหเปาหมายของการบริหารงานไมเปนไปเพื่อการ
แสวงหาประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุนของบริษัท 

3. ความเสมอภาค  ซ่ึงไดแก  ผูถือหุนรายยอยจะมีสิทธิไดรับผลประโยชนจากการ 
ประกอบธุรกจิเทียมกับผูถือหุนรายใหญ  แตผูถือหุนรายยอยจะตองมีความสามารถท่ีจะพิทักษ
ผลประโยชนของตนเองได (Minority Shareholder’s right)  เพื่อจะไดปกปองผลประโยชนของ

ตนเอง โดยผูถือหุนรายยอยจะตองเขารวมประชุมผูถือหุน หรือใชสิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ เปล่ียนหรือปลดกรรมการ ตลอดจนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสําคัญของ
ธุรกิจตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายมหาชน รวมไปถึงสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ
บริษัท (Access to Information) 
 ฉะนั้น ธรรมาภิบาลของภาคเอกชนนัน้จะเนนท่ีการสราง  “ภูมิคุมกัน”  ใหแกองคกร

ธุรกิจดวยการใหกรรมการและผูบริหารมีการบริหารงานดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียท้ังหมดไมฉอโกง ไมเอารัดเอาเปรียบใหเกิดความ
เสียหายตอสวนรวม ซ่ึงจะเปนผลดีตอท้ังองคกรธุรกิจนัน้ ๆ เพราะจะไดรับความเช่ือถือไววางใจ ทํา
ใหธุรกิจสามารถพัฒนาไปอยางยั่งยืนและมั่นคง และยังเปนผลดีตอประเทศชาติ เนื่องจากสามารถ
สรางความแข็งแกรงใหแกระบบเศรษฐกิจและสังคมได 
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ท้ังนี้ ในการนําแนวคิดบรรษัทภิบาลมาประยุกตใชในองคกรธุรกิจ ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ี
จะตองคํานึงถึงก็คือ ความซ่ือสัตยสุจริตของกรรมการและผูบริหารเพราะเปนบุคคลท่ีมีบทบาท
สูงสุดในการบริหารจัดการองคกร หากกรรมการและผูบริหารมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกจิ ยดึม่ันในความเพียงพอตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัท่ีไดทรง
ช้ีแนะไว ไมโลภ ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว จกัพอใจในสวนแบงของผลกําไรตามท่ีสมควร
จะไดรับองคกรธุรกิจนั้นจะไดรับความเช่ือถือและศรัทธาจากสังคมเปนอยางมาก 
(ทองทิพภา วริิยะพันธุ,  2545 : 20 - 21) 
 ดังเชน บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนองคกรขนาดใหญดาํเนินงานดานการ
ใหบริการโทรศัพทพื้นฐานภายในประเทศ ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2545 โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนท้ังหมด มีบุคลากรในองคกรเปนจํานวนท้ังส้ิน 21,145 
คน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547) โครงสรางบริษัทแบงเปน 3 กลุมงาน คือ กลุมยุทธศาสตร
และอํานวยการ   กลุมพัฒนาธุรกิจ และกลุมการตลาดและบริการ (ขอมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2547)  มีวิสัยทัศน (Vision) คือ เราจะเปนบริษัทส่ือสารช้ันนําในเอเซียตะวนัออกเฉียงใตและเปน
ผูนําในตลาดประเทศไทย บริษัทไดใหความสําคัญในการพัฒนากรอบแนวความคิดเร่ือง Good 
Corporate Governance เพื่อใหเหมาะสมกบัสภาพการดําเนินงานธุรกจิเอกชน ทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ตอบริษัทไดอยางตอเนื่องและสามารถชวยสรางศรัทธาและความม่ันใจแกนักลงทุน ท้ังนี้ไดพฒันา
กรอบแนวคิดบรรษัทภิบาล โดยยึดหลักท่ีเปนมาตรฐานสากลท่ีเปนมาตรฐานของการกํากับดแูล
กิจการ มี 8 ประการ คือ 

1. มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง (Accountability) 
2. ยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติภาระหนาท่ี (Responsibility) 
3. ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment) 
4. มีความโปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมา (Transparent) 
5. มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดสวนเสีย (Long-Term Value  

Added Creation to Stakeholders) 
6. มุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศในองคกร (Promotion of Best Practices) 
7. เปนประชากรท่ีดีขององคกรหรือสังคม (Corporate Citizenship) 
8. เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย (Human Dignity) 

 
คณะกรรมการฝายบริหารของบริษัท ไดเร่ิมศึกษาต้ังแตชวงป พ.ศ. 2541 – 2545 และ 

พัฒนาแนวคิดของการบริหารจัดการตามแนวทางบรรษทัภิบาล โดยมีการจัดทําแนวทางการกํากบั
ดูแลการบริหารงานของบริษัท (Corporate Guideline) และมีการทบทวนใหเหมาะสมกับสถานภาพ 
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ของบริษัท และสภาพแวดลอมดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยูเสมอ อาทิ พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2518 และแกไข พ.ศ. 2519 , 
พ.ศ. 2520 , พ.ศ. 2543 หลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวสิาหกิจตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 และขอบังคับท่ีใชในการจดทะเบียนเปนบริษัท ทศท 
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2545 ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 (สุรภี  แยมนอย, 2547 : 3) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ AUDIT COMMITTEE ไดจัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2541 ในเร่ืองการจดัใหมีกระบวนการกํากับดแูลกิจการท่ีดี (Good Coorporate 
Governance) สําหรับรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกํากับดูแล
การดําเนนิงานและการบริหารงานจากการแปลงสภาพเปนบริษัท 
 ดังนั้น  เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพของบริการและใหความคุมครองแกผูบริโภค บริษัท
จึงไดวางแนวทางการกํากับดูแลการใหบริการไว โดยจัดต้ังหนวยงานขึ้นทําหนาท่ีกาํกับดูแลท้ังใน
ดานคุณภาพการใหบริการและดานอัตราคาบริการ โดยดําเนินการภายใตกรอบของสัญญา และยึด
หลักเกณฑตามขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังของบริษัท และบริษัทไดมีการดําเนินการเก่ียวกับการ
กํากับดแูลท่ีดอียางตอเนื่อง มีเจตจํานงอันแนวแนในการดําเนนิงานตามบรรษัทภิบาล แตมักจะ
ประสบกับปญหาท่ีเกี่ยวกับบุคลากรในแตละหนวยงาน  มีความคิดเห็นเกีย่วกับการเปนบรรษทั-     
ภิบาลท่ีแตกตางกันอยู ทําใหไมทราบระดับและคุณลักษณะการเขาไปบรรษัทภิบาลวาอยูในระดบั
ใด ดวยเหตนุีผู้วิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาความเปนไปตาง ๆ ขององคกรนี้เกี่ยวกับระดับใน
การเขาเปนบรรษัทภิบาล คุณลักษณะความเปนบรรษัทภิบาลอยูในระดับใด  บุคลากรอยูใน
หนวยงาน  มีความคิดเห็นเกีย่วกับการเปนบรรษัทภิบาลที่แตกตางกันอยางไร  ซ่ึงบริษัทก็เปน
องคกรท่ีมีรูปแบบในการบริหารงานอยางชัดเจน  ผูวจิัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)  ซ่ึงเปนองคกรขนาดใหญ มีรูปแบบการบริหารอยางชัดเจน และมีผลการดําเนินงานท่ี
ประสบความสําเร็จแหงหนึง่ในบรรดารัฐวิสาหกจิไทย และในการทําวิจัยคร้ังนีจ้ะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอผูบริหารในองคกร โดยสามารถนําผลการวิจยัท่ีไดไปเสริมสรางความรู ความเขาใจ เพื่อ
แกไขปรับปรุงการพัฒนาองคกรใหเปนบรรษัทภิบาลในองคกรใหดยีิ่งข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1  เพื่อตรวจสอบระดับการเปนบรรษัทภิบาลของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด  
(มหาชน) 

1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบัระดับการเปนบรรษัทภิบาลจําแนกตาม 
ลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน 
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1.3 สมมติฐานในการวิจัย 

1.3.1 บุคลากรท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบั 
ระดับความเปนบรรษัทภิบาลแตกตางกนั 
 1.3.2   บุคลากรท่ีเปนผูบริหารและไมเปนผูบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความ 
เปนบรรษัทภบิาลขององคกรไมแตกตางกนั 
 1.3.3  บุคลากรท่ีอยูในกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับความเปน 
บรรษัทภิบาลแตกตางกัน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา (Content)  การวจิัยคร้ังนี้มุงศึกษาเนื้อหาเร่ืองบรรษัทภิบาล  
 1.4.2  ขอบเขตดานประชากร (Popolation) ทําการศึกษาเฉพาะบริษทั ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)  ซ่ึงมีจํานวนพนกังานท้ังส้ิน 21,145 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547) ประกอบดวย
พนักงานชายจํานวนท้ังส้ิน 12,596 คน  พนกังานหญิง 8,549 คน 
 1.4.3  ขอบเขตดานตวัแปร (Variable)  ทําการศึกษาตัวแปรดังตอไปนี ้
            1.4.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Varisble) 

                        -  คุณลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ  อายุ  การศึกษา และ 
อายุงานในองคกร 

                        -  สถานภาพในการทํางานในองคกร  ไดแก  ผูบริหาร  ไมใชผูบริหาร   
          1.4.3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดับความเปนบรรษัทภิบาล โดย
วัดจากองคประกอบตัวแปร คือ 

           1.  มีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและการกระทําของตน 
           2.  ยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติภาระหนาท่ี 
           3.  ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรม 
           4.  มีความโปรงใสและเปดเผยอยางตรงไปตรงมา 
           5.  มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดสวนเสยี 
           6.  มุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศในองคกร 
           7.  เปนประชากรท่ีดีขององคกร หรือสังคม 
           8.  เคารพในคุณคาของความเปนมนษุย 
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1.5 นิยามศัพทเชงิปฏิบตัิการ 

บรรษัทภิบาล (การกํากับดูแลกิจการท่ีดี)  หมายถึง  ระบบท่ีจัดใหมีกระบวนการและ 
โครงสรางของภาวะผูนํา และการควบคุมของกจิการใหมีความรับผิดชอบตามหนาท่ีดวยความ
โปรงใส และสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อรักษาเงินลงทุนและเพ่ิมคุณคาใหกับผูถือหุนใน
ระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมท่ีดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นและสังคมโดยรวม 
 มีความรับผดิชอบตอผลการตัดสินใจ และการกระทําของตน  หมายถึง  ความ
รับผิดชอบของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มิไดมีเพียงแคความรับผิดชอบตอผูถือหุน หากแตตอง
แสดงความรับผิดชอบตอผูมีผลประโยชนรวมทุก ๆ กลุมอยางครบถวน 
 ยึดหลักความถูกตองในการปฏิบตัิงาน  หมายถึง  ความสํานึกในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
 ปฏิบตัิตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรม  หมายถึง  ทุกคนจะไดรับความยุติธรรม
และเทาเทียมกนั หากมีการรองเรียนตองมีคําอธิบายได 
 มีความโปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมา  หมายถึง  ตองมีความโปรงใสใน 2 ลักษณะ 
ดังนี ้

1. ความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได 
2. มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส คือ มีการแสดงผลประกอบการอยางโปรงใสและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาว  หมายถึง  การมีวิสัยทัศน โดยมองการสราง
มูลคาเพิ่มแกกจิการในระยะยาวท่ีจะสนองภารกิจโดยไมทําลายขีดความสามารถในระยะส้ัน ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมมูลคาใด ๆ นั้น จะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน 
 มุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศ  หมายถึง  การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและ
จรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ 
 เปนประชากรที่ดีขององคกรหรือสังคม  หมายถึง  การมีพฤติกรรมองคกรท่ีดี เปน
องคกรท่ีมุงแสวงหากําไรจากการแขงขันท่ีเปนธรรมและเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม 
 เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย  หมายถึง  การไมมีความเหล่ือมลํ้าในการปฏิบัติ 
เชน การไมกดีกันและแบงแยกเกี่ยวกับสีผิว เช้ือชาติ ภาษา ตระกูล หรือเพศ 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1 เปนแนวทางใหกับผูบริหารในองคกรไดนําผลจากการวิจยัในคร้ังนี้ไปใชในการ 
ปรับปรุงแกไขของการเปนองคกรท่ีมีการกํากับดแูลท่ีดี เปนพลเมืองดขีองสังคม ท้ังในระดบั 
ประเทศและสากล 

1.6.2   เปนการขยายผลทางดานความรู  ความเขาใจ  ความมุงม่ัน  ในเรื่องของการขับ 
เคล่ือนองคกรใหกาวสูความเปนเลิศในการปฏิบัติเชิงบรรษัทภิบาลได อันจะเปนประโยชนตอผูท่ี
สนใจคนควาในเร่ืองนี้ตอไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาเร่ือง ความเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ผูวิจัยได
รวบรวมแนวคิด และผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ ซ่ึงจะเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดกรอบแนวคิด 
และสมมติฐานในการทําวิจยั โดยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

2.1  บทความเกี่ยวกับความเปนบรรษัทภิบาล 
2.2  มติคณะรัฐมนตรีประจําป 2541 
2.3  งานวิจยัท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษา 

 
2.1  บทความเกี่ยวกับความเปนบรรษัทภบิาล 

ทองทิพภา  วิริยะพันธุ (2545 : 22-23) อธิบายวา “หากกรรมการและผูบริหารมี

จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ยึดม่ันในความพอเพียงตามแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีไดทรงช้ีแนะไว ไมโลภ ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว รูจักพอใจ
ในสวนแบงของผลกําไรตามท่ีสมควรจะไดรับ องคกรธุรกิจนั้นจะไดรับความเช่ือถือ และศรัทธา
จากสังคมเปนอยางมาก ดวยเหตุนี้ แนวคิดของบรรษัทภิบาลจึงนาจะเร่ิมตนท่ีการพัฒนาจิตสํานึก
ของ “คน” ใหยึดม่ันคติไทยโบราณท่ีวา “ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน”  เพื่อนําความสําเร็จมาสู

บรรษัทภิบาลของไทยในอนาคต” 

วรรณศรี  ของวงศรักษ (2544 : 1) ใหคํานิยามวา “การเปนบรรษัทภิบาล คือ ระบบ

ควบคุม หรือการใชอํานาจของบริษัทท่ีดีท่ีถูกตองในการควบคุมกํากับดูแลบริษัทใหเปนท่ีเช่ือถือวา
มีระบบการบริหารที่ดีโปรงใส” 

อาเธอร  ลีวิท (ประธาน กลต. สหรัฐอเมริกา US SEC อางถึงใน เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ, 
2542 : 23)  ใหคํานิยามของการเปนบรรษัทภิบาล คือ 

- ความบริบูรณของความประพฤติ (Integrity to Character) 
- ความบริบูรณของสารสนเทศ (Integrity of Information) 
- ความบริบูรณของการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎ (Integrity of Auditing and  

Compliance Systems) 
ชาเลยเฟอร  และวิสนี่ ไดคําจํากัดความบรรษัทภิบาลในรายงานตอธนาคารโลกป ค.ศ. 

1997   (Shleifer and Vishny, 1997   อางถึงใน   เกียรติศักดิ์  จีรเธียรนาถ, 2542 : 23)   วา    “การเปน 
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บรรษัทภิบาล คือ ความม่ันใจวากรรมการ (จากภายนอก) และฝายจัดการ (ลูกจาง) ไดกระทําอยาง
เต็มท่ีเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูลงทุนภายนอก (คือเจาหนี้ และผูถือหุน)” 

สังเวียน  อินทรวิชัย (2545 : 24-25) ใหคํานิยามวา “Corporate Governance” หรือ “การ

กํากับดูแลกิจการ หรือ “ธรรมรัฐ”  “ธรรมาธิบาล”  หมายถึง ระบบซ่ึงใชช้ีนําและควบคุมบริษัท” 

ชาญชัย  จารุวัสตร (2545 : 103-104)  กลาวไววา “ผลการสํารวจท่ีมีความสมบูรณ และ

สามารถแสดงระดับการกํากับดูแลกิจการไทยไดอยางครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานสากล จึงมี
การใชหลักการกํากับดูแลกิจการของ Organisation for Economic Co-operation and Development 
หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา OECD มาเปนเกณฑในการสํารวจ โดยสามารถแบงหมวดหมูในการสํารวจ
ตามความสําคัญในการสํารวจไดดังนี้ 

1. Rights of shareholders เปนหมวดหมูท่ีตองการมุงเนนวากิจการนั้นมีการปองกัน 
และใหสิทธิแกผูถือหุนตามท่ีควรจะเปนหรือไม 

2. Equitable Treatment of shareholders โดยตองการมุงเนนวา กิจการนั้นมีการปฏิบัติ 
ตอผูถือหุนทุกราย 

3. Role of stakeholders โดยตองการมุงเนนวา กิจการนั้นมีการเปดโอกาสและ 
เอ้ืออํานวยใหผูมีสวนไดเสียกับกิจการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานหรือไม 

4. Disclosure and transparency โดยตองการมุงเนนวากิจการนั้นมีการเปดเผยขอมูล 
อยางถูกตอง โปรงใสและตรงตอเวลาหรือไม 

5. Board Responsibilities โดยตองการมุงเนนวา กิจการนั้นมีการกําหนดแนวทางใน 
การปฏิบัติงานใหคณะกรรมการในการกํากับดูแลกิจการหรือไม และคณะกรรมการสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีในการกํากับดูแลการบริหารงานของฝายบริหารไดหรือไม 

ขุนทอง  ลอเสรีวานิช (2546 : 72)  อธิบายวา  “เราไมพบความเชื่อมโยงระหวาง

คาตอบแทนของผูบริหารกับการเปล่ียนจากบริษัทท่ีดีเปนบริษัทท่ียิ่งใหญ เปาหมายของการจาย
คาตอบแทนน้ันไมใชเพื่อจูงใจใหคนท่ีไมมีความสามารถท่ีเพียงพอสรางผลงานที่ดี แตเพื่อใหไดคน
ท่ีเหมาะสมมาอยูกับบริษัทในตอนแรก และรักษาคนเหลานี้เอาไว” 

ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน (2544 : 62-63) อธิบายวา “การ Benchmark เปนกระบวนการ

ตอเนื่องในการวัดผลิตภัณฑบริการและการดําเนินงานของธุรกิจเทียบคูแขงขันท่ีเขมแข็งท่ีสุด หรือ
บริษัทท่ีไดรับการยอมรับวาเปนผูนําในอุตสาหกรรม เราอาจจะจําแนกประเภทของการทํา 
Benchmark ออกเปน 4 ประเภท ไดแก การ Benchmark ภายในองคกร  การ Benchmark กับคู
แขงขัน  การ Benchmark ตามหนาท่ี และการ Benchmark ท่ัวไป  การ Benchmark จะเปน
กระบวนการตอเนื่อง  มิไดทําคร้ังเดียวจบ    แตจะตองวางแผนใหสอดคลองกับกลยทุธ    และความ 
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ตองการของธุรกิจ โดยท่ีกระบวนการทํา Benchmark จะประกอบดวยชวงเวลาท่ีสําคัญ 5 ระยะ 
ไดแก 

