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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อความ
ไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทยและเปรียบเทียบอิทธิพลของ
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีต่อความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
สาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี 
(Mixed Methodology Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน และใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยท าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขา
สถาบนัการเงินทัว่ประเทศ จ านวน 836 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้
โปรแกรม SPSS และวเิคราะห์เปรียบเทียบอิทธิพลของตวัแปรคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ความไว้วางใจและความตั้ งใจซ้ือของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทยด้วยตัวแบบสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)โดยใชโ้ปรแกรม AMOS  

ผลการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
ประกอบด้วย 7 คุณลกัษณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) ความ
ส านึกในหนา้ท่ี (Responsibility) การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) ความโปร่งใส 
(Transparency) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) จรรยาบรรณ 
(Ethics) และการมีส่วนร่วม (Participation) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ แบบจ าลองคุณลกัษณะ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมี
ความสอดคล้องกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลใน

ฆ 
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ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ และมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือผา่นความไวว้างใจของ
ลูกคา้ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ พบว่าแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ทั้งน้ี 
พบวา่ จรรยาบรรณ ความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีอิทธิพลต่อการรับรู้
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของลูกคา้มากท่ีสุด ในขณะท่ีความไวว้างใจด้านศกัยภาพมี
อิทธิพลต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to study the corporate governance characteristics of State Owned 
Enterprises (SOEs) in Thailand, to study the influence of corporate governance characteristics on 
trust and intention to buy of the SOEs’s customers in Thailand, and to compare the level of 
influenced of corporate governance on trust and intention to buy of the SOE’s customers between 
energy sector and financial institution sector in Thailand. Mixed methodology research was 
employed. For qualitative research, in-depth interviews were used to collect the data from 7 
SOE’s employees who are responsible for monitoring corporate governance process. For 
quantitative research, questionnaires were used as a research instrument. The samples of this 
study consisted of 836 SOE’s customers of energy sector and financial institution sector in 
Thailand. The data were analyzed by SPSS for descriptive statistics and by AMOS program for 
Structural Equation Modeling (SEM). 

The results revealed that the corporate governance characteristics consisted of 7 
characteristics, namely Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, 
Efficiency & Effectiveness, Ethics, and Participation. The results of hypothesis testing found that 
the model of corporate governance characteristics, trust, and intention to buy of the SOEs’s 
customers in Thailand fitted to the empirical data, in which corporate governance characteristics 
had positive influence on trust and had positive indirect influence on intention to buy via 
customers’ trust at 0.05 level of significance.  In addition, the results indicated that there were                  
no significant different between the model of corporate governance characteristics, trust, and 
intention to buy of SOE’s customers of energy sector and financial institution sector. It is also 
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found that Ethics, Transparency, Efficiency & Effectiveness had the highest influence on trust of 
SOE’s customers in Thailand, respectively while Competence Trust had the highest impact on 
trust of SOE’s customers in Thailand. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎี นิพนธ์ฉบับ น้ีส า เ ร็จ ลุ ล่ วงได้อย่า งสมบู รณ์  โดยได้รับความกรุณาจาก 
ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงให้ความอนุเคราะห์ในการช้ีแนะ
แนวทาง อบรมสั่งสอน ให้ค  าแนะน าซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั รวมถึงแง่คิดเชิงบวกตลอด
เส้นทางของการจดัท าวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีทั้งรอยยิ้มและขวากหนามจนถึงปลายทางแห่งความส าเร็จ
ของงานวจิยั ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ และ 
ดร.พัลลภา เรืองรอง ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตย ์ซ่ึงให้เกียรติสละเวลาอนัมีค่าให้ค  าแนะน าท่ีมี
ประโยชน์เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์และทรงคุณค่าในเชิงวิชาการอีกทั้งสามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อประเทศชาติไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

ขอกราบขอบพระคุณ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ดร.คุรุจิต นาครทรรพ และ 
คุณปานทิพย์ ศรีพิมล ผูท้รงคุณวุฒิและเช่ียวชาญท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือวิจยัในคร้ังน้ี รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงองค์กรรัฐวิสาหกิจทุกท่านท่ีกรุณาให้สัมภาษณ์
ขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และผูจ้ดัการสาขารัฐวิสาหกิจทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวก
ในการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลในทุกจงัหวดั 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ พลเอกอนนัตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 
ดร.อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม ปลดักระทรวงพลงังาน คุณวิฑูรย ์กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน คุณวิศกัด์ิ 
วฒันศพัท ์รองอธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน และคุณภาวนา มานะเวช ผูอ้  านวยการกองแผนงานธุรกิจพลงังาน 
ซ่ึงกรุณาให้โอกาสและสนบัสนุนให้ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสในการศึกษาในระดบัปริญญาเอก รวมถึงขอกราบ
ขอบพระคุณกองทุนโรงกลัน่ปิโตรเลียมส าหรับทุนการศึกษาในคร้ังน้ี 

ทา้ยสุดน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่นอ้ง ดร.อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธ์ิ 
และกลัยาณมิตรทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือและอยู่เคียงขา้งให้ก าลงัใจตลอดมา คุณค่าและประโยชน์ท่ี
อาจมีจากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีขอมอบใหส้ถิตไวแ้ก่แผน่ดินประเทศไทยสืบต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

การสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้หรือบริการ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัขององคก์รให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรให้สามารถช่วยลดตน้ทุนให้แก่
องคก์รได ้ถือเป็นกลยทุธค์วามไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage Strategy) ซ่ึงหลาย
องคก์รต่างน ามาใชเ้พื่อให้บริษทัสามารถประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (Porter, 2008) ในโลก
ธุรกิจที่มีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงอยา่งเช่นในปัจจุบนั กลยทุธ์น่านน ้ าสีขาว (White Ocean Strategy) 
เป็นกลยทุธห์น่ึงที่ถูกน าเสนอโดยดนยั จนัทร์เจา้ฉาย (2555) ว่าจะเป็นกลยทุธ์ที่เหมาะสมและสอด
รับกบัสงัคมเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั ที่จะท าใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนัไดโ้ดยไม่ตอ้งให้ความสนใจ
ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นที่ตลาดมากนัก อีกทั้งยงัผสมผสานระบบทั้งหมดเพื่อสร้างก าไรอยา่ง
เหมาะสมและท าให้บริษทัสามารถด ารงอยู่ได้ โดยมีความไวว้างใจเป็นกุญแจส าคญัที่จะช่วยให้
องค์กรธุรกิจสามารถด าเนินกิจการประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงองค์กรธุรกิจทุกประเภท            
ทุกอุตสาหกรรมพึงสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อปูทางไปสู่เป้าประสงค์ที่ก  าหนดไว ้หรือแม้แต่การเขา้สู่
แนวทางองค์กรธุรกิจสีขาวก็เช่นกัน ความไวว้างใจจึงถือเป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลส าคัญต่อทุก
กระบวนการของการบริหารธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นการวางนโยบาย การก าหนดวิสัยทศัน์ กระบวนการ
ผลิต การตลาด การขาย รวมไปถึงการส่ือสารไปยงัทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจนั้นดว้ย ความ
ไวว้างใจจึงถือได้ว่าเป็นตน้ทุนทางธุรกิจที่มีความจ าเป็นและมีความส าคญัมากกว่าต้นทุนทาง
การเงิน (ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย, 2555) เน่ืองจากไม่วา่องคก์รธุรกิจนั้น จะมีเงินลงทุนมากเพียงใดก็ตาม 
หากไม่ได้รับความไวว้างใจจากลูกคา้ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย หรือแม้แต่ภาคสังคม องค์กรธุรกิจ
ดงักล่าวก็ไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดโ้ดยราบร่ืนและง่ายดาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ
นายแพทยป์ระเวศ วะสี (2550) ที่ว่าการด าเนินธุรกิจควรจะมีความรับผิดชอบและความหวงัดีต่อ
ลูกคา้ ควรด าเนินธุรกิจใหลู้กคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถไวว้างใจได ้ถา้ธุรกิจมีความน่าไวว้างใจ
ก็จะสามารถลดตน้ทุนได ้ธุรกิจใด ๆ ที่ขาดความน่าไวว้างใจธุรกิจนั้นก็ยงัถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่เจริญ 
หรือแมแ้ต่ Burke (อา้งถึงใน Covey & Merrill, 2008) อดีตประธานและซีอีโอของจอห์นสันแอนด์
จอห์นสนัยงัใหค้วามส าคญัของความไวว้างใจ โดยกล่าววา่ ธุรกิจจะไม่สามารถประสบความส าเร็จ
ไดห้ากขาดความไวว้างใจในทุกกระบวนการของธุรกิจเพือ่ มุ่งไปหาความส าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
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ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัสาธารณะซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั Nelson (2008) ประธานและซีอีโอ
บริษทัคาร์ลสัน ซ่ึงเห็นว่าความไวว้างใจเป็นปัจจยัหน่ึงในการช่วยลดตน้ทุนการติดต่อซ้ือขายเป็น
เสมือนน ้ ามนัในการหล่อล่ืนใหแ้ก่องคก์รธุรกิจและสงัคม (Covey & Merrill, 2008) 

ส าหรับประเทศไทยนั้น องค์กรธุรกิจประเภทหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัต่อประเทศเป็น    
อยา่งยิง่ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสงัคม คือ องคก์รธุรกิจประเภทรัฐวสิาหกิจ ประเทศอุตสาหกรรม   
ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการเปิดตลาดใหม่ รวมถึงการแข่งขนัทางการคา้โดยพจิารณาไดจ้ากการ
ฝังรากหย ัง่ลึกอยูใ่นกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ขององคก์รเอกชนที่บทบาททางเศรษฐกิจที่     
โดดเด่น อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศรวมถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายประเทศได้ให้
ความส าคญักบัรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงถือเป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัผลิตผลมวลรวมประชาชาติ (Gross 
Domestic Product: GDP) การจา้งงานและมูลค่าตลาดของประเทศใหสู้งขึ้น หรือแมแ้ต่ในประเทศที่
รัฐวสิาหกิจมีบทบาทเป็นเพยีงตวัประกอบในทางเศรษฐกิจ แต่รัฐวิสาหกิจเหล่านั้น กลบัมีบทบาท
ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคพื้นฐานและอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มี
ความส าคญั อาทิ พลงังาน การขนส่ง การส่ือสารโทรคมนาคมและสถาบนัการเงิน ซ่ึงถือว่าการ
ด าเนินงานมีความส าคญัมากต่อประชากรในภาพกวา้งของประเทศและภาคส่วนอ่ืน ๆ ของภาค
ธุรกิจ  