-  ระยะท่ี 1 :  การวางแผน 
-  ระยะท่ี 2  :  การวิเคราะห 
-  ระยะท่ี 3  :  การบูรณาการ 
-  ระยะท่ี 4  :  การปฏิบัติ 
-  ระยะท่ี 5  :  การเติบโตเต็มท่ี   

 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

Business Result 
Benchmaking with best practice, Continuous Improvement & Development, Promote & 

Support CG 
 
     กลไกของ             Role and       Protecting            Strategic                 MIS                      Process                   Human 
การขับเคล่ือน           Function           Right              Planning,           Accounting,            Management            Resources 
                                 Of BOD,            of                      Vision,                  and                      & Risk                Management, 
         Mission,           Internal &           Management             Performance 
         Business             External                      and                Measurement 
           Goals,         Report             Internal Control         System, and 
             Senior          Stakeholders         and      &      Quality 
     Management         Core Value    Internal Audit            Assurance 
            And 
  หลักบรรษัทภิบาล  Accountability Vision To Create Long Term Value          Good Citizenship 
      8 ประการ 
            Responsibility Transparency                     Equitable Treatment    Promotion of              Human 
      Best Practice             Dignity 

 

ภาพท่ี 2.1  องคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

ท่ีมา :  บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน). (2546). “สารสนเทศฉบับพิเศษ ครบรอบ 1 ป.”  
           หนา 88-92. 
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 หลักการสําคัญในการกํากับดูแลท่ีดีของ บมจ. ทีโอที 
 บมจ. ทีโอที มุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกาํกับดูแลท่ีดีอยางเครงครัด มุง
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงผลประโยชนโดยรวมของประชาชนเปนหลัก 
 บมจ. ทีโอที ยดึหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 8 ประการ ดังนี ้

1. ยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติภาระหนาท่ี หรือความสํานึกในหนาท่ีดวยขีด 
ความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพยีงพอ (Responsibility) 

2. มีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและการกระทําของตน (Accountability)  
ความรับผิดชอบของ บมจ. ทีโอที มิไดมีเพียงแคความรับผิดชอบตอผูถือหุน หากแตตองแสดงความ
รับผิดชอบตอผูมีประโยชนรวมทุก ๆ กลุมอยางครบถวน 

3. ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอและยุติธรรม (Equitable  Treatment) เชนการจัดซ้ือจัด 
จางตองใหทุกคนไดรับความยุตธิรรมและเทาเทียมกนั  หากมีการรองเรียนตองมีคําอภิบายได 

4. มีความโปรงใส (Transparent)  กลาวคือ ตองมีความโปรงใสใน 2 ลักษณะ ดังนี ้
(1) ความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได 
(2) มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส (Transparency of Information Disclosure)  

คือ มีการแสดงผลประกอบการอยางโปรงใสแกผูมีสวนไดสวนเสยี 
5. มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดสวนเสีย (Long-Term Value- 

Added Creation to Stakeholders) หรือการมีวิสัยทัศน โดยมองการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะ
ยาว ท่ีจะสนองภารกิจโดยไมทําลายขีดความสามารถในระยะส้ัน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมมูลคา
ใด ๆ นั้น จะตองเปนการเพิม่ความสามารถในทุกดานเพ่ือการแขงขัน 

6. มุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศในองคกร (Promotion of Best Practices)  
คือ การสงเสริมพัฒนาการกาํกับดูแล และจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ 

7. ประชากรที่ดีขององคกรหรือสังคม (Corporate Citizenship) คือการมี 
พฤติกรรมองคกรท่ีดี เปนองคกรท่ีมุงแสวงหากําไรจากการแขงขันท่ีเปนธรรมและเปนประโยชน
ตอสังคมโดยรวม เชน การนําเสนอสินคาและบริการท่ีเปนประโยชนตอสังคม โดยพิจารณาถึง
ความปลอดภยัเปนท่ีตั้ง การทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม และการเห็นความสําคัญของ
ส่ิงแวดลอม 

8. เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย (Human Dignity) การไมมีความเหล่ือมลํ้าใน 
การปฏิบัติ เชน การไมกดีกนัและแบงแยกเก่ียวกับสีผิว เช้ือชาติ ภาษา ตระกูล หรือเพศ 
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 กลไกการขับเคล่ือน 7 ประการ 

1) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  กรรมการ/อนกุรรมการ  กรรมการ 
ผูจัดการใหญ  และฝายบริหาร (Role and Function of Board, Committees and Senior Management) 

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการใหญ  และฝาย 
บริหาร ในการนําการขับเคล่ือนองคกรไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดังนั้น การดําเนินบทบาทหนาท่ี จะเปนไปอยางมีคุณภาพหรือไมเพยีงใด จึงข้ีนอยูกบัปจจัยพืน้ฐาน
ท่ีสําคัญ คือ องคประกอบ คุณสมบัติ และท่ีมาของคณะกรรมการ  กรรมการผูจัดการใหญ  และคณะ
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังข้ึนเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน 

2) การใหความสําคัญกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย     (Protecting   Right   of  
Stakeholders) 

             การมีหนวยงาน/ระบบงานและกระบวนการในการรับรู  เรียนรู  ความตองการท้ัง 
ในสวนของผูถือหุน/ผูลงทุน  พนักงาน  ลูกคาและประชาชน  คูคาและ/หรือเจาหนี้  คูแขงทางการ
คา  รวมถึงสังคมสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนได
สวนเสียเหลานั้น 

3) การวางแผนยทุธศาสตร (Strategic Planning) 
  การจัดกระบวนการเรียนรูและสรางสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพือ่ใหการ 

กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  ตั้งอยูบนฐานขอมูลจริง และความสามารถหลักขององคกร และมีการ
ถายทอดสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถสรางและสงมอบคุณคาใหแกผู
ท่ีเกี่ยวของทุกฝายภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีการแขงขันสูง 

4) สารสนเทศและการวเิคราะห (Information and Analysis) 
  การจัดระบบขอมูลสารสนเทศและระบบการวิเคราะหผลการดําเนินงานในทุก 

ระดับและทุกสวนในองคกร เพื่อใหไดขอมูลและสารสนเทศท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือไดทันเวลา ทันความ
ตองการใชและทิศทางของธุรกิจอยูเสมอ มีการเก็บรักษาอยางปลอดภยัและสามารถใหบริการขอมูล
ท่ีถูกตองและรวดเร็วแกผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางโปรงใส เพียงพอและท่ัวถึง 

5) การบริหารกระบวนการ (Process Management) 
  การจัดการกระบวนการของหนวยงานตาง ๆ การประสานงานและความรวมมือใน 

การออกแบบผลิตภัณฑ/บริการ  การสงมอบ  การทดสอบ  การตรวจประเมิน  กระบวนการเพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพใหสูงข้ึนอยูเสมอ  รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการใหเกิดทนัความตองการ
และทิศทางของธุรกิจ พรอมท้ังการเผยแพรการปรับปรุงใหแกหนวยงานหรือกระบวนการอ่ืนๆ เพือ่
การเรียนรูรวมกัน 
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6) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน  การจัดการศึกษา/ฝกอบรม  การรักษาสภาพ 

แวดลอมในการทํางาน  การสรางแรงจูงใจทั้งในเร่ืองผลตอบแทน  การยกยองชมเชย  การใหรางวลั  
การพัฒนาสายอาชีพ  และการวางแผนสืบทอดตําแหนง  ท่ีชวยใหพนักงานสามารถใชศักยภาพ
อยางเต็มท่ี เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาการปฏิบัติงานใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับ
วัตถุประสงคโดยรวมขององคกร ซ่ึงจะโนมนําไปสูผลการดําเนนิการที่เปนเลิศ เปนองคกรและ
บุคลากรท่ีพึงประสงคของสังคม 

7) จากผลของการปฏิบัติในขอ 1 ถึง 6 สงผลตอผลลัพธทางธุรกิจซ่ึงตองมีการเปรียบ 
เทียบกับองคกรท่ีเปนเลิศ (Business Result & Benchmarking with Best Practices) 
 
 ทรงเดช  ประดิษฐสมานนท (2546 : 1)  อธิบายวา “บรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจด

ทะเบียนตองอาศัยคณะกรรมการเปนตัวหลักสําคัญโดยเฉพาะในสวนของการกํากับดแูลใหบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในแบบมืออาชีพและเปนสากล ตลอดจนมีระบบการรายงานทางการเงินท่ี
โปรงใสและนาเช่ือถือ” 

 เกียรติศักดิ์  จีรเธียรนาถ (2542 : 23)  อธิบายวา “กลไกของบรรษัทภิบาลที่ควรจะ

เกิดข้ึนในประเทศไทย ควรจะประกอบดวยกลไก 2 กลุม ไดแก 
1. กลไกท่ีมีผลบังคับตามกฎหมาย 

-  กฎหมายทางเศรษฐกิจ 
-  หลักเกณฑการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
-  ประกาศหรือหลักเกณฑจากผูพิทักษกฎ 

2. กลไกท่ีมีผลตอมูลคาและช่ือเสียงของบริษทัหรือองคกร 
 -  ส่ือมวลชน 
 -  นักลงทุนประเภทสถาบัน 
 -  พันธมิตรทางธุรกิจ 
 -  สถาบันเจาหนี้และเครดิต 
 -  สถาบันวิชาชีพและองคกรอิสระ 
 -  มีหลักการเพื่อความยุติธรรม และเกิดความเสมอภาคแกคนทุกกลุม 
 -  มีการสงเสริมพัฒนาภายใตหลักการแขงขันท่ีเสรีและความเสมอภาค 
 -  กรอบใหญของกฎหมายตองมีทิศทางท่ีชัดเจนไมสรางความหวั่นไหวแกผูอยูใต 

กฎหมาย 
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-  กระบวนการบังคับใชและกระบวนการยตุิธรรมตองมีความกระชับ” 

 
 เกียรติศักดิ์  จรีเธียรนาถ (2542 : 12) อธิบายวา คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
ของบริษัทใดก็ตามท่ีใชหลักการของบรรษัทภิบาลที่ดีอยางนอย 3 ประการ คือ 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความยุติธรรม 
3. ความโปรงใส 

 
2.2  มติคณะรัฐมนตรี ประจําป 2541 
 ธารินทร  นิมมานเหมินท (2541 : 18-19) อธิบายวา “กรรมการพึงบริหารงานโดย

หลีกเล่ียงความขัดแยงผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนขององคกร เพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ผลประโยชนขางตนรวมถึง 

1. ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ 
2. ไมใชความลับขององคกรในทางท่ีผิด 
3. ไมเปนกรรมการในบริษัทท่ีเปนคูแขงขันขององคกร 
4. ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาขององคกร 

 
กรรมการตองบริหารงานดวยความระมัดระวังและไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับ 

หนาท่ีของตนในภายหลัง 
 กรรมการตองไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือ
ทางออม 
 กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุด
ตอองคกร 
 
 ธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน (2541 : 344-345)  กลาววา “ใหขาราชการพลเรือนปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณอยางตอเนื่อง” 

 
 สถานการณปจจุบันทางการจัดการของ บมจ. ทีโอที 
 บมจ. ทีโอที ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหใชแนวทางการกํากับดแูลกิจการ
ของ ทีโอที   ตั้งแตวนัท่ี  25  กุมภาพนัธ  2547      และขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงแนวทางและ 
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หลักการกํากับดูแลกิจการของ บมจ. ทีโอที ใหเปนปจจบัุน และรองรับการเสนอขายหุนในตลาด
หลักทรัพย ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีด ี
 ตามแผนแมบทและกลยุทธการกํากับดแูลกิจการท่ีด ีป 2549 – 2550  ของ บมจ. ทีโอที 

และแผนปฏิบัติการประจําป 2549  ท่ีไดรับความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการกํากับดแูล
กิจการ ไดกําหนดใหมีการวิเคราะหความแตกตางในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ บมจ. ทีโอที เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี โดยฝายกํากับดแูลกิจการท่ีดไีด
จัดทําขอมูลการวิเคราะหโดยใชหลักเกณฑการประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยฉบับ
ปรับปรุงเดือนสิงหาคม 2544  ซ่ึงเปนหลักการกํากับดแูลท่ีดีท่ีคาดหวังใหบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปฏิบัติตาม 40 ขอเพ่ือเปนจุดเร่ิมตนใหบริษัทมีการนําแนวทาง
ดังกลาวไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงไดเลือกหลักการของการ
กํากับดแูลกิจการท่ีดีไว 15 ขอ เพื่อใหบริษัทสามารถนําไปถือปฏิบัติในข้ันเร่ิมแรก และเปดเผยการ
ปฏิบัติตามหลักการดังกลาว รวมท้ังเหตุผลท่ีไมสามารถปฏิบัติตามได (ถามี) ในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท โดยมีรายละเอียดของหลักการดังนี ้
 1.  นโยบายเกีย่วกับการกํากบัดูแลกิจการ 
      คณะกรรมการควรจัดทํารายงานเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับนโยบายหลักการ
กํากับดแูลกิจการของบริษัทไว ซ่ึงควรมีขอความระบุวามีโนบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลบริษัทท่ี
ครอบคลุมหลักการใดบาง อาทิ 
      -  สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 
      -  คณะกรรมการ – โครงสราง บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ และความเปนอิสระ 

      -  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
      -  การควบคุมและบริหารความเส่ียง 
      -  จริยธรรมธุรกิจ 
      พรอมท้ังเปดเผยในรายงานประจําปใหผูถือหุนและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายไดทราบโดย
ท่ัวกัน 
      คณะกรรมการควรรายงานในรายงานประจําปถึงนโยบายเกีย่วกับการกํากับดแูล
บริษัทวาไดนําหลักการท่ีเสนอแนะไปใชอยางไร พรอมสรุปสถานการณและเหตุผลท่ีทําใหไม
สามารถนําหลักการบางขอมาใชในข้ันนี้ (ถามี) 
 2.  ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกนั 
      คณะกรรมการควรอํานวยความสะดวกโดยจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนใน
ลักษณะท่ีสนบัสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกนัในการเขาประชุม ไมควรมี 
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วิธีการท่ียุงยากหรือมีคาใชจายมากเกินไป และละเวนการกระทําใด ๆ ท่ีเปนการจํากัดโอกาส
การศึกษาสารสนเทศของบริษัทและการเขาประชุมของผูถือหุน 
 3.  สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 
      ในระบบการกํากับดแูลมีผูมีสวนไดเสียหลายกลุมดวยกัน ท่ีสําคัญไดแก กลุมลูกคา 
ฝายจัดการรวมลูกจาง คูคา ผูถือหุน หรือผูลงทุน ผูสอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนท่ีบริษัทต้ังอยู 
กลุมผูมีสวนไดเสียอ่ืน ไดแก สหภาพ คูแขง และเจาหนี ้เปนตน แตละกลุมมีวัตถุประสงคและความ
คาดหวังท่ีตางกันจากกิจการ  
      คณะกรรมการควรรับรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย (ไดแก ลูกจาง คูคา ชุมชน คูแขง 
เจาหนี้ เปนตน) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดและดูแลใหม่ันใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและ
ปฏิบัติดวยดี ท้ังนี้ ควรสนบัสนุนใหมีการรวมมือกันระหวางบริษัทและผูมีสวนไดเสียในการสราง
ความม่ังค่ัง สรางงาน และสรางกิจการใหมีฐานะการเงินท่ีม่ันคง 
 4.  การประชุมผูถือหุน 
      ประธานท่ีประชุมควรจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมี
โอกาสโดยเทาเทียมกนัในการแสดงความเห็นและต้ังคําถามใด ๆ ตอท่ีประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีเสนอ 
      กรรมการทุกคนโดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ควรเขาประชุมผูถือ
หุนเพื่อตอบคําถามท่ีประชุม 
 5.  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
      ณ ระดับสูงสุดของกิจการ คณะกรรมการควรมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปน
อิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม 
      คณะกรรมการและฝายจดัการมีความรับผิดชอบตามหนาท่ีตอผูถือหุน จงึควรมี
ระบบการแบงแยกบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการกับฝายจัดการและระหวาง
คณะกรรมการกับผูถือหุนไวใหชัดเจน 
 6.  ความขัดแยงของผลประโยชน 
      คณะกรรมการ ฝายจัดการ และผูถือหุนควรพจิารณาขจัดปญหาความขัดแยงของ
ผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต อยางมีเหตุมีผลและเปนอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมท่ีดี ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปน
สําคัญ 
 7.  จริยธรรมธุรกิจ 
      คณะกรรมการควรสงเสริมใหจดัทําแนวทางเกีย่วกับจริยธรรมธุรกิจหรือ
จรรยาบรรณ (code of ethics or statement of business conduct)  เพื่อใหกรรมการและลูกจางทุกคน 
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ไดทราบ และเจาใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามท่ีบริษัทและผูถือหุนคาดหวัง รวมท้ังเฝาสังเกต
ใหมีการปฏิบัติตามอยางจริงจัง 
 8.  การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
      คณะกรรมการควรมีจํานวนเทาใดและประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารและ
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารที่เปนอิสระในสัดสวนอยางไร เปนเร่ืองท่ีคณะกรรมการจะกําหนดดวย
ความเหน็ชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน อยางไรก็ตาม มีขอเสนอใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการท่ีเปนอิสระหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้คณะและอยางนอย 3 คน ท้ังนี้คุณสมบัติ
ของกรรมการท่ีเปนอิสระใหพิจารณาโดยใชแนวทางเดยีวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศตลาดหลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนนิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
      นอกเหนือจากการมีกรรมการท่ีเปนอิสระจํานวนหนึง่ในสามแลว ในกรณีท่ีบริษทัมี
ผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม (controlling หรือ significant shareholders) คณะกรรมการควรมี
กรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนในบริษัท 
 9.  การรวมหรือแยกตําแหนง 
      คณะกรรมการหรือผูถือหุนควรมีเสรีท่ีจะเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับบริษัท โดย
อาจรวมบทบาทของประธานกรรมการกับของผูจัดการใหญอยูในตําแหนงเดียวกนั หรือแยกกันโดย
ใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารท่ีเปนอิสระเปนประธานกรรมการก็ได 
      ไมวาจะเลือกวิธีใดควรมีการแยกอํานาจหนาท่ีระหวางกันใหชัดเจน โดยไมใหคนใด
คนหน่ึงมีอํานาจโดยไมจํากดั 
 10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
       -  ระดับและองคประกอบคาตอบแทนแกกรรมการควรเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษา 
กรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ แตควรหลีกเล่ียงการจายท่ีเกินสมควร 
          คาตอบแทนของกรรมการควรจัดใหอยูในลักษณะท่ีเปรียบเทียบไดกับระดับท่ี
ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการท่ี
ไดรับมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน เชน เปนสมาชิกของคณะอนุกรรมการ ควร
ไดรับคาตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดวย 
          กรรมการท่ีเปนผูบริหารควรไดรับคาตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกับผลการดําเนนิงาน
ของบริษัทและผลปฏิบัติงานของกรรมการแตละคน 
       -  คาตอบแทนของผูจดัการใหญและผูบริหารระดบัสูง ควรกําหนดตามหลักการ
และนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการควรทบทวนขอเสนอแนะของ
คณะอนกุรรมการ (ถามี) และเปนผูตัดสินใจในข้ันสุดทาย 
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       เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และ
ผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ควรเปนไปในแนวเดียวกันกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารแตละคน 

- การกําหนดคาตอบแทนเปนเร่ืองเกี่ยวกับผลประโยชนของกรรมการโดยตรง จึง 
ควรดําเนนิการดวยความโปรงใสและไดรับอนุมัติจากผูถือหุน กรรมการไมควรเขาไปตัดสินใจใน
การกําหนดคาตอบแทนของตนเอง 
        ในรายงานประจําป คณะกรรมการควรเปดเผยถึงนโยบายคาตอบแทนและจํานวน
คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 11.  การประชุมคณะกรรมการ 
        ควรกําหนดการประชุมไวลวงหนาเปนประจําในการประชุม ประธานกรรมการ
ควรสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพยีงพอท่ีฝายจดัการจะเสนอ
เร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน กรรมการมีหนาท่ี
ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังยกเวนกรณีท่ีมีเหตผุลพิเศษจริง ๆ และควรเปดเผยจํานวนครั้ง
ท่ีกรรมการแตละคนเขารวมประชุมคณะกรรมการในรายงานประจําปดวย 
 12.  คณะอนกุรรมการ 
        คณะกรรมการควรจัดใหมีคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อชวยศึกษาในรายละเอียด
และกล่ันกรองงานตามความจําเปนของสถานการณ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนกุรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยกําหนดนโยบายและกรอบงานไวอยางชัดเจนเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของสมาชิก หนาท่ีรับผิดชอบ การดําเนนิการประชุมและการรายงานตอคณะกรรมการ 
สมาชิกทุกคนหรือสวนใหญควรเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารและประธานอนุกรรมการควรเปน
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารที่มีความเปนอิสระ 
 13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
        คณะกรรมการควรจัดทํา รักษาไว และทบทวนระบบการควบคุมท้ังการควบคุม
ทางการเงิน การดําเนินงาน และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance controls) ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยงและการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลาย 
คณะกรรมการควรจัดใหมีงานตรวจสอบภายในแยกเปนหนวยงานหน่ึงของบริษัท 
 14.  รายงานของคณะกรรมการ 
        คณะกรรมการควรทํารายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทํา
รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกันไปกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป 
รายงานของคณะกรรมการควรครอบคลุมในเร่ืองสําคัญ ๆ ตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนท่ีตลาดหลักทรัพยเสนอแนะ 

DPU



 

20 
 
 15.  ความสัมพันธกับผูลงทุน 
        คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวาบริษัทไดเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัท
อยางถูกตอง ทันเวลา และโปรงใส โดยควรจัดใหมีหนวยงาน หรือผูรับผิดชอบงานเกีย่วกับ “ผู

ลงทุนสัมพันธ” (Investor Relations) เพื่อเปนตัวแทนในการส่ือสารกับผูลงทุนท่ีเปนสถาบันผูถือ

หุน รวมทัง้นักวเิคราะหท่ัวไปและภาครัฐท่ีเกี่ยวของ คณะกรรมการควรจัดหาทรัพยากรอยาง
เพยีงพอเพื่อชวยพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาท่ีในการนําเสนอสารสนเทศและการ
ติดตอส่ือสาร (www.set.or.th)  
 
 ปจจุบัน บมจ. ทีโอที ไดนาํเสนอผูมีอํานาจขอความเห็นชอบกอนเพือ่ทําการวิเคราะห
ความแตกตางในการกํากับดแูลกิจการท่ีดีในเบ้ืองตน โดยสวนงานกํากบัดูแลกิจการท่ีดีของ ทีโอที 
ไดจัดทําขอมูลทําการวิเคราะหโดยใชหลักเกณฑการประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในเร่ืองดังนี ้
 1.  นโยบายเกีย่วกับการกํากบัดูแลกิจการ 
 2.  ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกนัและการประชุมผูถือหุน 
 3.  สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 
 4.  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 5.  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 6.  จริยธรรมธุรกิจ 
 7.  การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
 8.  การรวมหรือแยกตําแหนง 
 9.  คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
 10. การประชุมคณะกรรมการ 
 11. อนุกรรมการ 
 12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 
 การประเมินตนเองท่ีปรากฏเปนการประเมินเบ้ืองตนโดยสวนงานกํากบัดูแลกิจการท่ีดี 
หลังจากท่ี บมจ. ทีโอที ไดจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว อาจจะปฏิบัติใน
แนวทางท่ีแตกตางออกไปไดข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกองคกร และลักษณะของ
กิจการท่ีดําเนนิการอยู โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  

DPU



 

21 
 
ดานนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
1. การกําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกิจการของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการไดใหความ 

เห็นชอบแลว บมจ. ทีโอที ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหใชแนวทางการกาํกับดูแลกจิการ
ตั้งแตวนัท่ี 25 กุมภาพันธ 2547 ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงแนวทางและหลักการกํากับดแูล
กิจการท่ีดใีหเปนปจจุบันและรองรับการเสนอขายหุนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงอยูระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี ปจจุบันไดปฏิบัติไปแลวบางสวน 

2. การเปดเผยรายงานประจําป ปจจุบันยังไมไดเปดเผยขอมูลตามแบบแสดงรายการ 
ขอมูลประจําปเนื่องจากยังไมไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ดานสิทธิและความเทาเทียมกันและการประชุมผูถือหุน 
ขอมูลและเอกสารในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน  การจัดประชุมยังไมไดปฏิบัติเนื่องจาก 

ผูถือหุนมีเพียงรายเดียวคือกระทรวงการคลัง (พรบ.ทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542 มาตรา 23) จึงใชวธีิ
ทําหนังสือถึงกระทรวงการคลังใหมีความเห็นเปนมติท่ีประชุมผูถือหุนแทนการประชุมจริง 
 
 ดานสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 

1. มีการปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรมกับทุกฝาย และใหผลตอบแทนท่ี 
เหมาะสม ปจจุบันไดมีการปฏิบัติแลว โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาเงินเดือนหรือการเล่ือนข้ัน 
ตําแหนง อยางเทาเทียมกนั 

2. การซ้ือสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเง่ือนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติ 
ตามสัญญาตอลูกคา ปจจุบันไดมีการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการพัสดุ ท่ีใหสิทธิและการปฏิบัติ
ตอคูคาเทาเทียมกันอยูแลว มีการกําหนดในจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงาน 
บมจ. ทีโอที 

3. มีการเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา รักษาความลับของลูกคาและมีหนวยงาน 
หรือบุคคลท่ีทําหนาท่ีรับขอรองเรียนของลูกคา ปจจุบันไดมีการปฏิบัติแลว โดย บมจ. ทีโอที ศูนย 
Call Center 1100 , TOT Website  ศูนยบริการลูกคาทุกแหงท่ัวประเทศ เปนหนวยงานที่ทําหนาท่ี
ติดตอกับลูกคาและรับเร่ืองรองเรียนจากลูกคา 
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ดานภาวะผูนาํและวิสัยทัศน 
มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยแยกบทบาท  หนาท่ี   และ 

ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝายบริหาร โดยกําหนดระดับอํานาจการ
อนุมัติอยางชัดเจนและเปนท่ียอมรับ ปจจุบันไดปฏิบัติแลวกําหนดไวในขอบังคับของ บมจ.   ทีโอที 
และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท 

 
ดานความขัดแยงทางผลประโยชน 
1. มีแนวทางการรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในโดยแจงแนวทางใหกรรมการ  

พนักงาน และผูเกี่ยวของไดทราบ ปจจบัุนไดดําเนินการแลวบางสวน และมีการจดัทํานโยบายการ
ใชขอมูลภายใน ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีด ี

2. มีการเปดเผยรายงานประจําปในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  
ปจจุบันไดมีการเปดเผยแลว 
 
 ดานจริยธรรมธุรกิจ 
 แนวทางเกีย่วกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ บมจ. ทีโอที มีการจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษรแจงใหพนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
เปนประจํา ปจจุบันมีการกําหนดพันธกจิและคานยิม รวมท้ังมีจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงาน แตยงัไมมีจริยธรรมทางธุรกิจ 
 
 ดานการถวงดลุของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

1. มีกรรมการท่ีเปนอิสระอยางนอย 1/3 ของกรรมการท้ังคณะ และอยางนอย 3 คน  
ปจจุบันไดดําเนินการแลวโดยมีกรรมการอิสระ 8 คนจากท้ังหมด 11 คน โดยเปนไปตามท่ีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และมีกําหนดไวในขอบังคับ บมจ. ทีโอที 

2. สัดสวนกรรมการเปนไปตามเงินลงทุนของผูถือหุนในบริษัท ปจจุบันยงัไมได 
ปฏิบัติเนื่องจากกระทรวงการคลังยังเปนผูถือหุนเพียงรายเดยีวและเปนผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ัง
กรรมการบริษัท 
 

ดานการรวมหรือแยกตําแหนง 
มีการแยกอํานาจหนาท่ีระหวางประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการใหญ เพ่ือ 
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ไมใหคนใดคนหน่ึงมีอํานาจโดยไมจํากัด เชน แยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัทกับผูจัดการ
ใหญ ปจจุบันไดปฏิบัติแยกตําแหนงแลว 

 
ดานคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
1. การเปดเผยนโยบายและจํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารใน 

รายงานประจําปในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ปจจุบันไดปฏิบัตแิลวโดยเปดเผย
คาตอบแทนกรรมการเปนจาํนวนเงินรวม 

2. คาตอบแทนเหมาะสม สามารถเปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูใน 
อุตสาหกรรมปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญเปนผูพจิารณาอัตราท่ีไดรับอนุมัติจากระทรวงการคลัง
ในฐานะผูถือหุนรายเดียว 
 

ดานการประชมุคณะกรรมการ 
1. บมจ. ทีโอที มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาและสมํ่าเสมอ 

เพื่อใหคณะกรรมการและผูบริหารทุกคนไดรับทราบและจัดเวลาเพื่อการประชุมไดอยางมี
ประสิทธิผล 

2. คณะกรรมการมีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง (Self Assessment) เปน 
รายคณะ 2 คร้ังในป 2548 แตยังไมมีการประเมินแบบรายตัวและแบบไขว 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ มีสาระสําคัญครบถวนมีกําหนดแลวเสร็จ 
สมบูรณในเวลาท่ีเหมาะสม มีระบบการจดัการ จัดเก็บท่ีดี 
 

ดานอนุกรรมการ 
1. มีการแตงต้ังคณะอนกุรรมการชุดตาง ๆ เพื่อชวยคณะกรรมการดานการกํากับดูแล 

กิจการ อาทิเชน คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี  คณะกรรมการการเงินและ
งบประมาณ  เปนตน 

2. มีสมาชิกสวนใหญเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และประธานเปนกรรมการท่ีไม 
เปนผูบริหารและมีความเปนอิสระ ปจจุบันดําเนนิการไปบางสวน มีเฉพาะคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ซ่ึงมีปลัดกระทรวง ICT เปนประธาน (ไมไดเปนกรรมการอิสระ) 

3. มีคณะอนกุรรมการตรวจสอบการประชุมอยางสมํ่าเสมออยางนอยไตรมาสละ 1  
คร้ัง เพื่อกํากับดูแล ติดตาม และสอบทาน ปจจุบันดําเนนิการแลว 
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ดานระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
1. บมจ. ทีโอที จัดใหมีระบบการควบคุมและหนวยงานท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบท่ีวางไว (เปนหนวยงานภายในหรือหนวยงานภายนอก
ก็ได) 

2. บมจ. ทีโอที มีการกําหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ กําหนดมาตรการ 
ปองกันและจดัการความเส่ียง และมีการกํากับดแูลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ี
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 
 

ดานรายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการไดมีการจดัทํารายงานความรับผิดชอบของตนตอรายงานทางการเงินไว 

ในการจดัทําบัญชีถัดจากรายงานของผูสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- รายงานทางการเงินถูกตอง เปนจริง และสมเหตุสมผล 
- ขอมูลทางบัญชีการเงินถูกตอง ครบถวน โปรงใส เพียงพอท่ีจะปองกนัการทุจริต  

และการดําเนนิงานท่ีผิดปกติได 
- ปฏิบัติตามมาตรฐานทางการบัญชี ใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดย 

สมํ่าเสมอ 
 

ดานความสัมพันธกับผูลงทุน 
1. ปจจุบันมีการเปดเผยขอมูลทางการเงิน (Financial Information) และขอมูลท่ัวไป  

(Non – Financial Information) เชน โครงสรางการถือหุน โครงสรางรายไดตอผูถือหุน และผูลงทุน

ท่ัวไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑของ กลต. และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. ปจจุบันมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ของเจาหนาท่ีดานผูลงทุนสัมพันธในการ 
นําเสนอสารสนเทศ และการติดตอส่ือสาร เชน มีการอบรม เปนตน (บมจ. ทีโอที. แผนงานฝาย
กํากับดแูลกิจการท่ีดี, 2549.) 

 
2.3  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กอบเกียรติ  ผดุงกิตติมาลย (2545 : 141-150) ไดทําการวิจัยเร่ือง “มาตรการทาง

กฎหมายในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของธนาคารพาณิชยกับแนวคิดบรรษัทภิบาล” พบวา 

บรรษัทภิบาลเปนเร่ืองท่ีธนาคารพาณิชยควรใหความสนใจเปนอันดับแรก เพราะในปจจุบันนี้การมี 
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กลไกบรรษัทภิบาลท่ีดีนับเปนหลักประกันในทางธุรกิจอยางหนึ่งวากิจการนั้น ๆ เปนกิจการท่ี
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเกี่ยวของตาง ๆ โดยบริษัทท่ีมีกลไกบรรษัทภิบาลที่มีประสิทธิภาพก็จะ
ไดรับการยอมรับวาเปนบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และนโยบายของภาครัฐในปจจุบันก็
สงเสริมและใหสิทธิประโยชนตาง ๆ กับกิจการท่ีมีการจัดการท่ีอยูในมาตรฐานบรรษัทภิบาล 
นอกจากนั้นอิทธิพลของบริษัทจัดอันดับความเส่ียงตาง ๆ ท่ีเปนบริษัทระหวางประเทศก็ใหความ
สนใจ และใหความสําคัญกับกลไกบรรษัทภิบาลของกิจการแตละแหงเปนอยางมาก ซ่ึงขอมูลตาง ๆ 
ท่ีบริษัทจัดอันดับเผยแพรออกไปก็จะนําไปสูการอางอิงและปรับใชขอมูลดังกลาวประกอบการ
พิจารณาเขารวมทําธุรกรรมตาง ๆ ของคูคา โดยกิจการท่ีไดรับการยอมรับจากบริษัทจัดอันดับความ
เส่ียงก็จะมีความนาเช่ือถือสูง และจะมีตนทุนในการทําธุรกรรมกับคูคาถูกกวากิจการท่ีไมไดรับการ
ยอมรับ การมีกลไกบรรษัทภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพจึงมิไดหมายถึงความมีประสิทธิภาพของการ
กํากับดูแลภายในองคกรเทานั้น หากแตยังหมายถึงตนทุนในการประกอบการที่ลดลงดวย  
 มาตรการทางกฎหมายจึงมีบทบาทอยางมากในการสรางประสิทธิภาพใหกับกลไก
บรรษัทภิบาลของธนาคารพาณิชย เนื่องจากบรรษัทภิบาลเปนเร่ืองท่ีมุงเนนเกี่ยวกับการกําหนด
กลไกภายในเพื่อรักษาผลประโยชนของผูมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงในกรณีของธนาคารพาณิชยนั้น ผูฝาก
เงินมีสิทธิตามกฎหมายเพียงการถอนเงินจากธนาคารพาณิชยเพื่อลดความเส่ียงของตน แตผูฝากเงิน
ไมมีสิทธิใด ๆ ในการรวมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับธนาคารพาณิชยไดเลย มาตรการทางกฎหมายจึง
เปนแนวทางท่ีสําคัญท่ีจะชวยสรางประสิทธิภาพ และเปนหลักประกันใหกับประชาชนในฐานะผู
ฝากเงินวาธนาคารพาณิชยจะดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ แตมาตรการทางกฎหมายท่ีใชกํากับ
ดูแลทั้งหมดก็ไมไดสรางประสิทธิภาพใหกับกลไกบรรษัทภิบาลทั้งหมด ในทางตรงกันขาม
มาตรการทางกฎหมายบางประการกลับกลายเปนอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไก
บรรษัทภิบาล  
 ดังนั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในกลไกบรรษัทภิบาล กฎหมายจึงควรเสนอแนวทางท่ี
เหมาะสมเพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถมีสวนรวมตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการธนาคาร
พาณิชยได ดังนี้ 
 1. ควรมีการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับผูเกี่ยวของทุก
ฝายเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับดูแลธนาคารพาณิชย เพื่อสรางประสิทธิภาพใหกับ
กลไกบรรษัทภิบาล 
 2.   ควรมีการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลใหมีความชัดเจนและ 
สะดวกตอการเขาถึง เพื่อเปนการสรางหลักประกันใหกับผูมีสวนเก่ียวของตาง ๆ วาตนมีวิธีท่ีจะใช
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยได ซ่ึงเปนแนวทางที่สืบเนื่องจากการกระตุน
ใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบฐานะการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย 
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 3.  ธนาคารแหงประเทศไทยควรกําหนดวิธีปฏิบัติภายในท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการใชมาตร 
การแทรกแซงการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย และเปดเผยแนวทางการดําเนินงานดังกลาวใหกับ
ธนาคารพาณิชยทราบ เนื่องจากในการแกไขกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงินในปจจุบันแมจะมีการ
กําหนดความชัดเจนของเง่ือนไขการแทรกแซง เชน การใหนิยามความหมายของเหตุการณตาง ๆ ท่ี
ทางการจําเปนตองแทรกแซง หรือการกําหนดอํานาจใหธนาคารแหงประเทศสามารถแทรกแซงการ
ดําเนินงานเม่ือธนาคารพาณิชยมีระดับเงินกองทุนตํ่าท่ีกฎหมายกําหนดแลวก็ตาม  
 