ดงันั้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจเป็นส่ิงส าคญัเพื่อให้แน่ใจว่าจะไดรั้บผล
ในเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การแข่งขันและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจจึงถือไดว้่าเป็นหน่วยงานธุรกิจของภาครัฐที่มีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อ
เศรษฐกิจและการพฒันาของประเทศ (OECD, 2015)โดยปัจจุบนัประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจจ านวน 
56 แห่ง ณ  ธันวาคม พ.ศ.  2557 มีมูลค่าสินทรัพยท์ั้ งส้ินรวม  12,517,437 ล้านบาทและน าส่งเงิน 
กลับคืนสู่ภาครัฐถึง 136,690 ล้านบาท (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2557) 
นอกจากการที่ภาครัฐจะได้รับเงินน าส่งจากผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจเพื่อน ามาใช้ในการ
พฒันาประเทศแลว้ ภาครัฐยงัใชรั้ฐวิสาหกิจเป็นหน่ึงช่องทางในการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ
โดยผ่านการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึง ณ ธนัวาคม พ.ศ. 2557 รัฐวิสาหกิจไดเ้บิกจ่ายเงินลงทุนไป
แลว้ทั้งส้ิน 222,852 ลา้นบาท (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2557) จะเห็นไดว้่า 
รัฐวิสาหกิจเป็นองคก์รธุรกิจซ่ึงมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนเป็นอย่างยิง่ ทั้งน้ี
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2557) สังกดักระทรวงการคลงั ซ่ึงมีภารกิจโดยตรง
ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ได้จ  าแนกประเภทรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง ออกเป็น 9 สาขาใหญ่ ๆ 
ไดแ้ก่ 
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(1) สาขาพลงังาน ประกอบดว้ย บริษทัปตท. จ  ากดั (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 

(2) สาขาขนส่ง ประกอบด้วย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษทัขนส่ง จ  ากดั 
บริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทัวทิยกุารบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั สถาบนัการบินพลเรือน และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

(3) สาขาส่ือสาร ประกอบดว้ย บริษทัทีโอที จ  ากดั (มหาชน) บริษทักสท. โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน) บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั และบริษทัอสมท. จ  ากดั (มหาชน) 

(4) สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ย องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ องคก์ารสวน
สตัว ์และ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 

(5) สาขาเกษตร ประกอบด้วย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา 
องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องคก์ารสวนยาง และองคก์ารคลงัสินคา้ 

(6) สาขาสาธารณูปการ ประกอบดว้ย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
องคก์ารจดัการน ้ าเสีย การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษทัธนา
รักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ  ากดั 

(7) สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบดว้ย ส านักงานสลากกินแบ่งแห่ง
ประเทศไทย โรงงานยาสูบ โรงงานไพ ่กรมสรรพสามิต องคก์ารสุรา โรงพมิพต์  ารวจ องคก์ารตลาด 
บริษทัอู่กรุงเทพ จ ากดั และ บริษทัสหโรงแรมและการท่องเที่ยว จ  ากดั 

(8) สาขาสงัคมและเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
และ องคก์ารเภสชักรรม 

(9) สาขาสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารออม
สิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย บรรษทัตลาดรองสินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย และ ส านกังานธนานุเคราะห์ 

จากการพิจารณารัฐวิสาหกิจทั้ง 9 สาขา ตามข้อมูลของส านักงาน  คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (2557) พบว่ามีรัฐวิสาหกิจ 2 สาขาที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ 
รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน และรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานโดยสังเกตไดจ้ากขอ้มูลทางการเงิน
ของรัฐวสิาหกิจ ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน มีสินทรัพยร์วมมาก
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สุดเป็นล าดบัที่ 1 จ  านวน 7,428,324 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา คือ รัฐวิสาหกิจสาขา
พลงังานมีสินทรัพยร์วม 3,040,449 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 24 แสดงดงัภาพที่ 1.1 

 

 
 

ภาพที่ 1.1  แสดงมูลค่าสินทรัพยร์วมของรัฐวสิาหกิจ ณ ปี 2557 

 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (2557) 
 

ในส่วนของรายได้รวมนั้ น อันดับ 1 ได้แก่ รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานมีรายได้รวม
จ านวน 4,099,334 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 79 อนัดบั 2 ไดแ้ก่ รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินมี
รายไดร้วมจ านวน 380,298 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7 แสดงดงัภาพที่ 1.2           
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ภาพที่ 1.2  แสดงมูลค่ารายไดร้วมของรัฐวสิาหกิจ ณ ปี 2557 

 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (2557) 
 

เม่ือพจิารณารัฐวสิาหกิจที่น าส่งเงินรายไดเ้ขา้รัฐไดสู้งสุด 10 อนัดบัแรก ณ พ.ศ. 2557 
พบวา่ เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน จ านวน 3 รัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน
สามารถน าเงินส่งเขา้รัฐติดอนัดบัสูงสุด 10 อนัดบัแรก ณ พ.ศ. 2557 จ  านวน 2 รัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ 
ธนาคารออมสิน และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในขณะที่รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขา
สถาบนัการเงินสามารถจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด 10 อันดับแรก ณ พ.ศ. 2557 จ  านวน  
3 รัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ อันดับที่ 1 บริษทั ปตท. จ  ากัด (มหาชน) อนัดบัที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) และ อนัดบัที่ 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดงัตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 รายช่ือรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบันการเงินที่ติดอันดับ 1 ใน 10 
รัฐวสิาหกิจที่มีรายไดน้ าส่งรัฐและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสูงสุด ณ ปี พ.ศ. 2557 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

รายไดน้ าส่งรัฐสูงสุด (รายแห่ง)  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสูงสุด (รายแห่ง) 
ล าดบั รัฐวสิาหกิจ มูลค่า ล าดบั รัฐวสิาหกิจ มูลค่า 

1. กฟผ. 19,085 1. ปตท. 41,029 
2. ปตท. 18,979 2. กรุงไทย 6,732 
3. ออมสิน 13,023 3. กฟผ. 1,282 
4. กฟภ. 10,583  -  
5. กฟน. 5,343  -  

 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (2557) 

 
แมว้า่รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินจะสามารถด าเนินกิจการและ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศอยา่งมีนัยส าคญั แต่รัฐวิสาหกิจทั้งสองสาขาก็ไม่สามารถหลีกหนีปัจจยั        
ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ อาทิ ความไวว้างใจได ้โดยเฉพาะเม่ือรัฐวสิาหกิจทั้งสองสาขาขา้งตน้นั้น
มีธรรมชาติของธุรกิจที่ยิ่งตอ้งการได้รับความไวว้างใจทั้งจากลูกคา้ ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมถึงจากภาคสังคมในการสนับสนุนธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ รัฐวิสาหกิจสาขา
พลงังานเป็นรัฐวสิาหกิจที่อยูใ่นอุตสาหกรรมซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานทรัพยากรที่ไม่ย ัง่ยนื เช่น ปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ อีกทั้งยงัเป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก๊าซคาร์บอน
ในอตัราที่สูง รวมถึงการก าหนดอตัราค่าบริการของรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานกระทบความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยตรง จึงต้องการความไว้วางใจในด้านต้นทุนที่สะท้อนประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการก าหนดราคาที่มีความเป็นธรรมท าให้อุตสาหกรรมดงักล่าวไดรั้บแรงกดดนัใน
ดา้นความไวว้างใจจากสงัคม 

ในประเด็นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความไวว้างใจต่อองคก์รธุรกิจให้เกิดขึ้น 
(Liu, Garcia & Vredenburg, 2014) ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินโดยธรรมชาติของ
การด าเนินธุรกิจบริการให้แก่ประชาชน เช่น บริการรับฝากเงิน บริการสินเช่ือ การแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ บริการตัว๋แลกเงิน เช็คเงินสด บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ บริการโอน
เงินขา้มเขต/ขา้มธนาคาร/ขา้มประเทศ หรือแมก้ระทั้งบริการใหเ้ช่าตูนิ้รภยัเพือ่เก็บทรัพยสิ์นอนัมีค่า
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ของลูกคา้ เป็นตน้ ความไวว้างใจจึงเป็นส่ิงส าคญัสูงสุดที่รัฐวิสากิจสาขาสถาบนัการเงินพึงให้
ความส าคญั เพื่อสร้างความความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ในการเขา้มารับบริการของรัฐวิสาหกิจสาขา
สถาบนัการเงินนั้น ๆ 

แม้ว่าความไวว้างใจของลูกคา้ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจทั้งสาขาพลังงานและสาขาสถาบนั
การเงินจะมีความส าคญัเป็นอยา่งสูง แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลับพบว่า รัฐวิสาหกิจทั้งสอง
สาขากลบัตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ที่ทา้ทายในเชิงธุรกิจเก่ียวกบัประเด็นความไวว้างใจอยา่งต่อเน่ือง 
เร่ิมตน้จากการที่รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานขาดความไวว้างใจจากลูกคา้ ประชาชน และผูมี้ส่วน 
ไดเ้สีย จนท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่งราบร่ืน กิจการลงทุนเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์
ใหแ้ก่องคก์ร ประเทศชาติ หรือเพื่อที่จะสร้างความมัน่คงในการใชพ้ลงังานให้แก่ลูกคา้กลบัไดรั้บ
การต่อตา้นอยา่งชดัเจน เช่นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

กรณีการคดัคา้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่ชอบธรรม กรณีโรงไฟฟ้า-ท่าเรือ
ถ่านหินเทพา จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 บริเวณหน้าโรงเรียนเทพา อ.เทพา  
จ.สงขลา เครือข่ายพลเมืองไดอ้อกแถลงการณ์ ฉบบัที่ 1 คดัคา้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่
ไม่ชอบธรรม กรณีโรงไฟฟ้า-ท่าเรือถ่านหินเทพา จ.สงขลาโดยระบุวา่ ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจัดสร้างโรงไฟฟ้า  
ถ่านหินที่อ  าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ในวนัที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 น้ีนั้น ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียต่างมีความเห็นวา่ กระบวนการจดัการรับฟังความเห็นดงักล่าวไม่มีความชอบธรรม และขดัต่อ
หลกัการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ไทยรัฐ, 2558)  

กรณีการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบี่มีประชาชนมากกว่า 100 คน เดินทาง
มาร่วมนัง่อดอาหารประทว้งต่อตา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ร่วมกบัเครือข่ายปกป้องอนัดามนัจาก
ถ่านหินหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้ยตุิการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหิน จงัหวดักระบี่ ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงยงัอยู่ระหว่างการศึกษาจดัท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) และการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยอยูร่ะหวา่งเปิดประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน (กรุงเทพธุรกิจ, 2558)  