 นิยดา  ศรีหานาม  (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวาง

จริยธรรมในการทํางานและความผูกพันตอองคการ ศึกษาเฉพาะกรณี : บริษัทเอกชนขนาดใหญของ
คนไทยแหงหนึ่ง”  พบวา พนักงานในบริษัทแหงนี้มีจริยธรรมในการทํางานและความผูกพันตอ

องคการในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบวา จริยธรรมในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง ในการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอจริยธรรมในการ
ทํางาน พบวา มีเพียงตัวแปรของอายุพนักงานเทานั้นมีผลตอจริยธรรมในการทํางาน โดยท่ีพนักงาน
ท่ีมีอายุมากกวามีจริยธรรมในการทํางานมากกวาพนักงานท่ีมีอายุนอยกวา และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุแบบข้ันตอน พบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณจริยธรรมในการทํางานมีเพียงตัว
แปรเดียวคือ ความผูกพันตอองคการ โดยตัวแปรดังกลาวสามารถพยากรณจริยธรรมในการทํางาน
ไดรอยละ 22.5  ซ่ึงผลของการวิจัยคร้ังนี้สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาเร่ืองจริยธรรม 
ในการทํางานและสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการบริหารองคการได  
 
 ประสงค  หาญตนศิริสกุล (2544 : 25-26)  ไดทําการวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรในสาขา
ท่ีสังกัดสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกรุงเทพมหานคร”  พบวา หนาที่และความรับผิดชอบท่ีพนักงาน

ตองมีตอองคการ คือ มีความรับผิดชอบตองาน ตอเพื่อนรวมงาน และตอผูบังคับบัญชา ยอม
หมายถึง มีความรับผิดชอบตอองคการดวย เพราะผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดังกลาวเปนผล
สะทอนไปสูความสําเร็จขององคการในสวนรวมทุกกรณี  
 
 นเรศ  แกวเฉย (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของเจาพนักงานเรือนจํากลางคลองเปรม” พบวา เจาพนักงานเรือนจํามีพฤติกรรมทาง

จริยธรรมโดยรวมอยูในระดับ 4 คือ ทําความดีเพื่ออุดมการณอันเปนสากล และเม่ือพิจารณาในแต
ละคุณลักษณะ พบวา ดานการรักษาระเบียบวินัยอยูในระดับ 3 คือ ทําความดีเพื่อประโยชนของ 
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สังคมสวนรวม ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา เจาพนักงานเรือนจําท่ีมีอายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน สถานภาพการทํางาน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ฐานะเศรษฐกิจทางครอบครัว 
และภูมิลําเนาเดิมแตกตางกัน มีพฤติกรรมทางจริยธรรมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
  
 ภัทรนฤน  พันธุสีดา (2543 : 105) ไดทําการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการรับรู

ความยุติธรรมในองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ : ศึกษากรณีพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในองคการของรัฐแหงหนึ่ง พบวา พนักงานมีระดับการรับรูความยุติธรรมในองคการอยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.3908 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .4642 โดยสามารถ
เรียงลําดับการรับรูความยุติธรรมในองคการจากมากไปนอยได ดังนี้ การรับรูความยุติธรรมดานการ
มีปฏิสัมพันธตอกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  การรับรูความยุติธรรมดาน
กระบวนการในการกําหนดผลตอบแทน  การรับรูความยุติธรรมดานผลตอบแทนและการรับรูความ
ยุติธรรมดานระบบ” 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “ความเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)” เปนการศึกษา

เชิงสํารวจ ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิจยัท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนคุณลักษณะสวนบุคคลในเร่ืองของ
ความเปนบรรษัทภิบาล สรุปออกมาเปนกรอบแนวความคิดของการวิจยั ดังนี ้
 
 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 
 
     ก. คุณลักษณะของพนักงาน   

- เพศ     
- อายุ               
- การศึกษา                   องคประกอบตัวแปรของระดับความเปนบรรษัทภิบาล 
- อายุงาน                 1.  มีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ และการกระทํา 

ของตน 
     ข. สถานภาพในการทํางาน                2.  ยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงาน 

ตําแหนง                 3.  ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรม 
-  เปนผูบริหาร                 4.  มีความโปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมา 
-  ไมเปนผูบริหาร                5.  มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาว 

                  6.  มุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศ 
                              7.  เปนประชากรที่ดีขององคกร หรือสังคม 

                          8.  เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย 
ค. กลุมงาน 

1. กลุมยุทธศาสตรและ 
                 อํานวยการ 
             2. กลุมพัฒนาธุรกิจ 
             3. กลุมการตลาดและบริการ 
 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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3.1  ประเภทของขอมูล 

 -  ขอมูลปฐมภมิู  ไดแก  ขอมูลท่ีไดจากการสุมตัวอยางจากแบบสอบถาม 
 -  ขอมูลทุติยภมิู  ไดแก เอกสาร ตํารา บทความ วิทยานิพนธ และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
 
3.2  ประชากร 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดประชากรท่ีใชในการศึกษา ตามกลุมงาน 3 กลุม คือ กลุม
ยุทธศาสตรและอํานวยการ  กลุมพัฒนาผลิตภัณฑ  และกลุมการตลาดและบริการ ของบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน)  โดยใชแนวทางการจดักลุมตามลําดับช้ันของตําแหนงงาน จํานวน  21,145 คน 
 
ตารางท่ี 3.1  จํานวนพนักงานแบงตามกลุมงาน 
 

กลุมงาน    จํานวน 
กลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ 2,867 
กลุมพัฒนาผลิตภัณฑ  2,681 
กลุมการตลาดและบริการ 15,597 

รวม 21,145 
 
ท่ีมา : กลุมงานนโยบายและการกํากับดแูล ดานทรัพยากรองคกร. “TOT HR Statistics สถิติจํานวน 

          ผูปฏิบัติงาน จําแนกตามสังกัดและระดับ.”  2547. 

3.3 ขนาดตัวอยาง 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ตัวอยาง คือ ประชากรทั้งหมดท่ีจะวจิัยมีจํานวน  21,145   คน ซ่ึง
ผูวิจัยไดดําเนนิการเลือกขนาดของตัวอยางตามสูตร คือ 
 
 n  =          n 
                          1+ne2   
 เม่ือ e  =  ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 
  n =  ขนาดของประชากร 
  n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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-  ประชากร 21,145 คน 
-  กําหนดใหเกิดความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางรอยละ 5 หรือ .05 
 
 
แทนคา  n   =        21,145 
                                    1 + 21,145 x (.05)2 

        =            393   คน 

 

3.4  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
-  คุณลักษณะดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ  อายุ  การศึกษา  

และอายุงาน 
-  กลุมงาน ไดแก กลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ  กลุมพฒันาผลิตภัณฑ และกลุม 

การตลาดและบริการ 
2. ตัวแปรตาม  คือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเปนบรรษัทภิบาล โดยวัดจาก 

องคประกอบตัวแปร       ไดแก 
        2.1  มีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและการกระทําของตน 
        2.2  ยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัตภิาระหนาท่ี 
        2.3  ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรม 
        2.4  มีความโปรงใสและเปดเผยอยางตรงไปตรงมา 
        2.5  มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
       2.6  มุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศในองคกร 
       2.7  เปนประชากรท่ีดีขององคกร หรือสังคม 
       2.8  เคารพในคุณคาของความเปนมนษุย 

3.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหพนกังานท้ัง 3 กลุม เปนผูตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามท้ังหมดมี 2 ตอน ดังนี ้
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 ตอนท่ี  1  สอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จะประกอบดวย 
 -  เพศ 
 -  อาย ุ
 -  การศึกษา 
 -  อายุงาน 
 -  ระดับตําแหนง 
 ตอนท่ี 2  สอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอความเปนบรรษัทภิบาล
ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท้ัง 8 รูปแบบ โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกเพียงคําตอบเดียว 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของคําตอบเปนตัวเลขตามลําดับ ดังนี้ 
 เห็นดวยอยางยิ่ง 5  คะแนน 
 เห็นดวย  4  คะแนน 
 ไมมีความเห็น 3  คะแนน 
 ไมเห็นดวย  2  คะแนน 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1  คะแนน 
 

3.6  การแปลคาคะแนนเฉล่ีย 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดเกณฑดวยการ
ใชการทดสอบคา F-test และ T-test   ดังนี ้
 คําถามเชิงบวก 
 1.00 – 1.50  หมายถึง ไมเห็นดวย/ไมยอมรับ 

1.51 – 2.50  หมายถึง ไมเหน็ดวย ในระดับตํ่า  

2.51 – 3.50  หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง 

3.51 – 4.50  หมายถึง เห็นดวยในระดับสูง 

4.51 – 5.00  หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่งในระดับสูง 

คําถามเชิงลบ 
1.00 – 1.50  หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่งในระดับสูง 

1.51 – 2.50  หมายถึง เห็นดวยในระดับสูง 

 2.51 – 3.50  หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง 

3.51 – 4.50  หมายถึง ไมเห็นดวยในระดับตํ่า 
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4.51 – 5.00  หมายถึง ไมเห็นดวย/ไมยอมรับ 

 

3.7  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 

 1.  ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร  ตํารา  บทความ  วิทยานิพนธ  และผลงานวิจยัท่ี 
เกี่ยวของกับความเปนบรรษทัภิบาล 
 2.  สรางแบบสอบถามใหตรงกรอบความคิดการวิจยั 
 3.  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตอท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบดูวาแบบ 
สอบถามมีความถูกตอง และครอบคลุมในเร่ืองท่ีตองการวจิัย และหาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ .93 
 
3.8  การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา  คํานวณคาความถ่ี  คารอยละ 
2. สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานดวยคา F-test และ t-test 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2  ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรของพนักงานบริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน) 
 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของพนักงานท่ีมีผลตอความคิดเห็นตอการเปนบรรษัทภิบาลของ 
                     บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
122 
271 

 
31.0 
69.0 

รวม 393 100.0 
อายุ 
     20 – 30 ป 
     31 – 40 ป 
     41 – 50 ป 
     51 ปขึ้นไป 

 
27 

180 
148 
38 

 
6.9 
45.8 
37.7 
9.7 

รวม 393 100.0 
การศึกษา 
     ตํ่ากวาปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวาปริญญาตรี 

 
35 

280 
78 

 
8.9 
71.2 
19.8 

รวม 393 100.0 
อายุงาน 
     1 – 10 ป 
     11 – 20 ป 
     21 – 30 ป 
     31 ปขึ้นไป 

 
60 

230 
73 
30 

 
15.3 
58.5 
18.6 
7.6 

รวม 393 100.0 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
ตําแหนงงาน 
     เปนผูบริหาร 
     ไมเปนผูบริหาร 

 
27 

366 

 
6.9 
93.1 

รวม 393 100.0 
กลุมงาน 
     กลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ 
     กลุมพัฒนาธุรกิจ 
     กลุมการตลาดและบริการ 

 
216 
50 

127 

 
55.0 
12.7 
32.4 

รวม 393 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 393 ราย เปนเพศหญิงมาก
ท่ีสุด จํานวน 271 ราย และเพศชาย จํานวน 122 ราย คิดเปนรอยละ 69.0 และ 31.0 ตามลําดับ 
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 393 ราย มีอายุ 31-40 ป มากที่สุด คือจํานวน 
180 ราย รองลงมาอายุ 41-50 ป จํานวน 148 ราย อายุ 51ปข้ึนไป จํานวน 38 ราย และอายุ 20-30 ป 
นอยท่ีสุด จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 45.8 37.7  9.7 และ 6.9 ตามลําดับ    

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คือ จํานวน 280 
ราย รองลงมาคือระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 78 ราย และระดับตํ่ากวาปริญญาตรีนอยท่ีสุด 
จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 71.2  19.8 และ  8.9 ตามลําดับ 
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุการทํางาน 11-20 ปมากท่ีสุด จํานวน 230 ราย 
รองลงมามีอายุการทํางาน 21-30 ป จํานวน 73 ราย  อายุการทํางาน 1 - 10 ป จํานวน 60 ราย และอายุ
การทํางาน 31 ปข้ึนไปนอยท่ีสุด จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 58.5  18.6  15.3 และ 7.6 ตามลําดับ 
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเปนผูบริหาร คือ จํานวน 366 ราย 
รองลงมาคือมีตําแหนงเปนผูบริหาร จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 93.1 และ 6.9 ตามลําดับ 
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยูในกลุมยทุธศาสตรและอํานวยการมาก
ท่ีสุด คือ จํานวน 216 ราย รองลงมาคือกลุมการตลาดและบริการ จํานวน 127 ราย และกลุมพัฒนา
ธุรกิจนอยท่ีสุด คือ จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 55.0  32.4  และ 12.7 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตอการเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) 
 
ตารางท่ี 4.2  คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี 
                    ความคิดเห็นตอความเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 

ความคิดเห็นที่มีตอ บมจ.ทีโอท ี เห็น
ดวย
อยาง
ย่ิง 

เห็น
ดวย 

เฉย ๆ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
อยาง
ย่ิง 

X S.D. ระดับการ
ประเมิน 

- มีความรบัผิดชอบตอผลการตัดสินใจ 
 และการกระทําของตน 
1. บมจ.ทีโอทีมีความรับผดิชอบตอผล 
    การปฏิบัติงานงานอยางสมํ่าเสมอทุก 
    หนวยงาน 
2. บมจ.ทีโอท ีมีการเอาใจใสดูแลการ 
    ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอทุก 
    หนวยงาน 
3. บมจ.ทีโอท ีมีความรับผดิชอบตอ 
    นกัลงทนุคูคา ลูกคา และผูมีผล 
    ประโยชนรวมในการดําเนินงาน 

 
 

19 
(4.8) 

 
14 

(3.6) 
 

28 
(7.1) 

 
 

217 
(55.2) 

 
131 

(33.3) 
 

200 
(50.9) 

 
 

104 
(26.5) 

 
134 

(34.1) 
 

114 
(29.0) 

 
 

51 
(13.0) 

 
101 

(25.7) 
 

47 
(12.0) 

 
 

2 
(0.5) 

 
13 

(3.3) 
 

4 
(1.0) 

 
 

3.51 
 
 

3.08 
 
 

3.51 

 
 

.80 
 
 

.93 
 
 

.83 
 

 
 

เห็นดวยใน
ระดับสูง 

 
เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 
เห็นดวยใน
ระดับสูง 

รวม      3.37 .71 เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 

- ยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัตงิาน 
4. บมจ.ทีโอท ีปฏิบัติตามขอบังคับ 
    กฎหมายตลอดมา 
5. บมจ.ทีโอท ียึดหลักความถูกตอง 
    ในการปฏิบัติงานเสมอมา 
6. บมจ.ทีโอท ีกระทําตามข้ันตอนที ่
    ถกูตองตามขอกําหนดเสมอ 

 
67 

(17.0) 
46 

(11.7) 
40 

(10.2) 

 
225 

(57.3) 
202 

(51.4) 
202 

(51.4) 

 
69 

(17.6) 
99 

(25.2) 
94 

(23.9) 

 
31 

(7.9) 
42 

(10.7) 
55 

(14.0) 

 
1 

(0.3) 
4 

(1.0) 
2 

(0.5) 

 
3.83 

 
3.62 

 
3.57 

 
.81 

 
.86 

 
.87 

 
เห็นดวยใน
ระดับสูง 
เห็นดวยใน
ระดับสูง
เห็นดวยใน
ระดับสูง 

รวม      3.67 .76 เห็นดวยใน
ระดับสูง 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นที่มีตอ บมจ.ทีโอท ี เห็น
ดวย
อยาง
ย่ิง 

เห็น
ดวย 

เฉย ๆ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
อยาง
ย่ิง 

X S.D. ระดับการ
ประเมิน 

- ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาค 
  และยุติธรรม 
7. บมจ.ทีโอท ีมีการจัดซ้ือจัดหาอยางเปน 
    ธรรม 
 
8. บมจ.ทีโอท ีปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอ 
    ภาค 
 
9. บมจ.ทีโอท ีตัดสินดวยความเปนธรรม 
    เม่ือมีขอรองเรียนทุกกรณ ี

 
 

15 
(3.8) 

 
16 

(4.1) 
 

23 
(5.9) 

 
 

105 
(26.7) 

 
95 

(24.2) 
 

121 
(30.8) 

 
 

103 
(26.2) 

 
131 

(33.3) 
 

133 
(33.8) 

 
 

123 
(31.3) 

 
117 

(29.8) 
 

102 
(26.0) 

 
 

47 
(12.0) 

 
34 

(8.7) 
 

14 
(3.6) 

 
 

2.79 
 
 

2.85 
 
 

3.09 

 
 

1.08 
 
 

1.01 
 
 

.97 

 
 

เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 
เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 
เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 

รวม      2.91 .92 เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 

- มีความโปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมา 
10. บมจ.ทีโอที มีการแสดงผล 
       ประกอบการอยางเปดเผยตอ 
       สาธารณะชน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได 
11.  บมจ.ทีโอที สนับสนุนใหมีการนํา 
       ระบบประมูลงานผานอิเล็กทรอนิกส 
       มาใชในการจัดซ้ือจัดหาเพือ่ความ 
       โปรงใส 
12.  บมจ.ทีโอที ดําเนินงานอยางเปดเผย 
       ตรงไปตรงมา     

 
38 

(9.7) 
 

56 
(14.2) 

 
 

34 
(8.7) 

 
193 

(49.1) 
 

171 
(43.5) 

 
 

159 
(40.5) 

 
98 

(24.9) 
 

111 
(28.2) 

 
 

122 
(31.0) 

 
53 

(13.5) 
 

49 
(12.5) 

 
 

71 
(18.1) 

 
11 

(2.8) 
 

6 
(1.5) 

 
 

7 
(1.8) 

 
3.49 

 
 

3.56 
 
 
 

3.36 

 
.94 

 
 

.93 
 
 
 

.93 

 
เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 
เห็นดวยใน
ระดับสูง 

 
 

เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 

รวม      3.47 .80 เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นที่มีตอ บมจ.ทีโอท ี เห็น
ดวย
อยาง
ย่ิง 

เห็น
ดวย 

เฉย ๆ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
อยาง
ย่ิง 

X S.D. ระดับการ
ประเมิน 

- มุงสรางคณุคาของธุรกิจในระยะยาวแก 
   ผูมีสวนไดสวนเสีย 
13. บมจ.ทีโอที มุงสรางมูลคาเพิ่มในระยะ 
      ยาว 
14. บมจ.ทีโอที มุงที่จะสรางความเติบโตที ่
      เขมแข็งสําหรับอนาคต 
15. บมจ.ทีโอที พยายามรักษาผลประโยชน  
      ระยะยาวใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของ 

 
 

27 
(6.9) 
47 

(12.0) 
25 

(6.4) 

 
 

203 
(51.7) 
192 

(48.9) 
152 

(38.7) 

 
 

113 
(28.8) 

88 
(22.4) 
120 

(30.5) 

 
 

48 
(12.2) 

55 
(14.0) 

83 
(21.1) 

 
 

2 
(0.5) 
11 

(2.8) 
13 

(3.3) 

 
 

3.52 
 

3.53 
 

3.24 

 
 

.81 
 

.97 
 

.96 

 
 

เห็นดวยใน
ระดับสูง 
เห็นดวยใน
ระดับสูง 
เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 

รวม      3.43 .80 เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 

- มุงสงเสริมหลักการบริหารอนัเปนเลิศ 
16. บมจ.ทีโอที มีการสงเสริมบุคลากรใหมี 
      การพัฒนาอยูตลอดเวลาเพือ่ความเปน 
      เลศิ 
17. บมจ.ทีโอที หาทางปรับปรุงแกไข 
      และพัฒนางานอยูเสมอ 
 
18. บมจ.ทีโอที ดาํเนินงานอยางมีวสัิยทัศน 
 
 
19. บมจ.ทีโอที มุงสรางแรงบันดาลใจให 
      พนักงานในการสรางนวัตกรรม หรือมี 
      ความคิดสรางสรรค 

 
51 

(13.0) 
 

32 
(8.1) 

 
29 

(7.4) 
 

30 
(7.6) 

 
187 

(47.6) 
 

183 
(46.6) 

 
162 

(41.2) 
 

148 
(37.7) 

 
104 

(26.5) 
 

119 
(30.3) 

 
136 

(34.6) 
 

144 
(36.6) 

 
40 

(10.2) 
 

53 
(13.5) 

 
51 

(13.0) 
 

53 
(13.5) 

 
11 

(2.8) 
 

6 
(1.5) 

 
15 

(3.8) 
 

18 
(4.6) 

 
3.58 

 
 

3.46 
 
 

3.35 
 
 

3.30 

 
.94 

 
 

.88 
 
 

.93 
 
 

.95 

 
เห็นดวยใน
ระดับสูง 

 
เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 
เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 
เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 

รวม      3.42 .79 เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นที่มีตอ บมจ.ทีโอท ี เห็น
ดวย
อยาง
ย่ิง 

เห็น
ดวย 

เฉย ๆ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
อยาง
ย่ิง 

X S.D. ระดับการ
ประเมิน 

- เปนประชากรท่ีดีขององคกร หรอืสังคม 
20. บมจ.ทีโอที ไดนําเสนอสินคาและ 
      บริการที่เปนประโยชนตอสังคมเสมอ 
21. บมจ.ทีโอที ดาํเนินงานโดยมีจิตสํานึก 
      ถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
22. บมจ.ทีโอที เขารวมกิจกรรมสาธารณะ 
      อยูเสมอ 

 
60 

(16.3) 
64 

(16.3) 
80 

(20.4) 

 
218 

(55.5) 
223 

(56.7) 
226 

(57.5) 

 
87 

(22.1) 
86 

(21.9) 
70 

(17.8) 

 
28 

(7.1) 
20 

(5.1) 
17 

(4.3) 

 
- 
 
- 
 
- 

 
3.79 

 
3.84 

 
3.94 

 
.78 

 
.75 

 
.74 

 
เห็นดวยใน
ระดับสูง 
เห็นดวยใน
ระดับสูง 
เห็นดวยใน
ระดับสูง 

รวม      3.86 .67 เห็นดวยใน
ระดับสูง 

- เคารพในคุณคาของความเปนมนษุย 
23. บมจ.ทีโอที จางงานโดยไมมีการ 
      กีดกนั และแบงแยกสีผิว เชื้อชาติ 
      ภาษา ตระกูล และเพศ  
24. บมจ.ทีโอที กดข่ีคาแรงเกินความ 
      เหมาะสม 
 
25. บมจ.ทีโอที มีการกําจัดหรือขมเหง 
      พนักงานดวยวิธีการใชอํานาจมืด 

 
72 

(18.3) 
 

10 
(2.5) 

 
16 

(4.1) 

 
181 

(46.1) 
 

58 
(14.8) 

 
67 

(17.0) 

 
90 

(22.9) 
 

108 
(27.5) 

 
148 

(37.7) 

 
41 

(10.4) 
 

169 
(43.0) 

 
121 

(30.8) 

 
9 

(2.3) 
 

48 
(12.2) 

 
41 

(10.4) 

 
3.68 

 
 

2.52 
 
 

2.74 

 
.97 

 
 

.97 
 
 

1.00 

 
เห็นดวยใน
ระดับสูง 

 
เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 
เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 

รวม      2.98 .66 เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 

รวมทุกดาน 3.39 .55 เห็นดวยใน
ระดับ 

ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.2  พบวา  บุคลากรท่ีมีความคิดเห็นตอการเปนบรรษัทภิบาลของ บมจ.       
ทีโอที ในดานตาง ๆ ดังนี ้
 การมีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ และการกระทําของตน พบวา บมจ.ทีโอที มี
ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอทุกหนวยงาน และ บมจ. ทีโอที มีความ
รับผิดชอบตอนักลงทุนคูคา ลูกคา และผูมีผลประโยชนรวมในการดําเนินงาน มีคาเฉล่ียสูงสุด
เทากัน คือ 3.51 ซ่ึงอยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับสูง และรองลงมา คือ บมจ. ทีโอที มี
การเอาใจใสดแูลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอทุกหนวยงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.08 ซ่ึงอยูในระดับ
การประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง 
 การยึดหลักความถูกตองในการปฏิบตัิงาน  พบวา บมจ. ทีโอที ปฏิบัติตามขอบังคับ
กฎหมายตลอดมา มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ  3.83 อยูในระดบัการประเมิน เห็นดวยในระดับสูง 
รองลงมาคือ บมจ.ทีโอที ยดึหลักความถูกตองในการปฏิบัติงานเสมอมา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 อยู
ในระดบัการประเมิน เห็นดวยในระดับสูง และ บมจ. ทีโอที กระทําตามข้ันตอนท่ีถูกตองตาม
ขอกําหนดเสมอ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดบัสูง ตามลําดับ 
 การปฏิบตัิตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยตุิธรรม  พบวา บมจ. ทีโอที ตัดสินดวยความ
เปนธรรมเม่ือมีขอรองเรียนทุกกรณี มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.09 อยูในระดับการประเมิน เห็นดวย
ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ บมจ. ทีโอที ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาค มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.85 
อยูในระดับการประเมิน เหน็ดวยในระดบัปานกลาง และ บมจ. ทีโอที มีการจัดซ้ือจัดหาอยางเปน
ธรรม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.79 อยูในระดับการประเมิน เหน็ดวยในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 การมีความโปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมา  พบวา บมจ. ทีโอที สนับสนุนใหมีการ
นําระบบประมูลงานผานอิเล็กทรอนิกสมาใชในการจัดซ้ือจัดหาเพ่ือความโปรงใส มีคาเฉล่ียสูงสุด
เทากับ 3.56 อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับสูง รองลงมาคือ บมจ. ทีโอที มีการแสดงผล
ประกอบการอยางเปดเผยตอสาธารณะชน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได มีคาเฉล่ียเทากบั 3.49 อยูใน
ระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง และ บมจ. ทีโอที ดําเนินงานอยางเปดเผย
ตรงไปตรงมา มีคาเฉล่ียเทากบั 3.36 อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 การมุงสรางคณุคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา บมจ. ทีโอที มุงท่ี
จะสรางความเติบโตท่ีเขมแข็งสําหรับอนาคต มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.53 อยูในระดบัการประเมิน 
เห็นดวยในระดับสูง รองลงมาคือ บมจ. ทีโอที มุงสรางมูลคาเพิ่มในระยะยาว มีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 
อยูในระดับการประเมิน เหน็ดวยในระดบัสูง  และ บมจ. ทีโอที พยายามรักษาผลประโยชนระยะ
ยาวใหแกทุกฝายท่ีเกีย่วของ มีคาเฉล่ียเทากบั 3.24 อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดบัปาน
กลาง ตามลําดับ 
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 การมุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศ  พบวา  บมจ. ทีโอที มีการสงเสริมบุคลากร
ใหมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาเพ่ือความเปนเลิศ มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.58 อยูในระดับการประเมิน 
เห็นดวยในระดับสูง รองลงมาคือ บมจ. ทีโอที หาทางปรับปรุงแกไขและพัฒนางานอยูเสมอ มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.46 อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง   บมจ. ทีโอที ดําเนินงาน
อยางมีวิสัยทัศน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 อยูในระดับการประเมิน เหน็ดวยในระดบัปานกลาง และ 
บมจ. ทีโอที มุงสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานในการสรางนวัตกรรม หรือมีความคิดสรางสรรค มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.30 อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 การเปนประชากรท่ีดีขององคกร หรือสังคม พบวา บมจ. ทีโอที เขารวมกิจกรรม
สาธารณะอยูเสมอ มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากบั 3.94 อยูในระดบัการประเมิน เหน็ดวยในระดับสูง 
รองลงมาคือ บมจ. ทีโอที ดําเนินงานโดยมีจติสํานึกถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.84 อยูในระดับการประเมิน เหน็ดวยในระดับสูง  และ บมจ. ทีโอที ไดนําเสนอ
สินคาและบริการท่ีเปนประโยชนตอสังคมเสมอ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 อยูในระดับการประเมิน เหน็
ดวยในระดับสูง ตามลําดับ 
 การเคารพในคณุคาของความเปนมนุษย พบวา  บมจ. ทีโอที จางงานโดยไมมีการกีด
กัน และแบงแยกสีผิว เช้ือชาติ ภาษา ตระกูล และเพศ มีคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 3.68 อยูในระดับการ
ประเมิน เหน็ดวยในระดบัสูง รองลงมาคือ บมจ. ทีโอที มีการกําจัดหรือขมเหงพนกังานดวย
วิธีการใชอํานาจมืด มีคาเฉล่ียเทากับ 2.74 อยูในระดบัการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 
 ในภาพรวมแลว พบวา ดานการเปนประชากรท่ีดีขององคกร หรือสังคม มีคาเฉล่ียรวม
สูงสุดเทากับ 3.86 อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับสูง รองลงมาคือ ดานการยึดหลักความ
ถูกตองในการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.67 อยูในระดบัการประเมิน เหน็ดวยในระดับสูง  
ดานการมีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและการกระทําของตน มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.37 อยู
ในระดบัการประเมิน เหน็ดวยในระดบัปานกลาง  ดานการมีความโปรงใสและเปดเผย
ตรงไปตรงมา มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.47 อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง  ดาน
การมุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉล่ียรวมเทากบั 3.43 อยูใน
ระดับการประเมิน เห็นดวยในระดบัปานกลาง  ดานการมุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศ มี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.43 อยูในระดบัการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง  ดานการเคารพใน
คุณคาของความเปนมนุษย มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 2.98 อยูในระดับการประเมิน เหน็ดวยในระดบั
ปานกลาง และดานการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรม มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 2.91 อยู
ในระดบัการประเมิน เหน็ดวยในระดับปานกลาง ตามลําดับ ซ่ึงรวมทุกดานแลวพบวา มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.39 อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  4.3 เปรียบเทียบระดับความคิดเหน็ของพนักงานท่ีมีผลตอการเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท  
                    ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 

ความคิดเห็นท่ีมีตอ บมจ.ทีโอที X S.D. ระดับการประเมิน 
1.  การเปนประชากรที่ดีขององคกรหรือสังคม 3.86  เห็นดวยในระดับสูง 
2.  ยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงาน 3.67  เห็นดวยในระดับสูง 
3.  มีความโปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมา 3.47  เห็นดวยในระดับ

ปานกลาง 
4.  มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดสวนเสีย 3.43  เห็นดวยในระดับ

ปานกลาง 
5.  มุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศ 3.42  เห็นดวยในระดับ

ปานกลาง 
6.  มีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและการกระทําของตน 3.37  เห็นดวยในระดับ

ปานกลาง 
7.  เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย 2.98  เห็นดวยในระดับ

ปานกลาง 
8.  ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาค 2.91  เห็นดวยในระดับ

ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.3  ระดับความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีผลตอการเปนบรรษัทภิบาลของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมแลว พบวา การเปนประชากรท่ีดีขององคกรหรือสังคม 
มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.86  อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับสูง  รองลงมาคือ ยึดหลัก
ความถูกตองในการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 อยูในระดบัการประเมิน เห็นดวยในระดับสูง  
มีความโปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.47  อยูในระดบัการประเมิน เหน็ดวย
ในระดบัปานกลาง  มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดสวนเสยี มีคาเฉล่ียเทากบั 
3.43  อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง  มุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศ มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.42  อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง  มีความรับผิดชอบตอผล
การตัดสินใจและการกระทําของตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37  อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยใน
ระดับปานกลาง  เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย  มีคาเฉล่ียเทากับ 2.98  อยูในระดับการ
ประเมิน เหน็ดวยในระดบัปานกลาง  และปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาค มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
เทากับ 2.91 อยูในระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง 
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ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  โดยนําเสนอดังตอไปนี้ 
การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัระดับความเปนบรรษัทภิบาลแตกตางกนั  แยกทดสอบไดดังนี ้
1. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ 

ความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกนั 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับระดับความรับผิดชอบตอผล 
การตัดสินใจ และการกระทําของตนไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับระดับความรับผิดชอบตอผล 
การตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.4   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับระดับความรับผิดชอบ 
                       ตอผลการตัดสินใจ และการกระทําของตน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
ชาย 122 3.40 .69 .593 .553 
หญิง 271 3.35 .72   

รวม 393 3.37 .71   

 
 จากตารางท่ี 4.4    คํานวณคา T ไดเทากบั .593 มี Sig เทากับ .553 เมื่อกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัระดับความรับผิดชอบตอผล
การตัดสินใจและการกระทําของตนไมแตกตางกัน 
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2. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ 
ระดับการยดึหลักการถูกตองในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับระดับระดับการยึดหลักความ 
ถูกตองในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับระดับการยดึหลักความถูกตอง 
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.5  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการยดึหลักความ 

   ถูกตองในการปฏิบัติงานจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
ชาย 122 3.74 .74 1.09 .276 
หญิง 271 3.64 .77   

รวม 393 3.67 .76   
 
 จากตารางท่ี  4.5   คํานวณคา T ไดเทากบั 1.09 มี Sig เทากับ .276 เมื่อกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา  บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัระดับการยึดหลักความ 
ถูกตองในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน            
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3. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอ 
ภาคและ ยุติธรรมไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอ 
ภาคและยุติธรรมแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี  4.6  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝาย 
   อยางเสมอภาคและยุติธรรม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
ชาย 122 3.00 .98 1.256 .210 
หญิง 271 2.87 .89   

รวม 393 2.91 .92   
 
 จากตารางท่ี  4.6   คํานวณคา T ไดเทากบั 1.256 มี Sig เทากับ .210 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยาง
เสมอภาคและยุติธรรมไมแตกตางกัน 
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4. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ 
โปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมาแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับความโปรงใสและเปดเผย 
ตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับความโปรงใสและเปดเผย 
ตรงไปตรงมาแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี   4.7   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับความโปรงใสและ 
     เปดเผยตรงไปตรงมา จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
ชาย 122 3.51 .77 .622 .534 
หญิง 271 3.46 .82   

รวม 393 3.47 .80   
 
 จากตารางท่ี 4.7   คํานวณคา T ไดเทากับ .622 มี Sig เทากับ .534 เมื่อกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปรงใสและเปดเผย
ตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 
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5. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสรางคุณคาของธุรกิจใน 
ระยะยาวไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสรางคุณคาของธุรกิจใน 
ระยะยาวแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.8    เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสรางคุณคาของ 
     ธุรกิจในระยะยาวจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
ชาย 122 3.52 .79 1.485 .138 
หญิง 271 3.39 .80   

รวม 393 3.43 .80   
 
 จากตารางท่ี 4.8  คํานวณคา T ไดเทากับ 1.485 มี Sig เทากับ .138 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของธุรกิจ
ในระยะยาวไมแตกตางกัน 
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6. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
มุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสงเสริมหลักการบริหาร 
อันเปนเลิศไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสงเสริมหลักการบริหาร 
อันเปนเลิศแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.9    เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสงเสริมหลักการ 
     บริหารอันเปนเลิศจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
ชาย 122 3.50 .81 1.282 .200 
หญิง 271 3.39 .77   

รวม 393 3.42 .79   
 
 จากตารางท่ี 4.9   คํานวณคา T ไดเทากับ 1.282 มี Sig เทากับ .200 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการ
บริหารอันเปนเลิศไมแตกตางกัน 
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7.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปน 
ประชากรที่ดีขององคกร หรือสังคมแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการเปนประชากรท่ีดีของ 
องคกร หรือสังคมไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการเปนประชากรท่ีดีของ 
องคกร หรือสังคมแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี  4.10  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดบัความคิดเห็นเกีย่วกับการเปนประชากรท่ีด ี
     ขององคกร หรือสังคม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
ชาย 122 3.86 .67 .080 .937 
หญิง 271 3.85 .66   

รวม 393 3.86 .67   
 
 จากตารางท่ี 4.10    คํานวณคา T ไดเทากบั .080 มี Sig เทากับ .937 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ  0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดีของ
องคกร หรือสังคมไมแตกตางกัน 
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8.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความ 
เคารพในคุณคาของความเปนมนุษยแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับความเคารพในคุณคาของความ 
เปนมนุษยไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับความเคารพในคุณคาของความ 
เปนมนุษยแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.11     เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับความเคารพในคุณคา 
        ของความเปนมนุษย จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
ชาย 122 3.06 .68 1.650 .100 
หญิง 271 2.94 .64   

รวม 393 2.98 .66   
 
 จากตารางท่ี 4.11    คํานวณคา T ไดเทากบั 1.650 มี Sig เทากับ .100 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ  0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความเคารพในคุณคาของ
ความเปนมนษุยไมแตกตางกัน 
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9. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปน 
บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน 
 
ตารางท่ี 4.12   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับความเปน 
                       บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
ชาย 122 3.45 .56 1.42 .156 
หญิง 271 3.36 .55   

รวม 393     
 
 จากตารางท่ี  4.12     คํานวณคา T ไดเทากบั 1.42  มี Sig เทากับ .156  เมื่อกําหนดระดับ
นัยสําคัญเทากบั 0.05  พบวา Sig > α ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา  โดยภาพรวมแลวบุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความเปน
บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน 