นอกจากนั้น กรณีความไม่โปร่งใสในการบริหารจดัการเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์
น ้ ามนัร่ัวที่จงัหวดัระยองของ บริษทั ปตท.โกลบอลเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ
บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2556)  

รวมถึงกรณีที่บริษทั สยามเอ็นเนอร์จี จ  ากดั ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนที่ไดรั้บ
คดัเลือกให้ผลิตไฟฟ้าขายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยบริษทัวางแผนก่อสร้าง
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โรงไฟฟ้าที่อ  าเภอบางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา แต่การท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยกบับริษทัท า ใหเ้กิดปัญหาตามมามากมาย โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ด าเนินการลงนามสญัญาทั้ง ๆ ที่บริษทัยงัไม่ไดด้ าเนินการจดัท าการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) เม่ือเขา้ไปส ารวจพื้นที่เพื่อด าเนินการจดัท า EIA ไม่ได้
เน่ืองจากถูกต่อตา้นจากผูค้ดัคา้นจึงขอแกไ้ขสัญญาโดยเล่ือนก าหนดจ่ายไฟฟ้า และขอยา้ยที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าไปอยูส่วนอุตสาหกรรมโรจนะแทน ซ่ึงผลกระทบจากความไม่โปร่งใสในการท าสัญญา
ท าให้มีการจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบล่าช้าไปถึง 3 ปี 3 เดือน อีกทั้งการขอปรับขึ้นราคาค่าไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้น 9.8 สตางค ์อันเน่ืองมาจากการยา้ยที่ตั้งท  าให้ประชาชนเป็นผูแ้บกรับภาระตน้ทุนที่สูงขึ้น
แทน  

นอกจากนั้นยงัมีกรณีการที่ผูบ้ริหารระดับสูงของภาครัฐเป็นกรรมการบริษทั ปตท. 
จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงอาจเอ้ือประโยชน์แก่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ท าให้บริษทั ปตท. จ  ากัด 
(มหาชน) ไดเ้ปรียบผูป้ระกอบการรายอ่ืนเป็นอยา่งมากกลายเป็นปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น จนท า
ให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากขึ้ นจากการแข่งขันที่ไม่ เป็นธรรม (มูลนิธิ
สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย, 2557)  

ล่าสุดกับการคัดค้านการเปิดสัมปทานคร้ังที่  21  ณ จังหวัดกาฬสินธุ์  ถึงขนาดที่ 
รัฐมนตรีวา่การในขณะนั้นไดมี้การเขียนระบายความในใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วา่ 

“เหตุการณ์ที่อยากลืม แต่คงลบภาพไม่ออก ก็คือ ตอนผมไปตรวจแหล่งผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ จ.กาฬสินธุ์ เม่ือ 9 ส.ค. พ.ศ. 2558 มีสตรีคนหน่ึง กระโดดจากริมถนน 
มาให้รถที่ผมนั่งให้ชน ให้ทบั ดีที่เจา้หน้าที่ชาย 2 คน ดึงร่างเธอออกไปทนั คือ             
ถา้ไม่ดึงออก ชนและทบัแน่นอน เพราะรถที่ผมนั่ง มีค  าสั่งจากฝ่ายมัน่คงว่า ห้าม
หยุดรถเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับคนในรถ เรามีคนไทย ที่หวง/ห่วง
ทรัพยากรแผน่ดินและพื้นที่ถึงขั้นยอมตาย จะอธิบายวา่ เราจดัการปัญหาได้ เท่าไร 
ก็ไม่เช่ือ”(ณรงคช์ยั อคัรเศรณี, 2558)  

เหตุการณ์ทั้งหมดขา้งตน้ ลว้นแลว้แต่เป็นเหตุการณ์ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบของการ
ขาดความไวว้างใจต่อองค์กรรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานแทบทั้งส้ิน ในขณะที่รัฐวิสาหกิจสาขา
สถาบนัการเงินเองก็ประสบเหตุการณ์ที่สะทอ้นถึงผลกระทบของการขาดความไวว้างใจที่มีต่อ
องคก์ร เช่นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี  

กรณีนายวรวทิย ์ชยัลิมปมนตรี อดีตผูอ้  านวยการธนาคารออมสินตอ้งลาออกจากต าแหน่ง
จากการที่อนุมติัวงเงินกูใ้หแ้ก่ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวงเงิน 5,000 ลา้นบาท
เพื่อน าไปใชช้ าระหน้ีให้แก่เกษตรกรในโครงการจ าน าขา้ว จนส่งผลให้เกิดความไม่ไวว้างใจขึ้น 
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เหตุการณ์ที่ตามมาในขณะนั้นคือ ลูกคา้ธนาคารออมสินแห่ถอนเงินออกจากธนาคารออมสินใน
วนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 จ  านวน 30,000 ล้านบาท และมีการถอนเงินออกของลูกคา้อยา่ง
ต่อเน่ืองระหว่างวนัที่ 17–21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 อีกจ านวน 121,700 ลา้นบาท ดงันั้น เพื่อเป็น
การหยดุเหตุการณ์ดงักล่าว นายวรวิทย ์ชยัลิมปมนตรี จึงท าเร่ืองขออนุมตัิที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินยกเลิกวงเงินกู ้5,000 ลา้นบาท และใหท้วงเงินตน้คืนพร้อมดอกเบี้ยจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทนัทีที่เร่ืองดงักล่าวไดรั้บการอนุมติั นายวรวิทย ์ชยัลิมปมนตรี 
ไดล้าออกจากต าแหน่งเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ไทยพบัลิกา้, 2557)  

กรณีล่าสุดเม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พพิากษาจ าคุก ร.ท.สุชาย เชาวว์ศิิษฐ ์อดีตประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) และ นายวโิรจน์ นวลแข อดีตกรรมการผูจ้ดัการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) คนละ 
18 ปี ในความผิดตามมาตรา 4 พระราชบญัญติัว่าดว้ย ความผิดของพนักงานในองคก์รของรัฐจาก
กรณีเม่ือ พ.ศ. 2546 ที่ไดอ้นุมติัสินเช่ือกว่า 8,000 ลา้นบาทให้กบับริษทัในเครือบริษทักฤษฎามหานคร
โดยระบุจะน าเงินไปรีไฟแนนซ์หน้ีสินกบัสถาบนัการเงินอ่ืน และซ้ือที่ดินเพื่อท าโครงการใหม่
เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์แต่ภายหลงัไดน้ าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั โดยไม่ได้ด าเนินการตาม
โครงการดงักล่าวอยา่งแทจ้ริง และให้จ  าเลยตอ้งร่วมกนัชดใชเ้งินคืนให้กบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ผูเ้สียหายดว้ย ส่วนจ าเลยที่ 5 จ าเลยที่ 8-11 และจ าเลยที่ 13-17 ซ่ึงเป็นเจา้หน้าที่ธนาคาร 
เป็นกรรมการอนุมตัิสินเช่ือ และกลุ่มเอกชนที่ขอสินเช่ือ ศาลพพิากษาใหจ้  าคุกคนละ 12 ปี ใหจ้  าเลย
ซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนที่ขออนุมตัิสินเช่ือโดยทุจริต ตอ้งชดใชเ้งินคืนให้กบัธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) กว่าหม่ืนล้านบาท และจ าเลยที่ 23-27 ซ่ึงเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัเอกชน ที่
กระท าผิดให้จ  าคุกคนละ 12 ปี ส่วนกรรมการฝ่ายสินเช่ือจ าเลยที่ 6-7 ให้ยกฟ้อง ขณะที่ พ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี จ  าเลยที่ 1 ศาลให้พกัคดีไวช้ั่วคราว เน่ืองจากอยูร่ะหว่างการ
หลบหนีคดี ซ่ึงเหตุการณ์น้ีไดก้ระทบต่อความไวว้างใจของลูกคา้ที่มีต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในฐานะรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินเช่นกนั (โพสตท์ูเดย,์ 2558) 

ข่าวสารที่ ถูกเผยแพร่ไปข้างต้นนั้ น ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลเชิงลบที่สร้างความ 
ไม่ไวว้างใจให้เกิดขึ้นกบัองคก์รธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจ สาขาพลงังานและสถาบนัการเงินแทบ
ทั้งส้ิน เม่ือลูกคา้ไม่มีความไวว้างใจต่อองคก์รธุรกิจแลว้ ยอ่มส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รในเชิง
ลบอันจะท าให้ลูกคา้ไม่ไวว้างใจในการซ้ือสินค้าและบริการขององค์กรที่มีภาพลักษณ์ติดลบ 
(กฤษติกา คงสมพงศ์, 2554) และมีผลในเชิงลบต่อความภกัดีในตราสินคา้อีกดว้ย (Lau & Lee, 
1999)  
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ทั้งน้ีจากการส ารวจวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัความไวว้างใจพบว่า แมจ้ะมีนักวิชาการ
หลายท่านไดด้ าเนินการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจอยูบ่า้ง แต่ส่วนใหญ่จะ
ด าเนินการศึกษาความไวว้างใจของบุคลากรภายในที่มีต่อองคก์รธุรกิจที่เป็นเอกชน และยงัไม่มี
หลกัฐานเชิงประจกัษท์ี่แสดงถึงการน าปัจจยัคุณลกัษณะดา้นการก  ากบัดูแลกิจการที่ดีมาศึกษาถึง
อิทธิพลที่มีต่อความไวว้างใจ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจประเทศไทย ซ่ึงเป็นองคก์ร
ทางธุรกิจที่มีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างสูง จึงถือเป็นส่ิงที่น่าสนใจอยา่งยิง่ที่จะมี
การศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ มีต่อความไวว้างใจของลูกค้า
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพือ่ให้เกิดความไวว้างใจของลูกคา้ต่อองคก์ร
รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินท าให้ลูกคา้มีความตั้งใจที่จะกลบัมาซ้ือสินคา้
และใช้บริการ (Intention to Buy) ของรัฐวิสาหกิจอีกคร้ัง องค์กรก็จะสามารถด าเนินกิจการ
รัฐวสิาหกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถน าไปพฒันาและน าเสนอหลกัการ
ใชก้ารก ากบัดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจสาขาธุรกิจพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินฉบบัใหม่ 
เพือ่ใหก้ารบริหารงานธุรกิจสามารถประสบผลส าเร็จสามารถผลกัดนันโยบายที่ส าคญั รวมถึงสร้าง
เกิดความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินให้เกิดขึ้นได ้อนัจะ
น าไปสู่การเป็นองคก์รธุรกิจที่ย ัง่ยนืต่อไปในอนาคตมากขึ้น 
 