 
10.  การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความ 

รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับระดับความรับผิดชอบตอผล 
การตัดสินใจ และการกระทําของตนไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับระดับความรับผิดชอบตอผล 
การตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกัน 
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ตารางท่ี  4.13   เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับความ 
      รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ และการกระทําของตน จําแนกตามอายุ 

 

ระดับอาย ุ N X S.D. ระดับการประเมิน 
20 – 30 ป 27 3.47 .71 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

31 – 40 ป 180 3.34 .68 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

41 – 50 ป 148 3.39 .74 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

51 ปข้ึนไป 38 3.34 .75 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.37 .71 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 .491 .164 .324 .808 
ภายในกลุม 389 196.390 .505   

รวม 392 196.881    
 
 จากตารางท่ี  4.13      คํานวณคา F ได เทากับ .324 มี P-value เทากบั .808 เมื่อกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่วกับความรับผิดชอบตอผลการ
ตัดสินใจและการกระทําของตนไมแตกตางกัน 
 

  11.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการยึด 
หลักความถูกตองในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการยึดหลักความถูกตองในการ 
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการยึดหลักความถูกตองในการ 
ปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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ตารางท่ี  4.14  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการยดึหลักความ 
     ถูกตองในการปฏิบัติงานจําแนกตามอาย ุ

 

ระดับอาย ุ N X S.D. ระดับการประเมิน 
20 – 30 ป 27 3.47 .71 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

31 – 40 ป 180 3.34 .68 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

41 – 50 ป 148 3.39 .74 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

51 ปข้ึนไป 38 3.34 .75 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.37 .71 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 .850 .283 .488 .691 
ภายในกลุม 389 226.136 .581   

รวม 392 226.986    
 

จากตารางท่ี  4.14      คํานวณคา F ได เทากับ .488 มี P-value เทากับ .691 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยดึหลักความถูกตองใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 

12.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอ 
ภาคและ ยุติธรรมไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอ 
ภาคและยุติธรรมแตกตางกนั 
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ตารางท่ี  4.15  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติตอทุกฝาย 
     อยางเสมอภาคและยุติธรรมจําแนกตามอาย ุ

 

ระดับอาย ุ N X S.D. ระดับการประเมิน 
20 – 30 ป 27 3.41 .68 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

31 – 40 ป 180 2.86 .86 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

41 – 50 ป 148 2.88 1.02 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

51 ปข้ึนไป 38 2.96 .86 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 2.91 .92 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 7.420 2.473 2.956 .032 
ภายในกลุม 389 325.470 .837   

รวม 392 332.889    
 

จากตารางท่ี  4.15     คํานวณคา F ได เทากับ 2.956 มี P-value เทากับ .032 เมื่อกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value < α  
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยาง
เสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกัน 
 

13.  การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความ 
โปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมาแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับความโปรงใสและเปดเผย 
ตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับความโปรงใสและเปดเผย 
ตรงไปตรงมาแตกตางกัน 
 
 
 

DPU



 54 

ตารางท่ี  4.16  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับความโปรงใสและ 
    เปดเผยตรงไปตรงมา จําแนกตามอาย ุ

 

ระดับอาย ุ N X S.D. ระดับการประเมิน 
20 – 30 ป 27 3.63 .81 เห็นดวยในระดับสูง 

31 – 40 ป 180 3.45 .76 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

41 – 50 ป 148 3.48 .87 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

51 ปข้ึนไป 38 3.46 .73 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.47 .80 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 .779 .260 .400 .753 
ภายในกลุม 389 252.524 .649   

รวม 392 253.303    
 

จากตารางท่ี  4.16    คํานวณคา F ได เทากับ .400 มี P-value เทากับ .753 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่วกับความโปรงใสและเปดเผย
ตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 
 

14.  การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการ 
มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสรางคุณคาของธุรกิจใน 
ระยะยาวไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสรางคุณคาของธุรกิจใน 
ระยะยาวแตกตางกัน 
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ตารางท่ี  4.17    เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
       ธุรกิจในระยะยาวจําแนกตามอาย ุ
 

ระดับอาย ุ N X S.D. ระดับการประเมิน 
20 – 30 ป 27 3.38 .85 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

31 – 40 ป 180 3.40 .76 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

41 – 50 ป 148 3.42 .86 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

51 ปข้ึนไป 38 3.66 .62 เห็นดวยในระดับสูง 

รวม 393 3.43 .80 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 2.250 .750 1.176 .319 
ภายในกลุม 389 248.076 .638   

รวม 392 250.326    
 

จากตารางท่ี  4.17      คํานวณคา F ได เทากับ 1.176 มี P-value เทากับ .319 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของธุรกิจ
ในระยะยาวไมแตกตางกัน 
 

15. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุง 
สงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสงเสริมหลักการบริหาร 
อันเปนเลิศไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสงเสริมหลักการบริหาร 
อันเปนเลิศแตกตางกัน 
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ตารางท่ี  4.18  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสงเสริมหลักการ 
     บริหารอันเปนเลิศจําแนกตามอาย ุ
 

ระดับอาย ุ N X S.D. ระดับการประเมิน 
20 – 30 ป 27 3.56 .77 เห็นดวยในระดับสูง 

31 – 40 ป 180 3.37 .77 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

41 – 50 ป 148 3.45 .83 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

51 ปข้ึนไป 38 3.50 .70 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.42 .79 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 1.267 .422 .682 .563 
ภายในกลุม 389 240.794 .619   

รวม 392 242.060    
 

จากตารางท่ี  4.18    คํานวณคา F ได เทากับ .682 มี P-value เทากับ .563 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการ
บริหารอันเปนเลิศไมแตกตางกัน 
 

16.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการ 
ประชากรที่ดีขององคกร หรือสังคมแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการเปนประชากรท่ีดีของ 
องคกร หรือสังคมไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการเปนประชากรท่ีดีของ 
องคกร หรือสังคมแตกตางกนั 
 
 
 

DPU



 57 

ตารางท่ี  4.19   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดี 
      ขององคกร หรือสังคม จําแนกตามอาย ุ
 

ระดับอาย ุ N X S.D. ระดับการประเมิน 
20 – 30 ป 27 3.90 .77 เห็นดวยในระดับสูง 

31 – 40 ป 180 3.91 .65 เห็นดวยในระดับสูง 

41 – 50 ป 148 3.83 .65 เห็นดวยในระดับสูง 

51 ปข้ึนไป 38 3.67 .72 เห็นดวยในระดับสูง 

รวม 393 3.86 .67 เห็นดวยในระดับสูง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 2.004 .668 1.508 .212 
ภายในกลุม 389 172.255 .443   

รวม 392 174.258    
 

จากตารางท่ี  4.19     คํานวณคา F ได เทากบั 1.508 มี P-value เทากับ .212 เมื่อกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดีของ 
องคกร หรือสังคม ไมแตกตางกัน 
  

17. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเคารพ
ในคุณคาของความเปนมนษุยแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการเคารพในคุณคาของความ 
เปนมนุษยไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการเคารพในคุณคาของความ 
เปนมนุษยแตกตางกัน 
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ตารางท่ี   4.20  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการเคารพในคุณคา 
      ของความเปนมนุษย จําแนกตามอาย ุ

 

ระดับอาย ุ N X S.D. ระดับการประเมิน 
20 – 30 ป 27 3.28 .74 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

31 – 40 ป 180 3.02 .63 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

41 – 50 ป 148 2.87 .68 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

51 ปข้ึนไป 38 2.97 .54 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 2.98 .66 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 4.555 1.518 3.586 .014 
ภายในกลุม 389 164.713 .423   

รวม 392 169.268    
 

จากตารางท่ี   4.20     คํานวณคา F ได เทากับ 3.586 มี P-value เทากับ .014 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value < α ทําใหปฏิเสธ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคารพในคุณคาของ 
ความเปนมนษุยแตกตางกัน โดยบุคลากรท่ีมีอายุระหวาง 20-30 ป มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.28 
รองลงมาคือบุคลากรท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.02  บุคลากรท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป 
มีคาเฉล่ียเทากบั 2.97 และบุคลากรท่ีมีอายุระหวาง 41 -50 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 2.87 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 59 

18. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปน 
บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน 
 
ตารางท่ี  4.21   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็ของพนักงานเก่ียวกับความเปน 
                         บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน จําแนกตามอาย ุ
 

ระดับอาย ุ n X S.D. ระดับการประเมิน 
20 – 30 ป 27 3.55 .58 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

31 – 40 ป 180 3.38 .51 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

41 – 50 ป 148 3.37 .59 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

51 ปข้ึนไป 38 3.39 .57 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.39 .55 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 .799  .266 .872 .456 
ภายในกลุม 389 118.720 .305   

รวม 392 119.518    
 

 จากตารางท่ี  4.21     คํานวณคา F ได เทากับ .872 มี P-value เทากับ .456 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา  โดยภาพรวมแลวบุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความเปน
บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน 
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19. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ 
ผลการตัดสินใจ และการกระทําของตนไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ 
ผลการตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.22    เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผล 
      การตัดสินใจ และการกระทําของตน จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X S.D. ระดับการประเมิน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 35 3.46 .79 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ปริญญาตรี 280 3.39 .69 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

สูงกวาปริญญาตรี 78 3.24 .73 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.37 .71 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 1.627 .813 1.625 .198 
ภายในกลุม 390 195.254 .501   

รวม 392 196.881    
 

จากตารางท่ี  4.22      คํานวณคา F ได เทากับ 1.625 มี P-value เทากับ .198 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัความรับผิดชอบ 
ตอผลการตัดสินใจ และการกระทําของตนไมแตกตางกนั 
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20. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการยดึหลักความถูกตองในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการยึดหลักความ 
ถูกตองในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการยึดหลักความ 
ถูกตองในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.23 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการยดึหลักความถูกตอง 
    ในการปฏิบัติงานจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา N X S.D. ระดับการประเมิน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 35 3.60 .80 เห็นดวยในระดับสูง 

ปริญญาตรี 280 3.64 .77 เห็นดวยในระดับสูง 

สูงกวาปริญญาตรี 78 3.81 .70 เห็นดวยในระดับสูง 

รวม 393 3.67 .76 เห็นดวยในระดับสูง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 1.836 .918 1.590 .205 
ภายในกลุม 390 225.150 .577   

รวม 392 226.986    
 

จากตารางท่ี  4.23      คํานวณคา F ได เทากับ 1.590 มี P-value เทากับ .205 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยึดหลัก 
ความถูกตองในการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั 
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21. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุก 
ฝายอยางเสมอภาคและ ยุติธรรมไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุก 
ฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี   4.24  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝาย 
      อยางเสมอภาคและยุติธรรมจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา N X S.D. ระดับการประเมิน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 35 2.96 .92 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ปริญญาตรี 280 2.91 .94 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

สูงกวาปริญญาตรี 78 2.89 .85 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 2.91 .92 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 .129  .076 .927 
ภายในกลุม 390 332.760 .853   

รวม 392 332.889    
 

จากตารางท่ี   4.24     คํานวณคา F ได เทากับ .076 มี P-value เทากับ .927 เมื่อกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติตอ 
ทุกฝายอยางเสมอภาคและยุตธิรรมไมแตกตางกัน 
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22. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความโปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมาแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความโปรงใสและ 
เปดเผยตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความโปรงใสและ 
เปดเผยตรงไปตรงมาแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.25  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับความโปรงใสและ 

    เปดเผยตรงไปตรงมา จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา N X S.D. ระดับการประเมิน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 35 3.49 .85 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ปริญญาตรี 280 3.46 .79 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

สูงกวาปริญญาตรี 78 3.52 .84 เห็นดวยในระดับสูง 

รวม 393 3.47 .80 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 .248 .124 .191 .826 
ภายในกลุม 390 253.054 .649   

รวม 392 253.303    
 

จากตารางท่ี   4.25     คํานวณคา F ได เทากับ .191 มี P-value เทากับ .826 เมื่อกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัความโปรงใส 
และเปดเผยตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 
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23. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคา 
ของธุรกิจในระยะยาวไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคา 
ของธุรกิจในระยะยาวแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.26   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
      ธุรกิจในระยะยาวจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา N X S.D. ระดับการประเมิน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 35 3.63 .77 เห็นดวยในระดับสูง 

ปริญญาตรี 280 3.45 .79 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

สูงกวาปริญญาตรี 78 3.29 .82 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.43 .80 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 3.055 1.528 2.409 .091 
ภายในกลุม 390 247.270 .634   

รวม 392 250.326    
 

จากตารางท่ี  4.26      คํานวณคา F ได เทากับ 2.409 มี P-value เทากับ .091 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการมุงสราง 
คุณคาของธุรกิจในระยะยาวไมแตกตางกนั 
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24. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสงเสริม 
หลักการบริหารอันเปนเลิศไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสงเสริม 
หลักการบริหารอันเปนเลิศแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.27  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสงเสริมหลักการ 
     บริหารอันเปนเลิศจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา N X S.D. ระดับการประเมิน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 35 3.62 .77 เห็นดวยในระดับสูง 

ปริญญาตรี 280 3.44 .75 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

สูงกวาปริญญาตรี 78 3.27 .88 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.42 .79 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 3.332 1.666 2.722 .067 
ภายในกลุม 390 238.728 .612   

รวม 392 242.060    
 

จากตารางท่ี  4.27      คํานวณคา F ได เทากับ 2.722 มี P-value เทากับ .067 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการมุงสงเสริม 
หลักการบริหารอันเปนเลิศไมแตกตางกัน 
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25. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับระดับความประชากรท่ีดีขององคกร หรือสังคมแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปนประชากรท่ี 
ดีขององคกร หรือสังคมไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปนประชากรท่ี 
ดีขององคกร หรือสังคมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.28  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการเปนประชากรท่ีด ี
     ขององคกร หรือสังคม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา N X S.D. ระดับการประเมิน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 35 3.73 .83 เห็นดวยในระดับสูง 

ปริญญาตรี 280 3.87 .65 เห็นดวยในระดับสูง 

สูงกวาปริญญาตรี 78 3.86 .67 เห็นดวยในระดับสูง 

รวม 393 3.86 .67 เห็นดวยในระดับสูง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 .587 .294 .659 .518 
ภายในกลุม 390 173.671 .445   

รวม 392 174.258    
 

จากตารางท่ี  4.28      คํานวณคา F ได เทากับ .659 มี P-value เทากับ .518 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเปน 
ประชากรที่ดีขององคกร และสังคมไมแตกตางกัน 
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26. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเคารพในคุณคา 
ของความเปนมนุษยไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเคารพในคุณคา 
ของความเปนมนุษยแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.29  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการเคารพในคุณคาของ 
    ความเปนมนุษย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา N X S.D. ระดับการประเมิน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 35 3.04 .72 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ปริญญาตรี 280 2.96 .67 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

สูงกวาปริญญาตรี 78 3.02 .59 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 2.98 .66 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 .329 .165 .380 .684 
ภายในกลุม 390 168.939 .433   

รวม 392 169.268    
 

จากตารางท่ี  4.29      คํานวณคา F ได เทากับ .380 มี P-value เทากับ .684 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเคารพใน 
คุณคาของความเปนมนุษยไมแตกตางกัน 
 
 
 
 

DPU



 68 

27. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน 
 
ตารางท่ี  4.30  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับความเปน 
                       บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน จําแนกตาม 
     ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X S.D. ระดับการประเมิน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 35 3.44 .63 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ปริญญาตรี 280 3.39 .55 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

สูงกวาปริญญาตรี 78 3.36 .52 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.39 .55 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 .151 .075 .246 .782 
ภายในกลุม 390 119.368 .306   

รวม 392 119.518    
 

 จากตารางท่ี  4.30     คํานวณคา F ได เทากับ .246 มี P-value เทากับ .782 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา   โดยภาพรวมแลวบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน    มีความคิดเหน็ 
เกี่ยวกับความเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน 
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28. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับความ
รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผลการ 
ตัดสินใจ และการกระทําของตนไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผลการ 
ตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี  4.31    เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผล 
      การตัดสินใจ และการกระทําของตน จาํแนกตามอายงุาน 
 

อายุงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
1-10 ป 60 3.34 .66 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

11-20 ป 230 3.33 .72 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

21-30 ป 73 3.47 .73 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

31 ปข้ึนไป 30 3.42 .70 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.37 .71 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 1.073 .358 .710 .546 
ภายในกลุม 389 195.808 .503   

รวม 392 196.881    
 

จากตารางท่ี  4.31      คํานวณคา F ได เทากับ .710 มี P-value เทากับ .546 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผล 
การตัดสินใจ และการกระทําของตนไมแตกตางกัน 
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29. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการ
ยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยดึหลักความถูกตองใน 
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยดึหลักความถูกตองใน 
การปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.32  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกีย่วกับการยดึหลักความ 
     ถูกตองในการปฏิบัติงานจําแนกตามอายงุาน 
 

อายุงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
1-10 ป 60 3.78 .73 เห็นดวยในระดับสูง 

11-20 ป 230 3.67 .77 เห็นดวยในระดับสูง 

21-30 ป 73 3.63 .82 เห็นดวยในระดับสูง 

31 ปข้ึนไป 30 3.60 .61 เห็นดวยในระดับสูง 

รวม 393 3.67 .76 เห็นดวยในระดับสูง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 1.034 .345 .593 .620 
ภายในกลุม 389 225.953 .581   

รวม 392 226.986    
 

จากตารางท่ี  4.32    คํานวณคา F ได เทากับ .593 มี P-value เทากับ .620 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการยึดหลักความถูกตอง 
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
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30. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการ
ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยาง 
เสมอภาคและ ยุติธรรมไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยาง 
เสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.33   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝาย 
      อยางเสมอภาคและยุติธรรมจําแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
1-10 ป 60 3.04 .78 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

11-20 ป 230 2.82 .93 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

21-30 ป 73 3.05 1.02 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

31 ปข้ึนไป 30 3.02 .78 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 2.91 .92 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 4.746 1.582 1.875 .133 
ภายในกลุม 389 328.143 .844   

รวม 392 332.889    
 

จากตารางท่ี  4.33      คํานวณคา F ได เทากับ 1.875 มี P-value เทากับ .133 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝาย 
อยางเสมอภาคและยุติธรรมไมแตกตางกัน 
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31. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับความ
โปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมาแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปรงใสและเปดเผย 
ตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปรงใสและเปดเผย 
ตรงไปตรงมาแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.34   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับความโปรงใสและ 
      เปดเผยตรงไปตรงมา จําแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
1-10 ป 60 3.59 .75 เห็นดวยในระดับสูง 

11-20 ป 230 3.41 .83 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

21-30 ป 73 3.57 .80 เห็นดวยในระดับสูง 

31 ปข้ึนไป 30 3.50 .63 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.47 .80 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 2.599 .866 1.344 .260 
ภายในกลุม 389 250.704 .644   

รวม 392 253.303    
 

จากตารางท่ี  4.34      คํานวณคา F ได เทากับ 1.344 มี P-value เทากับ .260 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความโปรงใสและ 
เปดเผยตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 
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32. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการ
มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
ธุรกิจในระยะยาวไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
ธุรกิจในระยะยาวแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี   4.35   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
       ธุรกิจในระยะยาวจําแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
1-10 ป 60 3.38 .81 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

11-20 ป 230 3.37 .81 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

21-30 ป 73 3.56 .79 เห็นดวยในระดับสูง 

31 ปข้ึนไป 30 3.70 .65 เห็นดวยในระดับสูง 

รวม 393 3.43 .80 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 4.410 1.470 2.325 .074 
ภายในกลุม 389 245.915 .632   

รวม 392 250.326    
 

จากตารางท่ี  4.35    คํานวณคา F ได เทากับ 2.325 มี P-value เทากบั .074 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
ธุรกิจในระยะยาวไมแตกตางกัน 
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33.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการ
มุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการ 
บริหารอันเปนเลิศไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการ 
บริหารอันเปนเลิศแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี  4.36  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสงเสริมหลักการ 
    บริหารอันเปนเลิศจําแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
1-10 ป 60 3.43 .79 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

11-20 ป 230 3.36 .79 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

21-30 ป 73 3.57 .79 เห็นดวยในระดับสูง 

31 ปข้ึนไป 30 3.56 .77 เห็นดวยในระดับสูง 

รวม 393 3.42 .79 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 3.052 1.017 1.656 .176 
ภายในกลุม 389 239.009 .614   

รวม 392 242.060    
 

จากตารางท่ี  4.36      คํานวณคา F ได เทากับ 1.656 มี P-value เทากับ .176 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการ 
บริหารอันเปนเลิศไมแตกตางกัน 
 
 

DPU



 75 

34. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับ
ความประชากรท่ีดีขององคกร หรือสังคมแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดีของ 
องคกร หรือสังคมไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดีของ 
องคกร หรือสังคมแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี   4.37  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดี 
      ขององคกร หรือสังคม จําแนกตามอายุงาน 

 

อายุงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
1-10 ป 60 3.87 .70 เห็นดวยในระดับสูง 

11-20 ป 230 3.88 .66 เห็นดวยในระดับสูง 

21-30 ป 73 3.83 .66 เห็นดวยในระดับสูง 

31 ปข้ึนไป 30 3.68 .65 เห็นดวยในระดับสูง 

รวม 393 3.86 .67 เห็นดวยในระดับสูง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 1.195 .398 .895 .444 
ภายในกลุม 389 173.063 .445   

รวม 392 174.258    
 

จากตารางท่ี  4.37     คํานวณคา F ได เทากับ .895 มี P-value เทากับ .444 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดี 
ขององคกร และสังคมไมแตกตางกัน 
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35.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการ
เคารพในคุณคาของความเปนมนุษยแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคารพในคุณคาของ 
ความเปนมนษุยไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคารพในคุณคาของ 
ความเปนมนษุยแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.38  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการเคารพในคุณคาของ 
     ความเปนมนุษย จําแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
1-10 ป 60 3.19 .64 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

11-20 ป 230 2.94 .64 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

21-30 ป 73 2.90 .72 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

31 ปข้ึนไป 30 3.03 .58 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 2.98 .66 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 3.674 1.225 2.877 .036 
ภายในกลุม 389 165.594 .426   

รวม 392 169.268    
 

จากตารางท่ี   4.38     คํานวณคา F ได เทากับ 2.877 มี P-value เทากับ .036 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value < α ทําใหปฏิเสธ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเคารพในคุณคาของ 
ความเปนมนษุยแตกตางกัน โดยบุคลากรท่ีมีอายุงานระหวาง 1 – 10 ป มีคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็
เกี่ยวกับการเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยมากท่ีสุด เทากับ 3.19 รองลงมาคือบุคลากรท่ีมี   
อายุงาน 31 ปข้ึนไป มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเทากับ 3.03 บุคลากรท่ีมีอายุงานระหวาง 11 – 20 
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ป มีคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็ เทากับ 2.94 และบุคลากรท่ีมีอายุงานระหวาง 21 – 30 ป มีคาเฉล่ีย
ระดับความคิดเห็นเทากับ 2.90 ตามลําดับ 
 

36. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความ 
เปนบรรษัทภบิาลของบริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน 
 
ตารางท่ี 4.39  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับความเปน 
                       บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน จําแนกตาม 
                       อายุงาน 
 

อายุงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
1-10 ป 60 3.46 .49 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

11-20 ป 230 3.35 .55 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

21-30 ป 73 3.45 .62 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

31 ปข้ึนไป 30 3.44 .46 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.39 .55 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 3 .979  .326  1.071 .361 
ภายในกลุม 389 118.539 .305   

รวม 392 119.518    
 

 จากตารางท่ี  4.39     คํานวณคา F ได เทากบั 1.071 มี P-value เทากับ .361 เมื่อกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา  โดยภาพรวมแลวบุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เปนบรรษัทภบิาลของบริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ไมแตกตางกัน 
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37.  การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผล 
การตัดสินใจ และการกระทําของตนไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผล 
การตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี   4.40   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผล 
      การตัดสินใจ และการกระทําของตน จาํแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
เปนผูบริหาร 27 3.57 .76 1.527 .128 
ไมเปนผูบริหาร 366 3.35 .70   

รวม 393     
 

จากตารางท่ี 4.40    คํานวณคา T ไดเทากบั 1.527 มี Sig เทากับ .128 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ  0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับความรับผิดชอบตอ
ผลการตัดสินใจ และการกระทําของตนไมแตกตางกัน 
 

38. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการยดึหลักการถูกตองในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการยดึหลักการถูกตอง 
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการยดึหลักการถูกตอง 
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.41  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการยดึหลักความถูกตอง 
    ในการปฏิบัติงานจําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
เปนผูบริหาร 27 3.75 .77 .569 .570 
ไมเปนผูบริหาร 366 3.67 .76   

รวม 393     
 

จากตารางท่ี 4.41    คํานวณคา T ไดเทากบั .569 มี Sig เทากับ .570 เมื่อกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ  0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการยึดหลักความ
ถูกตองในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 

39. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝาย 
อยางเสมอภาคและ ยุติธรรมไมแตกตางกนั 

H1 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝาย 
อยางเสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.42  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติตอทุกฝาย 
     อยางเสมอภาคและยุติธรรมจําแนกตามตําแหนงงาน 

 
ตําแหนงงาน จํานวน X S.D. T-stat Sig. 

เปนผูบริหาร 27 3.26 .93 2.033 .043 
ไมเปนผูบริหาร 366 2.89 .92   

รวม 393     
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จากตารางท่ี  4.42   คํานวณคา T ไดเทากบั 2.033 มี Sig เทากับ .043 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.05 พบวา Sig < α  ทําใหปฏิเสธ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการยึดหลักความ
ถูกตองในการปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานเปนผูบริหารมีคาเฉล่ียระดับ
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด เทากับ 3.26 รองลงมาคือ 
บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานไมเปนผูบริหาร มีคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เทากับ 2.89 ตามลําดับ 
 

40. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการมีความโปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมาแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมีความโปรงใส 
และเปดเผยตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมีความโปรงใส 
และเปดเผยตรงไปตรงมาแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.43  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการมีความโปรงใสและ 
     เปดเผยตรงไปตรงมา จําแนกตามตําแหนงงาน 

 
ตําแหนงงาน จํานวน X S.D. T-stat Sig. 

เปนผูบริหาร 27 3.74 .67 1.797 .073 
ไมเปนผูบริหาร 366 3.45 .81   

รวม 393     
 

จากตารางท่ี  4.43   คํานวณคา T ไดเทากับ 1.797 มี Sig เทากับ .073 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการมีความโปรงใส
และเปดเผยตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 
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41.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
ธุรกิจในระยะยาวไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
ธุรกิจในระยะยาวแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี   4.44   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
       ธุรกิจในระยะยาวจําแนกตามตําแหนงงาน 

 

ตําแหนงงาน จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
เปนผูบริหาร 27 3.80 .66 2.527 .012 
ไมเปนผูบริหาร 366 3.40 .80   

รวม 393     
 

จากตารางท่ี 4.44    คํานวณคา T ไดเทากบั 2.527 มี Sig เทากับ .012 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.05 พบวา Sig < α  ทําใหปฏิเสธ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสรางคุณคา
ของธุรกิจในระยะยาวแตกตางกัน โดยบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานเปนผูบริหารมีคาเฉล่ียระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการมุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวมากท่ีสุด เทากับ 3.80 รองลงมาคือ 
บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานไมเปนผูบริหาร มีคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เทากับ 3.40 ตามลําดับ 
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42.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสงเสริม 
หลักการบริหารอันเปนเลิศไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสงเสริม 
หลักการบริหารอันเปนเลิศแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.45  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสงเสริมหลักการ 
    บริหารอันเปนเลิศจําแนกตามตําแหนงงาน 

 

ตําแหนงงาน จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
เปนผูบริหาร 27 3.76 .72 2.308 .022 
ไมเปนผูบริหาร 366 3.40 .79   

รวม 393     
 

จากตารางท่ี 4.45    คํานวณคา T ไดเทากบั 2.308 มี Sig เทากับ .022 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ 0.05 พบวา Sig < α  ทําใหปฏิเสธ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสงเสริม
หลักการบริหารอันเปนเลิศแตกตางกัน โดยบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานเปนผูบริหารมีคาเฉล่ียระดับ
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศมากท่ีสุด เทากับ 3.76 รองลงมาคือ 
บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานไมเปนผูบริหาร มีคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เทากับ 3.40 ตามลําดับ 
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43. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับระดับความประชากรท่ีดีขององคกร หรือสังคมแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดี 
ขององคกร หรือสังคมไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดี 
ขององคกร หรือสังคมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี   4.46     เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดบัความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดี 
        ขององคกร หรือสังคม จําแนกตามตําแหนงงาน 

 

ตําแหนงงาน จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
เปนผูบริหาร 27 3.96 .64 .858 .391 
ไมเปนผูบริหาร 366 3.85 .67   

รวม 393     
 

จากตารางท่ี 4.46   คํานวณคา T ไดเทากบั .858 มี Sig เทากับ .391 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ  0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการเปนประชากรท่ี
ดีขององคกร หรือสังคมไมแตกตางกัน 
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44. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเคารพในคุณคา 
ของความเปนมนุษยไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเคารพในคุณคา 
ของความเปนมนุษยแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.47  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการเคารพในคุณคาของ 
     ความเปนมนุษย จําแนกตามตําแหนงงาน 

 

ตําแหนงงาน จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
เปนผูบริหาร 27 3.11 .67 1.084 .279 
ไมเปนผูบริหาร 366 2.97 .66   

รวม 393     
 

จากตารางท่ี 4.47    คํานวณคา T ไดเทากบั 1.084 มี Sig เทากับ .279 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญ เทากับ  0.05 พบวา Sig > α  ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการเคารพในคุณคา
ของความเปนมนุษยไมแตกตางกัน 
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45. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับ 
ความเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน 
 
ตารางท่ี 4.48  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับความเปน 
                       บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน จําแนกตาม 
                       ตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน จํานวน X S.D. T-stat Sig. 
เปนผูบริหาร 27 3.62 .56 2.256 .025 
ไมเปนผูบริหาร 366 3.37 .55   

รวม 393     
 
จากตารางท่ี  4.48    คํานวณคา T ได เทากับ 2.256 มี Sig   เทากับ .025 เม่ือกําหนดระดับ

นัยสําคัญเทากบั 0.05 พบวา P-value < α  
 สรุปวา โดยภาพรวมแลวบุคลากรท่ีมีตําแหนงงาน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความเปน
บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 
 

46. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับ 
ความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกนั 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผลการ 
ตัดสินใจ และการกระทําของตนไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผลการ 
ตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกนั 
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ตารางท่ี   4.49   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผล 
       การตัดสินใจ และการกระทําของตน จาํแนกตามกลุมงาน 
 

กลุมงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
ยุทธศาสตรและอํานวยการ 217 3.47 .65 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

พัฒนาธุรกิจ 50 3.30 .71 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

การตลาดและบริการ 126 3.21 .78 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.37 .71 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 5.709 2.855 5.824 .003 
ภายในกลุม 390 191.172 .490   

รวม 392 196.881    
 

จากตารางท่ี  4.49      คํานวณคา F ได เทากับ 5.824 มี P-value เทากับ .003 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value < α ทําใหปฏิเสธ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผล 
การตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกัน โดยพบวา บุคลากรในกลุมยุทธศาสตรและ
อํานวยการ มีคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจ และการกระทํา
ของตนมากท่ีสุด เทากับ 3.47 รองลงมาคือ บุคลากรในกลุมพัฒนาธุรกิจ มีคาเฉล่ียระดับความ
คิดเห็นเทากับ 3.30 และบุคลากรในกลุมการตลาดและบริการ มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเทากบั 
3.21 ตามลําดับ 
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47.  การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการ
ยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยึดหลักความถูกตอง 
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยึดหลักความถูกตอง 
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.50   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการยึดหลักความ 
     ถูกตองในการปฏิบัติงานจําแนกตามกลุมงาน 
 

กลุมงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
ยุทธศาสตรและอํานวยการ 217 3.73 .74 เห็นดวยในระดับสูง 

พัฒนาธุรกิจ 50 3.74 .78 เห็นดวยในระดับสูง 

การตลาดและบริการ 126 3.55 .78 เห็นดวยในระดับสูง 

รวม 393 3.67 .76 เห็นดวยในระดับสูง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 2.664 1.332 2.316 .100 
ภายในกลุม 390 224.322 .575   

รวม 392 226.986    
 

จากตารางท่ี  4.50     คํานวณคา F ได เทากับ 2.316 มี P-value เทากับ .100 เมื่อกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการยดึหลักความ 
ถูกตองในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
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48.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการ
ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยาง 
เสมอภาคและ ยุติธรรมไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยาง 
เสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.51   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝาย 
      อยางเสมอภาคและยุติธรรมจําแนกตามกลุมงาน 
 

กลุมงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
ยุทธศาสตรและอํานวยการ 217 2.99 .93 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

พัฒนาธุรกิจ 50 3.02 .86 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

การตลาดและบริการ 126 2.74 .92 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 2.91 .92 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 5.689 2.844 3.390 .035 
ภายในกลุม 390 327.201 .839   

รวม 392 332.889    
 

จากตารางท่ี  4.51    คํานวณคา F ได เทากับ 3.390 มี P-value เทากบั .035 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value < α ทําใหปฏิเสธ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติตอทุกฝาย 
อยางเสมอภาคและยุติธรรมแตกตางกัน โดยบุคลากรในกลุมพัฒนาธุรกิจมีคาเฉล่ียระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรมมากท่ีสุด เทากับ 3.02 รองลงมาคือ
บุคลากรในกลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ มีคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เทากับ 2.99 และบุคลากร
ในกลุมการตลาดและบริการ มีคาเฉล่ียระดบัความคิดเหน็เทากับ 2.74 ตามลําดับ 
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49. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับ 
ความโปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมาแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปรงใสและเปดเผย 
ตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปรงใสและเปดเผย 
ตรงไปตรงมาแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี   4.52  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับความโปรงใสและ 
      เปดเผยตรงไปตรงมา จําแนกตามกลุมงาน 
 

กลุมงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
ยุทธศาสตรและอํานวยการ 217 3.55 .78 เห็นดวยในระดับสูง 

พัฒนาธุรกิจ 50 3.49 .83 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

การตลาดและบริการ 126 3.34 .82 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.47 .80 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 3.620 1.810 2.827 .060 
ภายในกลุม 390 249.683 .640   

รวม 392 253.303    
 

จากตารางท่ี  4.52      คํานวณคา F ได เทากับ 2.827 มี P-value เทากับ .060 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความโปรงใสและ 
เปดเผยตรงไปตรงมาไมแตกตางกัน 
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50.  การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการ
มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
ธุรกิจในระยะยาวไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
ธุรกิจในระยะยาวแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี  4.53   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
      ธุรกิจในระยะยาวจําแนกตามกลุมงาน 
 

กลุมงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
ยุทธศาสตรและอํานวยการ 217 3.49 .76 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

พัฒนาธุรกิจ 50 3.13 .91 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

การตลาดและบริการ 126 3.45 .80 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.43 .80 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 5.329 2.696 2.293 .014 
ภายในกลุม 390 244.934 .628   

รวม 392 250.326    
 

จากตารางท่ี  4.53      คํานวณคา F ได เทากับ 2.293 มี P-value เทากับ .014 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value < α ทําใหปฏิเสธ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของ 
ธุรกิจในระยะยาวแตกตางกนั โดยบุคลากรในกลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ มีคาเฉล่ียระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการมุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวมากท่ีสุด เทากับ 3.49 รองลงมาคือบุคลากร
ในกลุมการตลาดและบริการ มีคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เทากับ 3.45 และบุคลากรในกลุมพัฒนา
ธุรกิจ มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็น เทากับ 3.13 ตามลําดับ 
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51.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการ
มุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการ 
บริหารอันเปนเลิศไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการ 
บริหารอันเปนเลิศแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี 4.54   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็เกีย่วกับการมุงสงเสริมหลักการ 
     บริหารอันเปนเลิศจําแนกตามกลุมงาน 
 

กลุมงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
ยุทธศาสตรและอํานวยการ 217 3.48 .73 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

พัฒนาธุรกิจ 50 3.14 .90 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

การตลาดและบริการ 126 3.44 .82 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.42 .79 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 4.758 2.379 3.909 .021 
ภายในกลุม 390 237.303 .608   

รวม 392 242.060    
 

จากตารางท่ี  4.54      คํานวณคา F ได เทากับ 3.909 มี P-value เทากับ .021 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value < α ทําใหปฏิเสธ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการ 
บริหารอันเปนเลิศแตกตางกนั โดยบุคลากรในกลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ มีคาเฉล่ียระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการมุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศมากท่ีสุด เทากับ 3.48 รองลงมาคือ
บุคลากรในกลุมการตลาดและบริการ มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็น เทากับ 3.44 และบุคลากรใน
กลุมพัฒนาธุรกิจ มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็น เทากับ 3.14 ตามลําดับ 
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52. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับ 
ระดับความประชากรท่ีดีขององคกร หรือสังคมแตกตางกนั 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดีของ 
องคกร หรือสังคมไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดีของ 
องคกร หรือสังคมแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี   4.55  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดบัความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดี 
      ขององคกร หรือสังคม จําแนกตามกลุมงาน 
 

กลุมงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
ยุทธศาสตรและอํานวยการ 217 3.91 .67 เห็นดวยในระดับสูง 

พัฒนาธุรกิจ 50 3.75 .63 เห็นดวยในระดับสูง 

การตลาดและบริการ 126 3.80 .67 เห็นดวยในระดับสูง 

รวม 393 3.86 .67 เห็นดวยในระดับสูง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 1.591 .796 1.797 .167 
ภายในกลุม 390 172.667 .443   

รวม 392 174.258    
 

จากตารางท่ี  4.55      คํานวณคา F ได = 1.797 มี P-value = .167 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญเทากบั 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปนประชากรท่ีดี 
ขององคกร และสังคมไมแตกตางกัน 
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53.   การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่วกับการ
เคารพในคุณคาของความเปนมนุษยแตกตางกัน 

สมมติฐานทางสถิต ิ

H0 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคารพในคุณคาของ 
ความเปนมนษุยไมแตกตางกัน 

H1 : บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคารพในคุณคาของ 
ความเปนมนษุยแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.56  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการเคารพในคุณคาของ 
     ความเปนมนุษย จําแนกตามกลุมงาน 
 

กลุมงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
ยุทธศาสตรและอํานวยการ 217 2.98 .70 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

พัฒนาธุรกิจ 50 3.03 .52 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

การตลาดและบริการ 126 2.96 .64 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 2.98 .66 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 .192  .222 .801 
ภายในกลุม 390 169.075 .434   

รวม 392 169.268    
 

จากตารางท่ี  4.56    คํานวณคา F ได = .222 มี P-value = .801 เม่ือกําหนดระดับ
นัยสําคัญเทากบั 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 

 สรุปวา บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเคารพในคุณคาของ 
ความเปนมนษุย ไมแตกตางกัน 
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54. การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับ 
ความเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน 
 
ตารางท่ี  4.57   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความคิดเหน็ของพนักงานเก่ียวกับความเปน 
                         บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกดาน จําแนกตาม 
                         กลุมงาน 
 

กลุมงาน N X S.D. ระดับการประเมิน 
ยุทธศาสตรและอํานวยการ 217 3.45 .54 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

พัฒนาธุรกิจ 50 3.33 .54 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

การตลาดและบริการ 126 3.31 .57 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

รวม 393 3.39 .55 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

ตาราง ANOVA 
แหลงความแปรปรวน Df SS MS F P-value 

ระหวางกลุม 2 1.752 .876 2.902 .056 
ภายในกลุม 390 117.766 .302   

รวม 392 119.518    
 
 

 จากตารางท่ี  4.57     คํานวณคา F ได เทากับ .872 มี P-value เทากับ .456 เม่ือกําหนด
ระดับนยัสําคัญเทากับ 0.05 พบวา P-value > α ทําใหยอมรับ H0 
 สรุปวา  โดยภาพรวมแลวบุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เปนบรรษัทภบิาลของบริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ไมแตกตางกัน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจยั เร่ือง “ความเปนบรรษัทภิบาลของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)” เปน

การศึกษาเชิงสํารวจ เพื่อตรวจสอบระดับการเปนบรรษทัภิบาลของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับระดับการเปนบรรษัทภิบาล จําแนกตามคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของพนักงาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 จากผลการวิจยั สรุปไดวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 31-
40 ปมากท่ีสุด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอายุการทํางาน 11 – 20 ป  สวนใหญไมเปนผูบริหาร 
และปฏิบัติงานอยูในกลุมยทุธศาสตรและอํานวยการมากท่ีสุด 
 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ท่ีมีตอการเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)  
 จากผลการวิจยั พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอความเปน
บรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ในดานการเปนประชากรท่ีดีขององคกร หรือสังคม
มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.39 และอยูในระดับการประเมิน เหน็ดวยในระดบัปานกลาง 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัระดับความเปนบรรษัทภบิาลแตกตางกนั สรุปไดดังนี ้
 เพศ 
 บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับความรับผิดชอบตอผลการ
ตัดสินใจและการกระทําของตน  การยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตอทุกฝาย
อยางเสมอภาคและยุติธรรม  ความโปรงใสและเปดเผย ตรงไปตรงมา  การมุงสรางคุณคาของธุรกิจ
ในระยะยาว  การมุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศ  การเปนประชากรท่ีดีขององคกร หรือ
สังคม และความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย ไมแตกตางกัน 
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 อายุ 
 บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับความรับผิดชอบตอผลการ
ตัดสินใจ และการกระทําของตน  การยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตอทุกฝาย
อยางเสมอภาคและยุติธรรม ความโปรงใสและเปดเผย ตรงไปตรงมา  การมุงสรางคุณคาของธุรกิจ
ในระยะยาว  การมุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศ  การเปนประชากรท่ีดีขององคกร หรือ
สังคม ไมแตกตางกัน   

และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยแตกตางกัน  โดย
บุคลากรท่ีมีอายุระหวาง 20 – 30 ป มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.28 รองลงมาคือ อายุระหวาง 31 – 40 ป มี
คาเฉล่ีย 3.02  อายุ 51 ปข้ึนไป มีคาเฉล่ีย 2.97 และอายุระหวาง 41 – 50 ป มีคาเฉล่ีย 2.87 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา 
 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผล
การตัดสินใจ และการกระทําของตน  การยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตอทุก
ฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรม ความโปรงใสและเปดเผย ตรงไปตรงมา  การมุงสรางคุณคาของ
ธุรกิจในระยะยาว  การมุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศ  การเปนประชากรท่ีดีขององคกร 
หรือสังคม และความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย ไมแตกตางกนั   
 อายุงาน 
 บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผลการ
ตัดสินใจ และการกระทําของตน  การยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตอทุกฝาย
อยางเสมอภาคและยุติธรรม ความโปรงใสและเปดเผย ตรงไปตรงมา  การมุงสรางคุณคาของธุรกิจ
ในระยะยาว  การมุงสงเสริมหลักการบริหารอันเปนเลิศ  การเปนประชากรท่ีดีขององคกร หรือ
สังคม ไมแตกตางกัน  

และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยแตกตางกัน  โดย
บุคลากรท่ีมีอายุงาน 1 – 10  ป มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.19 รองลงมาคือ อายุงาน 31  ปข้ึนไป มีคาเฉล่ีย 
3.03 อายุงานระหวาง 11 – 20 ป มีคาเฉล่ีย 2.94  และอายุงานระหวาง 21 – 00 ป มีคาเฉล่ีย 2.90 
ตามลําดับ 
 ตําแหนงงาน 
 บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่วกับความรับผิดชอบตอผลการ
ตัดสินใจ และการกระทําของตน  การยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงาน   ความโปรงใสและ
เปดเผย ตรงไปตรงมา   การเปนประชากรท่ีดขีององคกร หรือสังคม และความเคารพในคุณคาของ
ความเปนมนษุย ไมแตกตางกัน   
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และบุคลากรที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการยดึหลักความถูกตอง
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานเปนผูบริหาร มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.26 
รองลงมาคือ ไมเปนผูบริหาร มีคาเฉล่ีย 2.89 ตามลําดับ 

บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุงสรางคุณคาของธุรกิจ
ในระยะยาวแตกตางกัน โดยบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานเปนผูบริหารมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.80 
รองลงมา คือ ไมเปนผูบริหาร มีคาเฉล่ีย 3.40 ตามลําดับ 

บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมุงสงเสริมหลักการ
บริหารอันเปนเลิศแตกตางกนั โดยบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานเปนผูบริหาร มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.73 
รองลงมาคือ ไมเปนผูบริหาร มีคาเฉล่ีย 3.40 ตามลําดับ 

กลุมงาน 
บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยึดหลักความถูกตองในการ

ปฏิบัติงาน  ความโปรงใสและเปดเผย ตรงไปตรงมา  การเปนประชากรท่ีดีขององคกร และสังคม  
และการเคารพในคุณคาของความเปนมนษุย ไมแตกตางกัน 

และบุคลากรที่มีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผลการ
ตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกัน โดยบุคลากรในกลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.47 รองลงมาคือ กลุมพฒันาธุรกิจ มีคาเฉล่ีย 3.30 และกลุมการตลาดและบริการ 
มีคาเฉล่ีย 3.21 ตามลําดับ 

บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอ
ภาคและยุติธรรมแตกตางกนั โดยบุคลากรในกลุมพัฒนาธุรกิจ มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.02 รองลงมา
คือ กลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ มีคาเฉล่ีย 2.99 และกลุมการตลาดและบริการ มีคาเฉล่ีย 2.74 
ตามลําดับ 

บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการมุงสรางคุณคาของธุรกิจใน
ระยะยาวแตกตางกัน โดยบุคลากรในกลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.49 
รองลงมาคือ กลุมการตลาดและบริการ มีคาเฉล่ีย 3.45 และกลุมพัฒนาธุรกิจ มีคาเฉล่ีย 3.13 
ตามลําดับ 

บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการมุงสงเสริมหลักการบริหาร
อันเปนเลิศแตกตางกัน โดยบุคลากรในกลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.48 
รองลงมาคือ กลุมการตลาดและบริการ มีคาเฉล่ีย 3.44 และกลุมพัฒนาธุรกิจ มีคาเฉล่ีย 3.14 
ตามลําดับ 
 
 

DPU



 98

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  พบวา 
คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อายุงาน ตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและ
การกระทําของตน  การยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงาน  ความโปรงใสและเปดเผย 
ตรงไปตรงมา  การเปนประชากรท่ีดีขององคกร หรือสังคม  และความเคารพในคุณคาของความเปน
มนุษยไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ กัลยา  เนติประวตัิ (2544 : 122) ไดทําการวจิยั
เร่ือง “การยอมรับรูปแบบการจัดองคการทางสังคมแบบใหมตามหลักการบริหารกจิการบานเมืองท่ี
ดีในองคการภาครัฐ : ศึกษากรณีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”   พบวา เพศตางกัน มีระดบั
การยอมรับรูปแบบการจัดการองคการทางสังคมแบบใหมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดีไมแตกตางกัน และแตกตางกัน ซ่ึงขัดแยงกบังานวิจยัคือ อายุตางกัน ระดับการศึกษา
ตางกัน ระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน มีระดับการยอมรับรูปแบบของการจัดองคการทางสังคมแบบ
ใหม ตามหลักการบริหารกจิการบานเมืองและสังคมท่ีดีตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะธรรมชาติของ
มนุษยมีความแตกตางกันท้ังในดานการรับรู ศักยภาพ และบุคลิกภาพ ซ่ึงความแตกตางเหลานี้อาจ
เปนเพราะผลมาจากการถายทอดทางพันธุกรรม ส่ิงแวดลอม และประสบการณท่ีไดรับ ท้ังจาก
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน ทําใหการตดัสินใจ มุมมองและความคิดเห็นที่ออกมา
แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุปของ พะยอม  วงศสารศรี  (2530 : 30) 
 บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่วกับการยดึความถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน ความโปรงใสและเปดเผย ตรงไปตรงมา การเปนประชากรท่ีดีขององคกรและสังคม 
และการเคารพในคุณคาของความเปนมนษุยไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ นยิดา    
ศรีหานาม (2543 : 110) ไดทําวจิัยเร่ือง “ความสัมพนัธระหวางจริยธรรมในการทํางานและความ
ผูกพันตอองคกร : บริษัทเอกชนขนาดใหญของคนไทยแหงหนึ่ง”  พบวา จริยธรรมในการทํางานมี
ความสัมพันธทางบวกกบัความผูกพันตอองคการในทุกองคประกอบ ดังนั้น ในการเสริมสราง
จริยธรรมในองคการก็สามารถสงเสริมใหเกิดข้ึนได โดยการยกระดับความผูกพันตอองคการให
สูงข้ึน และเม่ือพิจารณาถึงความผูกพันตอองคการในแตละดานแลว ก็พบวา ความผูกพันทางดาน
จิตใจมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือความผูกพันทางดานการคงอยู และสุดทายคือความผูกพัน
ทางดานบรรทัดฐาน ดังนั้น องคการควรมุงเนนเพิ่มระดับความผูกพันในดานบรรทัดฐานใหสูงข้ึน
กอน โดยการปลูกจิตสํานึกของความจงรักภักดีใหกบัพนักงานเพ่ือใหพนกังานพรอมและเต็มใจ
ทุมเทความรู ความสามารถเพ่ือองคการอยางเต็มท่ี 
 บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่วกับความรับผิดชอบตอผลการ
ตัดสินใจ และการกระทําของตนแตกตางกัน โดยกลุมยุทธศาสตรและอํานวยการมากท่ีสุด 
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รองลงมาเปนกลุมพัฒนาธุรกิจ และกลุมการตลาดและบริการ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัย
ของ ศิริพร  ประโยค (2542 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวาง
องคประกอบหาประการของบุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิกับผลการปฏิบัติงานของหัวหนางาน
ระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กรณศึีกษาบริษัทรีทไรท (ประเทศไทย) จํากดั 
พบวา องคประกอบดานการแสดงออกตอสังคม การประนีประนอม การมีมโนสํานึกตอหนาท่ีการ
งาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน สวนองคประกอบดานความหวั่นไหวทางอารมณ
มีความสัมพันธเชิงลบกับผลการปฏิบัติงาน 
 บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอ
ภาคและยุติธรรมแตกตางกนั โดยกลุมงานพัฒนาธุรกิจมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุมยุทธศาสตรและ
อํานวยการ และกลุมการตลาดและบริการตามลําดับ ไมสอดคลองกับงานวิจยัของ นิยดา  ศรีหานาม 
(2543 : 110) ไดทําการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวางจริยธรรมในการทํางานและความผูกพันตอ
องคการ : ศึกษาเฉพาะกรณบีริษัทเอกชนขนาดใหญของคนไทยแหงหนึ่ง” พบวา บริษัทควรนําผล
การปฏิบัติงานมาใชในการพฒันารูปแบบการใหผลตอบแทนและตัวเสริมแรงทางสังคมอยางจริงจัง 
เพื่อจูงใจใหพนักงานเห็นคุณคาของการทุมเททํางานเพ่ือองคการอยางแทจริง ควรทําใหพนักงาน
ม่ันใจไดวา ความตั้งใจและความทุมเทเพือ่องคการนั้นมิไดสูญเปลา เปนส่ิงท่ีวัดได มีความยุติธรรม 
 บุคลากรท่ีมีกลุมงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่วกับการมุงสรางคุณคาทางธุรกิจใน
ระยะยาว มุงสงเสริมหลักการบริหารแตกตางกัน โดยกลุมยุทธศาสตรและอํานวยการมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ กลุมการตลาดและบริการ และกลุมพัฒนาธุรกิจ ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยั
ของ ลักษมี  ทุงหวา (2547 : 36) ไดทําการวิจัยเร่ือง “เจตคติของพนกังานท่ีมีตอการบริหารองคการ
ตามหลักการบรรษัทภิบาล” พบวา การนําบรรษัทภิบาลมาใชตองมีการสงเสริมทางดานจริยธรรม 
ความอิสระ ความโปรงใส ความยุติธรรม การสรางดุลยภาพ ความรับผิดชอบและกฎหมายตองมี
ความชัดเจน และเอ้ือประโยชนตอสังคมโดยรวม 
 จากการศึกษา พบวา คะแนนเฉล่ียในภาพรวมของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อยูใน
ระดับปานกลาง แสดงวา พนกังานของบริษทั ทีโอที จํากดั (มหาชน) ยงัรูสึกวา บริษทั ทีโอที จํากดั 
(มหาชน) ยังมีความเปนบรรษัทภิบาลไมมากพอ ยกเวนการเปนประชากรท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจยัของ ภทัรนฤน  พันธุสีดํา (2543 : 105) ไดทําวิจยัเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการรับรูความ
ยุติธรรมในองคการกับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ : ศึกษากรณีพนกังานระดับ
ปฏิบัติการในองคการของรัฐแหงหนึ่ง” พบวา ความสัมพันธระหวางการรับรู ความยุติธรรมใน
องคกรกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรอยูในระดับปานกลาง 
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ขอเสนอแนะ 
1. ผลการวิจัยในคร้ังนี้ พบวา คะแนนตํ่าสุดคือดานการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาค 

และยุติธรรม มีระดับการประเมิน เห็นดวยในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูบริหารบริษัท ทีโอที จํากดั 
(มหาชน) ควรเนนในเร่ืองผลประโยชนท่ัวไปสําคัญกวาผลประโยชนสวนตัว มีการประสาน
ผลประโยชน พิจารณาถึงเปาหมายขององคการโดยภาพรวมวามีความสําคัญมากกวาผลประโยชน
ของกลุมคน 

2. ดานการเปนประชากรท่ีดีขององคกร หรือสังคม มีคะแนนสูง ดังน้ัน ผูบริหาร 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควรจะตองทําการศึกษาความเปนบรรษัทภิบาลในองคกรอยูเสมอ
เพื่อรักษาความดี สมควรใหคงอยูตลอดไป 

3. ดานมีความโปรงใสและเปดเผยตรงไปตรงมา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีการ 
แสดงผลประกอบการอยางเปดเผยตอสาธารณะชน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได และสนับสนุนใหมี
การนําระบบประมูลงานผานอิเล็กทรอนิกสมาใชในการจดัซ้ือจัดหาเพื่อความโปรงใส เห็นดวยใน
ระดับคะแนนปานกลาง ดังนั้น ผูบริหารบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควรจะเนนในเร่ืองรูปแบบ
การดําเนนิธุรกิจท่ีโปรงใส ควรมีลักษณะสําคัญคือ เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 
รายละเอียดเก่ียวกับธุรกรรมท่ีผูบริหารหรือกรรมการมีสวนไดเสียกับบริษัท ตลอดจนขอกําหนดวา
ดวยธรรมาภิบาลของบริษัท มีระบบบัญชีท่ีใหขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน ทันการณแกผูลงทุนและมีการ
ตรวจสอบบัญชีท่ีไดมาตรฐาน 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในอนาคตดัชนี้ช้ีวัดความเปนบรรษัทภิบาลท่ีดีขององคกร ตองมีความเปน 
มาตรฐานสากล และใหทันสมัยเสมอ 

2. ผูศึกษาขอเสนอวาในคร้ังตอไป ควรทําการศึกษาโดยการมองจากภายนอกเขามา 
ภายในองคกร เพื่อเปรียบเทียบความเปนบรรษัทภิบาลท่ีดีกับคูแขง ซ่ึงจะโนมนําไปสูผลการ
ดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
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