1.2  ประเด็นปัญหาการวิจัย 

ถึงแม้ว่าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความไวว้างใจ (Trust) จะได้รับความสนใจในแวดวง
วิชาการเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก ความไวว้างใจสามารถช่วยให้องค์กรมีช่ือเสียง (Fombrun, 1996; 
รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2557) และช่วยให้ความตอ้งการอยากลองสินคา้ที่มีความหลากหลายจากคู่แข่ง
ของลูกคา้ลดลง (Mogan & Hunt, 1994) ตลอดจนช่วยให้ผลประกอบการทางดา้นการเงินของบริษทั
ดีขึ้น (Sabate & Puerte, 2003) จากการลดตน้ทุนในเร่ืองของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
(Crosby, Evans & Cowles, 1990) แต่งานวิจยัเก่ียวกบัความไวว้างในในบริบทขององคก์รรัฐวิสาหกิจ
ยงัมีนอ้ยมาก (Ebert, 2009) โดยเฉพาะในเร่ืองของความเก่ียวขอ้งระหว่างการก ากบัดูแลกิจการที่ดีกบั
ความไวว้างใจยงัเป็นเร่ืองใหม่ที่ไม่มีใครศึกษา ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดก้  าหนดค าถามการวิจยัไว ้ดงัน้ี 

1.  คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ประกอบดว้ย
คุณลกัษณะใดบา้ง 

2.  คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือ
ของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยหรือไม่ อิทธิพลดงักล่าวอยูใ่นระดบัและทิศทางใด 
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3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจ และของ
ความตั้งใจซ้ือของลูกคา้จะแตกต่างกันระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและรัฐวิสาหกิจสาขา
สถาบนัการเงินในประเทศไทยหรือไม่อยา่งไร 

 
1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

จากประเด็นปัญหาของการวิจยัเร่ืองอิทธิพลของคุณลกัษณะการก  ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อ
ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลงังานและสาขาสถาบนั
การเงิน ผูว้จิยัจึงก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัในคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพือ่ศึกษาคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ

และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 
3.  เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่มี ต่อความ

ไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน
ในประเทศไทย   
 
1.4   ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตในการวจิยั ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นที่ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผูป้ฏิบตัิงานซ่ึงรับผิดชอบหน้าที่ในการ
ด าเนินงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ไดแ้ก่ การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง 
และการตรวจสอบภายในของรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย ดงั
รายช่ือแสดงในภาคผนวก ข. 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ คือ ลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขา
สถาบนัการเงินในประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ย ลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน ไดแ้ก่ บริษทั 
ปตท. จ  ากัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ
ลูกคา้ของรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั บรรษทัประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคาร
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อิสลามแห่งประเทศไทย และ ส านักงานธนานุเคราะห์ โดยมีปัจจยัส าคญัที่สนับสนุนการเลือก
ประชากรเป้าหมาย (Target Population) ดงัน้ี 

1) ลูกค้าของรัฐวิสาหกิจเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียส าคญัขององค์กรธุรกิจประเภท
รัฐวสิาหกิจเน่ืองจากเป็นผูรั้บบริการ และสนับสนุนให้องคก์รธุรกิจสามารถด ารงอยูไ่ด ้ในแง่ของ
ผลประกอบการของรัฐวสิาหกิจ 

2) รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินเป็น 2 สาขา ที่มีความส าคญัเป็น
ล าดบั 1 และ 2 ของประเทศไทย เม่ือพจิารณาจากมูลค่าสินทรัพยร์วม รายไดท้ี่น าส่งเขา้สู่ภาครัฐ 

3) รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนัการเงินเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตอ้งได้รับ
ความไวว้างจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบนัยงัพบว่าประสบ
ปัญหาในดา้นความไวว้างใจอยู ่

4) ทั้งน้ี ผูว้ิจยัก าหนดหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจ
สาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทยที่มีปฏิสมัพนัธโ์ดยตรงกบัรัฐวสิาหกิจนั้น ๆ 

 
 1.4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

ผูว้ิจยัใช้กรอบการวิเคราะห์เก่ียวกับคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance Characteristics) ตามแนวคิดของนักวิชาการที่ได้มีการศึกษามาก่อนหน้าน้ี เช่น
คณะอนุกรรมการเพื่อการพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (2543) พ.ร.บ.ว่าด้วยการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี (2546) สคร. (2552) ก.ล.ต. (2555) ณดา จนัทร์สม (2556) Grant Thornton 
(2015) G20/OECD (2015) OECD SOE (2015) เป็นตน้ วิเคราะห์เก่ียวกบัความไวว้างใจ (Trust) 
ตามแนวคิดของนกัวชิาการที่ไดมี้การศึกษามาก่อนหน้าน้ี เช่น Reina and Reina (1999) และพฒันา
เพิ่มเติมจากขอ้มูลของนักวิชาการที่เก่ียวขอ้ง Larzelere and Huston (1980) Cook and Wall (1980) 
Lieberman (1983) Butler (1991) Sitkin and Roth (1993) Mayer, Davis and Schoorman (1995) 
Mishra (1996) Caldwell and Clapham (2003) Covey and Merrill (2008) พรรณี บุญประกอบ
(2551) คนึงนิจ อนุโรจน์ (2553) โสภีย ์ค  าเหลาและคณะ (2558) ณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร (2558) เป็น
ตน้วเิคราะห์เก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy) ตามแนวคิดของนักวิชาการที่ไดมี้การศึกษา
มาก่อนหน้าน้ี เช่น Assael (1998) Zeithaml, Berry and Parasuraman (1990) Kim, Song, Braynoy 
and Rao (2005) Lui, Marchewka, Lu and Yu (2005) และ Chiu, Chang, Cheng and Fang (2009) 
เป็นตน้ 

 
 

DPU



13 

 1.4.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ผูว้ิจยัใชเ้วลาในการศึกษาวิจยัระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 

2560 และก าหนดขอบเขตเวลาในการเก็บขอ้มูลช่วงระหว่างเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม 
พ.ศ. 2560 ดงัตารางที่ 1.2  

 
ตารางที่ 1.2  ตารางก าหนดการการเก็บขอ้มูลวจิยั (Gantt chart) 
 

ข้ันตอนการเก็บข้อมูล ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค. 60 
1. จดัท าค  าถามเชิงโครงสร้างและเก็บขอ้มูลสมัภาษณ์
เชิงลึก 

                

2. จดัท าแบบสอบถาม                 
3. ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ IOC ของแบบสอบถาม                 
4. น าแบบทดสอบไปทดลองเก็บขอ้มูลเพือ่
ทดสอบความเที่ยง 

                

5. ปรับปรุงแบบสอบถาม                 
6. ลงพื้นที่ 6 ภูมิภาคทัว่ประเทศเพือ่แจก
แบบสอบถามและเก็บขอ้มูล 

                

7. รวบรวมและตรวจสอบแบบสอบถามทีไ่ดค้ืน                 
8. กรอกขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล                 
 
1.5  ข้อจ ากัดงานวิจัย 

การวิจยัอิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อความไวว้างใจของลูกคา้
รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินมีขอ้จ ากดัใน
การวจิยั ดงัน้ี 

1)  การศึกษาอิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อความไวว้างใจของ
ลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน มุ่งเน้น
ศึกษาเฉพาะคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจในแง่มุมของการรับรู้ของลูกคา้ ที่มี
ผลต่อความไวว้างใจของลูกค้าเท่านั้ น  ไม่ครอบคลุมถึงตัวแปรอ่ืน  ๆ  ซ่ึงอาจมีผลต่อการรับรู้ 
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ และความไวว้างใจของลูกคา้ 
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2)  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบรัฐวิสาหกิจเพียง 2 สาขา คือ สาขา
พลงังาน และสาขาสถาบนัการเงิน จากรัฐวสิาหกิจที่มีทั้งหมด 9 สาขา แต่ทั้งน้ีผูว้ิจยัพิจารณาขอ้มูล
แล้ว พบว่า รัฐวิสาหกิจทั้ง 2 สาขาเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบและประสบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจการเก่ียวกับความไวว้างใจ อีกทั้งมูลค่า
สินทรัพยร์วมของรัฐวสิาหกิจ 2 สาขา คิดเป็นร้อยละ 84 ของมูลค่าสินทรัพยข์องรัฐวสิาหกิจทั้งหมด
ในประเทศไทย จึงสามารถจะใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของการศึกษาอิทธิพลของ
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยไดเ้ป็น
อยา่งดี 

3)  การเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจ สาขาพลงังาน ผูว้ิจยัจะด าเนินเก็บ
จากองคก์รรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานที่มีการด าเนินธุรกิจแบบมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างธุรกิจ
และลูกคา้ (B to C) จึงเก็บขอ้มูลไดจ้ากรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. 
จ  ากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในขณะที่การเก็บข้อมูลจาก
ตวัอยา่งลูกคา้ของรัฐวสิาหกิจ สาขาสถาบนัการเงิน แมว้่าจะมีรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินที่มี
คุณสมบติัด าเนินธุรกิจแบบมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างธุรกิจและลูกคา้ (B to C) จ  านวน 5 แห่ง 
แต่ผูว้จิยัเลือกเก็บขอ้มูลจากรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัพลงังานเพียงบางแห่งเพื่อให้การเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานกบัรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินมีความสมดุล 
โดยพจิารณาเก็บขอ้มูลจากรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินจ านวน 3 แห่ง ที่มีมูลค่าสินทรัพยม์าก
ที่สุดของสาขาสถาบนัการเงิน 3 ล าดับแรก เพื่อสะทอ้นให้เห็นภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขา
สถาบนัการเงินใหไ้ดม้ากที่สุด 

4)  เน่ืองจากการวิจยัดงักล่าวมุ่งเน้นในการทดสอบแบบจ าลอง ซ่ึงได้ก  าหนดไวใ้น
เบื้องตน้กบัขอ้มูลเชิงประจกัษท์ี่มีการเก็บขอ้มูลแบบภาคตดัขวางเพียงคร้ังเดียว ณ จุดเวลาใดเวลา
หน่ึง (Cross-Sectional Analytic Studies) ดงันั้น ผลการวจิยัที่ไดอ้าจจะเหมือน หรือสอดคลอ้ง หรือ
มีความแตกต่างกบัผลการศึกษาที่จะมีการน าไปศึกษาในอนาคต 

5)  เน่ืองจากกิจการไฟฟ้าซ่ึงให้บริการโดยรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน ลูกคา้เลือกซ้ือ
สินคา้ไม่ได ้ดงันั้น ในการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัจึงมุ่งสอบถามลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานจาก
การใช้บริการด้านอ่ืนที่ไม่มีการผูกขาดของ กฟน. และ กฟภ. เช่น บริการลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 
บริการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นตน้               
ซ่ึงท าใหข้อ้มูลที่ไดรั้บไม่เกิดความเอนเอียง (Bias) ต่อแบบจ าลองความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะ
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน  
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1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การวจิยัเก่ียวกบัอิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อความไวว้างใจของ

ลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินจะเป็น
ประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ผูบ้ริหารองคก์รธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐผูมี้หน้าที่
ในการก าหนดนโยบายที่ส าคญัเก่ียวกบัรัฐวสิาหกิจ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  ผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจและและเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งสามารถทราบถึง ระดบัการรับรู้
คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดี ระดับความไวว้างใจและระดับความตั้งใจซ้ือของลูกค้า
รัฐวิสาหกิจ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มระดบัการรับรู้ คุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี ระดบัความไวว้างใจและระดบัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 

2.  ผูบ้ริหารองคก์รธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจสามารถน าผลการวิจยั รวมถึงปรับปรุง
การด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความไวว้างใจของลูกค้าต่อองค์กร
รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน อนัจะน าไปสู่การที่ลูกคา้จะมีความตั้งใจซ้ือ
เพิม่ขึ้นท าใหส้ามารถด าเนินกิจการรัฐวสิาหกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  องค์กรรัฐวิสาหกิจสามารถน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความ
ไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ โดยเฉพาะลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน
ใหเ้พิม่ขึ้น อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืต่อไปของรัฐวสิาหกิจ 

4.  หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายและการก ากบัดูแลรัฐวิสาหกิจ
สามารถน าผลการวิจัยไปสู่การพฒันา  และน าเสนอหลักการใช้การก ากับดูแลกิจการที่ ดี 
ในรัฐวิสาหกิจสาขาธุรกิจพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน เพื่อให้การบริหารงานธุรกิจสามารถ
ประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างให้เกิดความไวว้างใจของลูกคา้
ต่อรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินเพิม่ขึ้น 

5.  เป็นการเพิ่มพูนองคค์วามรู้อันเป็นประโยชน์ต่อนักวิจยัและนักวิชาการ เก่ียวกับ
อิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน 

 
1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้ผูว้ิจยั ผูอ่้านรวมถึง ผูท้ี่เก่ียวข้องสามารถเขา้ใจงานวิจัยช้ินน้ีไปในทิศทาง
เดียวกนั ผูว้จิยัจึงไดใ้หค้วามหมายของค าศพัทท์ี่ส าคญัเป็นการเฉพาะ ดงัน้ี 

รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องคก์ารของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจา้ของ และ
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยูด่ว้ยเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
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รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน หมายถึง รัฐวิสาหกิจซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกับเช้ือเพลิง
ปิโตรเลียม และไฟฟ้า ได้แก่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัธนาคาร 
ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ลูกค้า(Customer) หมายถึง ผูใ้ช้บริการรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนั
การเงินที่มีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกับรัฐวิสาหกิจ เช่น ซ้ือและหรือใช้บริการที่หน่วยงาน/สาขาของ
หน่วยงานรัฐวสิาหกิจนั้น ๆ เป็นตน้ 

คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Characteristic) 
หมายถึง คุณลกัษณะขององคก์รรัฐวิสาหกิจที่แสดงออกให้ลูกคา้รับรู้ไดถึ้งการเป็นองคก์รที่มีการ
บริหารจดัการองคก์รที่มีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน ความส านึกในหนา้ที่ การปฏิบติัต่อผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียม ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิม่ จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย วดัไดจ้ากแบบสอบถามประเมินคุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีซ่ึง
ประกอบดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ, 2552) 

1)  ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน (Accountability) หมายถึง การรับรู้โดยตรง
ของลูกคา้ต่อองคก์รรัฐวสิาหกิจวา่ เป็นองคก์รที่มีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหน้าที่การแสดง
ความรับผิดชอบในการอธิบายการปฏิบติัหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก  าหนดไวต่้อลูกคา้หรือ
สาธารณชน โดยความรับผดิชอบนั้นควรอยูใ่นระดบัที่สนองต่อความคาดหวงัของลูกคา้ รวมทั้งการ
แสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยการอธิบายตอบขอ้ซักถามหรือขอ้สงสัยของ
ลูกคา้และสาธารณชนได ้

2)  ความส านึกในหน้าที่  (Responsibility) หมายถึง การรับรู้โดยตรงของลูกคา้ต่อ
องคก์รรัฐวสิาหกิจวา่เป็นองคก์รที่มีความส านึกในหน้าที่ดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่
เพยีงพอ สามารถใหบ้ริการที่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนดและสร้างความเช่ือมัน่
ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวงั/ความตอ้งการของลูกคา้ที่มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่าง 

3) การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment) หมายถึง การรับรู้โดยตรงของ
ลูกคา้ต่อองคก์รรัฐวสิาหกิจวา่เป็นองคก์รที่มีการปฏิบติัต่อลูกคา้โดยสุจริต และจะตอ้งพิจารณาให้
เกิดความเท่าเทียม เสมอหน้ากนัทุกคน ลูกคา้ไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกัน

DPU

http://dict.longdo.com/search/characteristic


17 

โดยไม่มีการแบ่งแยกชาย/หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการสภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาและอ่ืน ๆ 

4)  ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การรับรู้โดยตรงของลูกคา้ต่อองค์กร
รัฐวสิาหกิจวา่เป็นองคก์รที่มีความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งโปร่งใส กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัยและสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสรี โดยลูกคา้สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได ้  

5)  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) หมายถึง 
การรับรู้โดยตรงของลูกคา้ ต่อองค์กรรัฐวิสาหกิจว่า เป็นองค์กรที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ 
(Value Creation) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ เป็นไปเพื่อ
เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั 

6)  จรรยาบรรณ (Ethics) หมายถึง การรับรู้โดยตรงของลูกคา้ต่อองคก์รรัฐวิสาหกิจว่า
เป็นองคก์รที่มีการส่งเสริมพฒันาการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ 

7)  การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การรับรู้โดยตรงของลูกคา้ต่อองค์กร
รัฐวสิาหกิจว่า เป็นองคก์รที่มีการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชน ลูกคา้ มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน การจดัสรรทรัพยากรที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชน หรือกระบวนการองคก์รรัฐวิสาหกิจ และลูกคา้มี
โอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะร่วมเสนอปัญหาและประเด็นที่
ส าคญัที่เก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทางร่วมในการแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะลูกคา้หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ความเช่ือมั่นของลูกคา้ที่มีต่อองค์กรรัฐวิสาหกิจ ซ่ึง
ประกอบดว้ย (Reina & Reina, 1999) 

1) ความไว้วางใจด้านศักยภาพ (Competence Trust) หมายถึง ความเช่ือมัน่ของลูกคา้
ที่มีต่อองค์กรรัฐวิสาหกิจในด้านศกัยภาพหรือความสามารถขององค์กรว่า สามารถปฏิบตัิหรือ
สามารถด าเนินงานตามภารกิจ เป้าหมายได้อยา่งมีความเช่ียวชาญ มีความสามารถ มีทกัษะความ
ช านาญ 

2) ความไว้วางใจด้านการส่ือสาร (Communication Trust) หมายถึง ความเช่ือมัน่ของ
ลูกคา้ที่มีต่อองคก์รรัฐวิสาหกิจในดา้นการส่ือสารว่าองคก์รมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกัน
และกนัอยา่งคงที่และสม ่าเสมอ โดยพฤติกรรมที่สนับสนุนให้เกิดความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร 
ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั โดยการพูดในส่ิงที่ตรงกบัความเป็นจริง มีการ
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ยอมรับความผิดพลาด มีการให้และรับขอ้มูลป้อนกลบั การรักษาความลบั มีการช้ีแจงถึงความมี
เจตนาที่ดี 

3) ความไว้วางใจด้านค ามั่นสัญญา (Contractual Trust) หมายถึง ความเช่ือมัน่ของ
ลูกคา้ที่มีต่อองคก์รรัฐวสิาหกิจในดา้นค ามัน่สญัญาวา่ องคก์รไดก้ระท าในส่ิงที่พดู/เขียน/ประกาศไว้
วา่จะกระท า ความพร้อมที่จะใหบ้ริการการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความใส่ใจในการมีส่วนร่วม 
หรือง่ายต่อการส่ือสารกลบั เม่ือมีการสัญญาไว ้ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญาน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาความคิดเห็น ความตั้งมัน่ในความซ่ือสตัยแ์ละการแสดงพฤติกรรมอยา่งคงที่ 

ความต้ังใจซ้ือ (Intention to Buy) หมายถึง ความตั้งใจที่ลูกคา้มีแนวโน้มที่จะตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ เป็นอนัดบัแรก ในอนาคตที่จะตอ้งตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 

 
1.8  โครงสร้างวิทยานิพนธ์ 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย    
ส่วนที่ 1 บทน า เป็นการน าเสนอที่มาและความส าคญัของปัญหา ประเด็นปัญหาการ

วจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอบเขตการวจิยั ขอ้จ ากดังานวจิยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรั้บ นิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ และโครงสร้างวทิยานิพนธ ์

ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ในส่วนดังกล่าวมีการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงสรุปการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดในภาพรวม
และน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ส่วนที่ 3 ระเบียบวิธีวิจยั เป็นส่วนที่กล่าวถึงแนวทางในการวิจยั การออกแบบงานวิจยั 
ประชากรและตวัอยา่ง การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ส่วนที่ 4 ผลการวจิยั จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
วจิยัจากตวัอยา่ง โดยวเิคราะห์ผลการวจิยัเพือ่ตอบค าถามการวจิยัที่ตั้งไวใ้นตอนตน้ 

ส่วนที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในอนาคต เป็นส่วนที่
น าเสนอการสรุปผลการวิจยัรวมถึงการอภิปรายผลการวิจยั ทา้ยที่สุดผูว้ิจยัจะไดเ้สนอแนะส าหรับ
การน าผลการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ  และข้อเสนอแนะส าหรับผูว้ิจยัท่านอ่ืนที่สนใจจะน า
ผลการวจิยัดงักล่าวไปเป็นจุดเร่ิมตน้ในการวจิยัต่อไปในอนาคต 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาความไวว้างใจท่ีผ่านมาในอดีต ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นศึกษาถึงความไวว้างใจ

ภายในท่ีมีต่อองคก์ร โดยลืมพิจารณาไปว่าการท่ีองค์กรธุรกิจจะสามารถยืนหยดัไดอ้ย่างย ัง่ยืนนั้น 
จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน ลูกคา้เป็นหน่ึงในผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมี
ผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจท่ีจะตอ้งสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึน เพื่อให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ว่า
องค์กรซ่ึงรวมถึงรัฐวิสาหกิจจะสามารถบริหารงานไดอ้ย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบ
สังคม และจะผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพต่อลูกคา้ จนส่งผลให้เกิดความไวว้างใจและเพิ่ม
โอกาสในความตั้งใจซ้ือหรือใชบ้ริการของลูกคา้ให้มีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นในบทท่ี 2 น้ี จะกล่าวถึง 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเน้นตวัแปรความไวว้างใจของลูกคา้ ตวัแปรคุณลกัษณะดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และตวัแปรความตั้งใจซ้ือ โดยมีรายละเอียดหวัขอ้ท่ีจะท าการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความไวว้างใจ 
2.2  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2.3  ความสอดคลอ้งของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความไวว้างใจ 
2.4  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือ 
2.5  รัฐวสิาหกิจ 
2.6  กรอบแนวคิดการวจิยั 
2.7  บทสรุป 
 

2.1  แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัความไว้วางใจ 
ความไวว้างใจ (Trust) เร่ิมไดรั้บความสนใจในแวดวงวิชาการมานบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 

และไดรั้บความสนใจจากนกัวิจยัเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 เร่ือยมาจนกระทัง่ใน
ปัจจุบนัท่ีการแข่งขนัในธุรกิจทัว่ทุกมุมโลกมีความรุนแรง จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้จ  านวนของ
วรรณกรรมเก่ียวกบัความไวว้างใจมีแพร่หลายในวงกวา้งมากข้ึน ในฐานะท่ีความไวว้างใจเป็น
เสมือนสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ท่ีสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้เกิดข้ึนกบัองค์กร 
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(Seemann, Patricia, David, Susan & Edward, 2000) ความไวว้างใจจึงมีความส าคญัเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21 (Hunt, Lara & Hughey, 2009) หรือใน
ยุคธุรกิจน่านน ้ าสีเลือด โดยความได้เปรียบในการแข่งขนัดงักล่าวเป็นผลเช่ือมโยงมาจากความ
ไวว้างใจท่ีมีต่อองคก์รสะทอ้นไปยงัช่ือเสียงขององคก์ร (Reputation) องคก์รท่ีไดรั้บความไวว้างใจ
จากประชาชนจะช่วยให้องค์กรมีช่ือเสียง ในทางกลบักนัองค์กรท่ีมีช่ือเสียงก็มีส่วนช่วยเพิ่มความ
ไวว้างใจให้แก่ลูกคา้ไดเ้ช่นเดียวกนั (Fombrun, 1996; รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2557) ซ่ึงความมีช่ือเสียง
ขององค์กรมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัผลประกอบการทางด้านการเงินของบริษทั (Sabate & 
Puerte, 2003) นอกจากนั้น ความไวว้างใจยงัมีส่วนช่วยบริษทัให้สามารถรักษายอดขายท่ีมาจาก
ลูกคา้ท่ีมีความภกัดีของบริษทัจากความไวว้างใจในองค์กรเป็นทุนเดิม จึงมีความมัน่ใจในการซ้ือ
สินคา้และบริการของบริษทั ไม่วา่บริษทัจะมีการน าเสนอสินคา้หรือบริการใดออกมาก็ตาม ซ่ึงเป็น
การลดต้นทุนให้แก่บริษทัในการโฆษณา ส่งเสริมการขาย ลดกลไกในการควบคุม อีกทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการบริหารงานลงอีกดว้ย 
(Crosby, Evans & Cowles, 1990) ความไวว้างใจยงัครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมความภกัดี ซ่ึงท าให้
พฤติกรรมความตอ้งการอยากลองสินคา้ท่ีมีความหลากหลายจากคู่แข่งของลูกคา้ลดลง (Mogan & 
Hunt, 1994) ดงันั้น จึงไม่อาจจะปฏิเสธไดว้่าความไวว้างใจมีความส าคญัส าหรับการด าเนินการ
ธุรกิจ และควรค่าแก่การน ามาศึกษาวิจยั เพื่อให้สามารถเขา้ใจถึงตวัแปรความไวว้างใจได้อย่าง
ลึกซ้ึงและถ่องแท ้โดยเฉพาะในแง่มุมของปัจจยัท่ีจะก่อใหเ้กิดความไวว้างใจต่อองคก์รของลูกคา้ 

 
 

ภาพที ่2.1  แสดงแนวโนม้จ านวนบทความท่ีศึกษาเก่ียวกบัความไวว้างใจ  
 

ทีม่า:  Ebert (2009) 
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จากภาพท่ี 2.1 แสดงให้เห็นถึง แนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความไวว้างใจท่ีนกัวชิาการไดศึ้กษาและเผยแพร่ (Ebert,  2009) ถึงแมว้า่การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความ
ไวว้างใจจะไดรั้บความสนใจจากนกัวิจยัและนกัวิชาการจากทุกแขนงวิชา โดยมุ่งเนน้ศึกษาความ
ไวว้างใจในแง่มุมท่ีหลากหลาย แต่งานวิจยัเก่ียวกบัความไวว้างใจท่ีเช่ือมโยงกบัการบริหาร การ
จดัการและบญัชีจ านวนมากจะศึกษาโดยอยูบ่นขอบเขตของศาสตร์ดา้นสังคมวทิยา และบางส่วนอยู่
บนพื้นฐานขององค์ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ (Baldvinsdottir, Hagberg, Johansson, Jonall & 
Marton, 2011) ส่วนใหญ่ของวรรณกรรมท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 มีจ านวนถึง   
ร้อยละ 72 ท่ีเป็นการศึกษาความไวว้างใจในประเด็นพฤติกรรมองคก์าร การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ความสัมพนัธ์ทางอุตสาหกรรม การตลาด กลยุทธ์ และจิตวิทยา รองลงมาจะเป็นกลุ่มท่ีศึกษา
เก่ียวกบัการจดัการระบบขอ้มูล เศรษฐศาสตร์ การบริหารและการจดัการศาสตร์ การจดัการการผลิต
และการด าเนินงาน และการเงินและบญัชี ส่วนกลุ่มสุดทา้ยท่ียงัมีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ไวว้างใจแต่ไม่มากนกั (ร้อยละ 0.5) เป็นกลุ่มท่ีศึกษาเก่ียวกบัสังคมวิทยา นวตักรรม ผูป้ระกอบการ 
การส่ือสาร และการบริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงรัฐวิสาหกิจจดัวา่เป็นการด าเนินการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาครัฐเช่นกนั (Ebert, 2009) ดงัภาพท่ี 2.2 

 

 
 

OB: พฤติกรรมองคก์าร, HRM: การบริหารทรัพยากรบุคคล, IR: ความสัมพนัธ์ทาง
อุตสาหกรรม, MK: การตลาด, GS: กลยุทธ์, Psy: จิตวิทยา, MIS: การจดัการระบบขอ้มูล, EC: 
เศรษฐศาสตร์, MS: การบริหารและการจดัการ, F&A: การเงินและบญัชี, Others: สังคมวิทยา 
นวตักรรม ผูป้ระกอบการ การส่ือสาร และการบริหารจดัการภาครัฐ 

 

ภาพที ่2.2  แสดงร้อยละของจ านวนวรรณกรรมในอดีตท่ีศึกษาความไวว้างใจในบริบทต่าง ๆ 
 

ทีม่า:  Ebert (2009) 
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จากภาพท่ี 2.2 แสดงให้เห็นวา่ มีวรรณกรรมท่ีศึกษาความไวว้างใจเก่ียวกบัการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ และจิตวิทยาเป็นจ านวนมาก สาเหตุส าคญัเกิดจากการท่ีองค์กรธุรกิจ
ขยายตวัเป็นองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนตามเศรษฐกิจโลกท่ีมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึง
แนวโนม้และทิศทางของการน ากลยุทธ์ในการขยายบริษทั หรือการควบรวมกิจการขององค์กรมา
ใชท้  าให้ประสบปัญหาความแตกต่างระหวา่งองคก์รกบับุคลากรขององคก์ร หรือแมจ้ะเป็นปัญหา
ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมท่ีเกิดจากการควบรวมกิจการ ส่งผลให้เกิดความไม่ไวว้างใจ
องค์กรลุกลามใหญ่โตข้ึน แต่ดว้ยบทบาทหน้าท่ีส าคญัของความไวว้างใจในฐานะส่วนประกอบ
ส าคญัในการติดต่อธุรกิจระหว่างองค์กรธุรกิจดว้ยกนั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รธุรกิจ
ทั้งสองฝ่าย การศึกษาความไวว้างใจระหว่างองคก์รธุรกิจท่ีมีการติดต่อธุรกิจดว้ยกนั หรือระหวา่ง
องคก์รธุรกิจกบัลูกคา้จึงเกิดข้ึน เพื่อให้สามารถหาค าอธิบาย ความเช่ือมโยงอยา่งเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งข้ึน (โสภีย์ ค  าเหลา และประสพชัย พสุนนท์, 2558) ทั้ งหมด จึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้
การศึกษาความไวว้างใจในขอบเขตของการบริหารทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ และจิตวิทยาเกิดข้ึน
เป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีการศึกษาความไวว้างใจในขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ 
การเงินและบญัชี รวมถึงการบริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงรัฐวิสาหกิจจดัว่าเป็นการด าเนินการธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาครัฐยงัคงมีน้อยมาก ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจในการท่ีจะท าการศึกษาความ
ไวว้างใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการรัฐวสิาหกิจ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี ซ่ึงถือว่าเป็นประเด็นท่ียงัไม่มีการศึกษาวิจัยมาก่อน อีกทั้ งยงัไม่เคยมีการศึกษาถึงความ
สอดคลอ้งของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของลูกคา้ และปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ซ่ึงผลการศึกษาจะสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ให้เกิดข้ึนกบัวงการวิชาการ และวงการ
ธุรกิจ เพื่อท่ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย การบริหารจดัการองค์กรธุรกิจ
ประเภทรัฐวสิาหกิจใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

เพื่อให้การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีกรอบการวิจยัท่ีชัดเจน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งอธิบายความไวว้างใจท่ีจะศึกษา โดยเฉพาะความหมายของความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
องค์กร ซ่ึงองค์กรในท่ีน้ีหมายถึงรัฐวิสาหกิจให้ชดัเจน จากการรวบรวม และทบทวนวรรณกรรม
วิจยัในอดีตท่ีผ่านมาก่อนท่ีประมวลผลเป็นความหมายของความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีจะใช้ในการ
พฒันากรอบการวจิยัในล าดบัถดัไป 

2.1.1   ความหมายของความไวว้างใจ 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไวว้างใจในอดีตท่ีผา่นมา มีการศึกษาความไวว้างใจใน

หลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ จึงท าให้มีการนิยาม
ความหมายของความไวว้างใจท่ีมีความคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั (Rotter, 1980; Morgan & Hunt, 
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1994; Mayer et al., 1995; Whitney, 1996; Castelfranchi & Falcone, 2010; เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน, 
2552) โดยเฉพาะในศาสตร์ของธุรกิจไดมี้การศึกษาความไวว้างใจเจาะลึกไปหลายมุมมอง ท าให้มี
การนิยามความหมายของความไวว้างใจแตกต่างกนัไป ดงัน้ี  

มุมมองแรก ดา้นการตลาด โดย Moorman et al. (1992, p. 314) ไดใ้ห้ความหมาย ความ
ไวว้างใจ ว่าหมายถึง ความเต็มใจ (Willingness) ของบุคคลท่ีจะเช่ือใจต่อพนัธมิตรท่ีจะตอ้งมีการ
แลกเปล่ียนบางส่ิงบางอยา่งต่อกนัดว้ยความเช่ือมัน่ (Confidence) ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

1)  ลักษณะท่ีหน่ึง  ความไว้วางใจเป็นเสมือนความเช่ือ  (Belief)  ความเช่ือมั่น 
(Confidence) หรือ การคาดการณ์เก่ียวกับความน่าไวว้างใจ (Trustworthiness) ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความเช่ียวชาญ (Expertise) ความเช่ือถือได ้(Reliability) และเจตนา (Intentionality) ของพนัธมิตรท่ี
จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ความน่าไวว้างใจ (Trustworthiness) จะข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะแสดงโดยผู ้
ไดรั้บความไวว้างใจภายในบริบทต่าง ๆ (Mayer et al., 1995; Adjei, 2013) แมว้า่ความไวว้างใจ
ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางว่าเป็นองคป์ระกอบส าคญัของความสัมพนัธ์และความส าเร็จของ
องคก์ร แต่นกัวิชาการดา้นความไวว้างใจไดอ้ธิบายวา่ความไวว้างใจ (Trust) และความน่าไวว้างใจ 
(Trustworthiness) มีความแตกต่างกนั โดยความน่าไวว้างใจ ถูกระบุวา่เป็นปัจจยัเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึน
ก่อนพฒันาเป็นความไวว้างใจ (Caldwell & Clapham, 2003) ในขณะท่ี รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ 
(2557) ได้เสนอนิยามของความไวว้างใจ ว่า เป็นความเช่ือถือท่ีลูกคา้มีต่อตราสินคา้โดยมีความ
มัน่ใจในคุณภาพสินคา้ผ่านการรับรู้ของลูกคา้ จนกลายเป็นความไวว้างใจ (Singh, Iglesias & 
Batista-Foguet, 2012) 

2)  ลักษณะท่ีสอง ความไว้วางใจในมุมมองเป็นความตั้ งใจเชิงพฤติกรรมหรือ
พฤติกรรมซ่ึงสะทอ้นถึงความเช่ือถือ (Reliance) ในพนัธมิตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไม่มัน่คงและความ
ไม่แน่นอนของผูท่ี้มอบความไวว้างใจ (Trustor) ดงันั้น ความไวว้างใจซ่ึงสะทอ้นผา่นความเช่ือมัน่
ดงักล่าวจะเกิดข้ึนได้ เม่ือลูกคา้พิจารณาองค์กรธุรกิจนั้น ๆ แล้วว่ามีความเช่ือถือได ้(Reliability) 
และความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) ในระดบัท่ีสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Morgan and Hunt (1994, p. 23) 
ท่ีไดนิ้ยามความหมายของความไวว้างใจวา่ เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ในภาพรวมของธุรกิจ เป็นสภาวะเม่ือบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มคนจ านวนหน่ึงซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสียเกิดความเช่ือมัน่ (Confidence) ในการแลกเปล่ียนหรือมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัดว้ยความ
เช่ือถือได ้(Reliability) และความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) ซ่ึงความไวว้างใจน้ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ในการก าหนดลกัษณะขอ้ผูกพนัท่ีแสดงให้เห็นสัมพนัธภาพระหว่างองค์กรและลูกคา้เป็นอย่างดี
ความไวว้างใจของลูกคา้จะท าให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ท่ีจะรู้สึกพึงพอใจ และไวว้างใจการบริหาร 
การตลาดของบริษทั การบริการหลงัการขาย การจดัการเก่ียวกบัความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ การ
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ยอมรับพนักงานและบริษทั (ณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร, 2558) ความไวว้างใจ เป็นพื้นฐานของการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจและลูกคา้ องค์กรธุรกิจจ าเป็นตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดให้
เกิดความคุน้เคย เพื่อให้ลูกคา้เกิดความไวว้างใจต่อองค์กรผ่านการส่ือสาร (Communication) การ
ดูแลและการให้ (Caring and Giving) พนัธสัญญา (Commitment) ความสะดวกสบาย (Comfort) 
หรือความเขา้กนัได ้(Compatibility) การแกไ้ขความขดัแยง้ (Conflict) และ การให้ความไวว้างใจ 
(Trust) (Stern, 1997, pp. 7-17) ความไวว้างใจเป็นเสมือนตวัช้ีวดัสัมพนัธภาพท่ีลูกคา้มีต่อองคก์ร
ธุรกิจท่ีมีความส าคญั โดยเฉพาะธุรกิจบริการ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติของรูปแบบธุรกิจบริการท่ี
ไม่สามารถจบัตอ้งบริการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม (Berry & Parasuraman, 1991) 

มุมมองท่ีสอง ด้านพฤติกรรมองค์กรและการบริการทรัพยากรบุคคล มุมมองน้ี จะ
พิจารณานิยามของความไวว้างใจในลกัษณะพฤติกรรม บุคลิก ลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
องคก์รกบัองคก์ร และระหวา่งพนกังานภายในองคก์รกบัองคก์ร Mayer et al. (1995, p. 712) ได้
นิยาม ความไวว้างใจวา่ เป็นความยนิดีของบุคคลท่ีจะยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากบุคคลท่ี
มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย โดยพิจารณาจากการคาดการณ์ว่า บุคคลนั้นจะไม่กระท าการท่ีส่งผลเสียต่อผูท่ี้
มอบความไวว้างใจ ให้ความไวว้างใจเป็นความเช่ือมัน่ระหว่างบุคคลสองฝ่ายตามท่ีไดมี้การตกลง
กนัไว ้ผ่านการส่ือสารท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตจริงใจ และมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของผูท่ี้
ไดรั้บความไวว้างใจ โดยความไวว้างใจประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจดา้น
ศกัยภาพ ความไวว้างใจด้านการส่ือสาร และความไวว้างใจด้านค ามัน่สัญญา (Reina & Reina, 
1999) ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั McShane and Von Glinow (2005) ท่ีพิจารณาวา่ ความไวว้างใจ
ว่า เป็นเร่ืองเก่ียวกับจิตใจท่ีจะยอมรับในพฤติกรรมของบุคคลหรือองค์กร บนพื้นฐานของการ
คาดการณ์ในเชิงบวก ซ่ึงจะไดรั้บความไวว้างใจจากผูอ่ื้นต่อเม่ือเราไดม้อบความไวว้างใจให้ผูอ่ื้น
เช่นกนั ความไวว้างใจน ามา ซ่ึงความเช่ือท่ีถูกสร้างโดยบุคคลอ่ืนท่ีมอบให้แก่ผูไ้ดรั้บความไวว้างใจ
นั้น (Kharouf et al., 2014) 

มุมมองท่ีสาม ดา้นสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เป็นมุมมองท่ีจะพิจารณาความหมาย
ของความไวว้างใจในแง่มุมของการกระท า และการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั เช่น บุคคลกบับุคล 
เป็นตน้ โดยมองวา่ความไวว้างใจเป็นความเช่ือหรือความรู้สึกท่ีฝังรากลึกในบุคลิกภาพของแต่ละ
บุคคล โดยก่อตวัข้ึนจากประสบการณ์ชีวติท่ีผา่นมา Robbins (2005) ระบุชดัวา่ ความไวว้างใจท่ีจริง
นั้นจะต้องเป็นความคาดหวงัในเชิงบวกต่อบุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นถ้อยค า การ
กระท า หรือแมจ้ะเป็นการตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าการใด ๆ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม
เช่นเดียวกบั Lewis (1985) ท่ีนิยามความไวว้างใจไวว้่า คือ ความเช่ือร่วมกนัท่ีท าให้บุคคลหน่ึง
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์พึ่งพาอาศยัอีกบุคคลหน่ึงโดยมีเป้าหมายร่วมกนั ความไวว้างใจเป็นทั้งความ
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เช่ือ (Belief) การตดัสินใจ (Decision) และการกระท า (Action) (Dietz & Hartog, 2006) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั McAllister (1995) ท่ีนิยามความไวว้างใจว่า เป็นความเช่ือมัน่และความตั้งใจของ
บุคคลท่ีจะกระท าบนพื้นฐานของค าพูด การปฏิบัติทางกาย และการตัดสินใจของบุคคลท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยความไวว้างใจว่า เป็นความรู้สึกและการกระท าท่ีแสดงออกถึงความมัน่ใจ เช่ือมัน่ 
และให้การสนับสนุนของบุคคลหน่ึงต่อบุคคลหน่ึงหรือองค์กรหน่ึง (เฉลิมชัย กิตติศกัด์ินาวิน, 
2552) กล่าวว่า ความไวว้างใจจึงเป็นการท่ีบุคคลมีความคาดหวงัต่อค าพูด พนัธะสัญญา และการ
กระท าของบุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยวา่จะเช่ือถือได ้และความคาดหวงันั้นจะเป็นประโยชน์มากกวา่ 
(เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, 2540) 

มุมมองท่ีส่ี ด้านจิตวิทยา เน้นการให้ความหมายของความไวว้างใจในลักษณะของ
ความคิด จิตใจนกัจิตวทิยาโดยเฉพาะนกัจิตวทิยาสังคมจะมุ่งเนน้ไปท่ีการท าธุรกรรมระหวา่งบุคคล
ท่ีสร้างหรือท าลายความน่าเช่ือถือในระดบับุคคลและกลุ่มโดย Rotter (1980) ไดพ้ิจารณาความ
ไวว้างใจในฐานะท่ีเป็นตวัแปรบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล โดยให้นิยามความไวว้างใจ คือ ความ
คาดหวงัทัว่ไปท่ีถูกก าหนดข้ึนโดยบุคคลบนพื้นฐานของถอ้ยค า (Word) ค  าสัญญา (Promise) หรือ
ถ้อยแถลง (Statement) ของบุคคลอีกคนหน่ึงท่ีเคยให้ไว้ ความไวว้างใจมีความเก่ียวขอ้งในสาม
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ทศันคติการตดัสินใจท่ีจะข้ึนอยู่กบัคนอ่ืน ๆ พฤติกรรมท่ีข้ึนอยูก่บัการกระท า
โดยเจตนาของความไวว้างใจ ในขณะท่ีมุมมองการตลาดความไวว้างใจยงัได้รับการมองอยู่บน
พื้นฐานของการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ประโยชน์ร่วมกนัในตลาด (Castelfranchi & Falcone, 
2010; Jarvinen, 2014) ค  านิยามดงักล่าว ครอบคลุมสองลกัษณะในแง่มุมของธุรกิจ ประเด็นแรก คือ
ความเช่ือ (Belief) หรือความคาดหวงั (Expectation) ของลูกคา้เก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะ (Specific 
Characteristics) ของความสัมพนัธ์บุคคลหรือองคก์รธุรกิจท่ีลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ประเด็นท่ีสอง
คือ ความตั้งใจของลูกคา้ท่ีจะพึ่งพาบุคคลหรือองคก์รธุรกิจท่ีลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยบนพื้นฐานของ
ความเช่ือท่ีถูกพฒันาข้ึน ทั้งน้ีนกัวจิยัส่วนใหญ่ยอมรับวา่ ความไวว้างใจเป็นตวัแปรท่ีสามารถเขา้ใจ
ไดใ้นดา้นความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนาคต และบอกเป็นนยัถึงความไม่แน่นอนของผูไ้ดรั้บมอบ
ความไวว้างใจ (Kantsperger & Kunz, 2010) 

มุมมองท่ีห้า ด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค/ ลูกค้าการจดัการธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
นกัวชิาการในกลุ่มน้ี มกัจะมองความไวว้างใจเป็นปรากฏการณ์ท่ีบุคคลจะมีต่อสถาบนั เป็นมุมมอง
ท่ีให้ความส าคญัการบริหารจดัการธุรกิจ โดยค านึงถึงพฤติกรรมของลูกคา้เป็นหลกั และค านึงถึง
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้า (บุคคลหรือองค์กรธุรกิจ) และองค์กรธุรกิจ ซ่ึงนักวิชาการได้
พยายามให้นิยามความไวว้างใจในลกัษะขององคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความไวว้างใจ นอกจากนั้น 
นักวิชาการในกลุ่มน้ีมกัจะมองความไวว้างใจเป็นปรากฏการณ์ท่ีบุคคลจะมีต่อสถาบนั Mishra 
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(1996) กล่าววา่ ความไวว้างใจเป็นความตั้งใจของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีจะเป็นผูเ้ส่ียงจากอีกบุคคลหน่ึง 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเช่ือวา่อีกฝ่ายหน่ึงจะมีความสามารถ (Competent) เปิดเผย (Open) มีความเป็นห่วง
เป็นใย (Concerned) และ มีความน่าเช่ือถือ (Reliable) ขณะท่ี Whitney (1996) และ Marshall (2000) 
ระบุวา่ ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือท่ีสะทอ้นความเช่ือมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) 
ความน่าเช่ือถือ (Reliable) และความยุติธรรม (Fairness) ในตวับุคคลหรือองค์กรคล้ายคลึงกับ
แนวคิดของ Covey and Merrill (2008) ท่ีระบุวา่ ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ (Confidence) 
ซ่ึงตรงขา้มกบัความระแวง (Suspicion) ความไม่ไวว้างใจ (Distrust) เม่ือบุคคลใดมีความไวว้างใจ
ผูอ่ื้น จะเช่ือมัน่ในตวัคนผูน้ั้น ในความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) และความสามารถ (Abilities) หาก
บุคคลใดเกิดความไม่ไวว้างใจข้ึน ก็จะมีความระแวง สงสัยในความซ่ือสัตยสุ์จริต ความซ่อนเร้นใน
วาระ (Agenda) ความสามารถ (Capabilities) รวมถึงประวติัในอดีตท่ีผา่นมา (Track Record) ความ
ไวว้างใจวา่เป็นความเช่ือถือระหวา่งกนัของแต่ละบุคคลและแต่ละฝ่าย หรือระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ
(โสภียค์  าเหลา และคณะ, 2558) ในบริบทของธุรกิจ ความไวว้างใจจะเก่ียวขอ้งกบัความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ตลอดจนความเต็มใจ (Willingness) และความตั้งใจ (Intention) ท่ีจะกระท า ซ่ึงหมาย
รวมถึงความไวว้างใจในตราสินคา้ซ่ึง คือ ความคาดหวงัต่อความเช่ือมัน่ (Confident) ในความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) และเจตนา (Intention) ของตราสินคา้ (Brand) ในสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง
ส่งผลไปยงัลูกค้า โสภีย ์ค  าเหลา และคณะ (2558) ยงัช้ีให้เห็นว่าความไวว้างใจแบรนด์ (Brand 
Trust) เป็นส่วนหน่ึงในความไวว้างใจ (Trust) ท่ีลูกค้ามีต่อองค์กรธุรกิจ โดยความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) หมายถึง ความเช่ือของผูบ้ริโภควา่ องค์กรธุรกิจจะตอบสนองความตอ้งการของพวก
เขาได ้ส่วนเจตนา (Intention) หมายถึง ความเช่ือ (Belief) ของลูกคา้วา่การกระท าขององคก์รธุรกิจ
และพฤติกรรมถูกจูงใจจากความตั้งใจในทางท่ีดีท่ีจะสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ลูกคา้ (Delgado-
Ballester et al., 2003; Kang & Hustvedt, 2014) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Nguyen et al. (2013) ท่ีมองความ
ไวว้างใจในมุมมองของลูกคา้ว่า เป็นระดบัความเช่ือถือของบุคคลหรือองค์กรธุรกิจท่ีมีต่อองค์กร
ธุรกิจในความสัมพนัธ์ของกระบวนการแลกเปล่ียนทางธุรกิจ นอกจากน้ี Walter, Mueller and 
Helfert (2000) ยงัไดใ้ห้ความหมายของความไวว้างใจของลูกคา้ไวว้า่ ความเช่ือของลูกคา้ในความ
เมตตากรุณา (Benevolence) ความซ่ือสัตย ์(Honesty) และสมรรถนะ (Competence) ของซัพพลาย
เออร์ท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดให้เกิดข้ึน ซ่ึงตารางท่ี 2.1 ผูว้ิจยัไดน้ าเสนออีก
บางส่วนของความหมาย ความไวว้างใจ ซ่ึงนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ความไวว้างใจ ใน
บริบทของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจแต่ละช่วงเวลาของการศึกษาท่ีผา่นมา 
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ตารางที ่2.1  ความหมายของความไวว้างใจของนกัวชิาการในบริบทของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ 
 

ผู้ให้นิยาม ความหมาย 
Schurr and Ozanne (1985) 
 

ความเช่ือท่ีว่าถอ้ยค าหรือพนัธสัญญาของผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยเป็นท่ี
เช่ือถือได้และจะปฏิบัติตามข้อผูกพนัดังกล่าวในการแลกเปล่ียน
ปฏิสัมพนัธ์กนั 

Anderson and Weitz 
(1989) 

ฝ่ายหน่ึงเช่ือว่าความตอ้งการของตน้จะส าเร็จไดใ้นอนาคตด้วยการ
กระท าของอีกฝ่ายหน่ึง 

Crosby et al. (1990) 
 

ความเช่ือมัน่ท่ีจะท าหน้าท่ีพนักงานขายจะมอบผลประโยชน์ระยะ
ยาวใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

Andaleeb (1996) ความเต็มใจท่ีจะข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมของผูอ่ื้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือ
พฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ส าหรับความไวว้างใจท่ี
บุคคลอ่ืนมอบให ้

Doney and Cannon (1997) การรับรู้ของความน่าเช่ือถือ (Credibility) และความเมตตากรุณาของ
เป้าหมายของความไวว้างใจ 

Sirdesmukh et al. (2002) ความคาดหวงัของผูบ้ริโภควา่ผูใ้ห้บริการสามารถเป็นเช่ือถือไดแ้ละ
สามารถด าเนินการตามท่ีสัญญาไวไ้ด ้

Kumra and Mittal (2004) ความรู้สึกของความเช่ือมัน่และความปลอดภยัในส่วนของลูกคา้ว่า
พวกเขาสามารถมีความเช่ือมัน่บางอยา่งวา่บริษทัจะดูแลลูกคา้อยา่งดี 

Grayson et al. (2008) ความเช่ือท่ีว่าผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนด้วยมีความเมตตากรุณา
และมีความซ่ือสัตย ์

Brodie et al. (2009) พื้นฐานของประสบการณ์และการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีปฏิสัมพนัธ์
ของลูกคา้กับบริษทัและพนักงานในการส่งมอบประสบการณ์การ
ใหบ้ริการ 

Sahin et al. (2011) ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคซ่ึงเช่ือว่าผูบ้ริโภคจะสามารถวางใจใน
ผูข้ายวา่จะส่งมอบบริการตามท่ีสัญญาไวไ้ด ้

Cao et al. (2014) ความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การ
ด าเนินการทางการตลาดประสบความส าเร็จ 

Ong et al. (2016) ระดบัของความเช่ือของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะเม่ือมีสถานการณ์เส่ียง
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ 
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นอกจากน้ี Ebert (2009) ยงัได้พยายามอธิบายความแตกต่างของค าว่า ความไวว้างใจ 
(Trust) ความเช่ือมัน่ (Confidence) และความน่าเช่ือถือ (Reliance) โดยใช้ค  าอธิบายเปรียบเทียบ
ความไวว้างใจกบัลกัษณะแก่นของเน้ือไมท่ี้มีความมัน่คงกระชับ (Firmness) และความแข็งแรง
หนกัแน่น (Solidity) ดงันั้น ความไวว้างใจจึงเป็นความรู้สึกเชิงลึกและความแน่วแน่ของความรู้สึกท่ี
ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานท่ีปรากฏให้เห็นชัดเจน ซ่ึงบ่อยคร้ังเป็นเร่ืองราวของความดีงามหรือศีลธรรม 
(Morality) ส่วนความเช่ือมัน่ (Confidence) เป็นลกัษณะของอารมณ์ท่ีมีความรุนแรง ลึกซ้ึงนอ้ยกวา่
ความไวว้างใจ และสุดทา้ยความน่าเช่ือถือ (Reliance) เป็นเพียงลกัษณะท่ีแฝงไวข้องความไวว้างใจ
และความเช่ือมัน่ของพนัธะสัญญาต่อผูอ่ื้นเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ Earle and Siegrist 
(2006) ท่ีจ  าแนกความไวว้างใจ และความเช่ือถือ โดยใช้การประเมินคุณค่าดา้นความรู้สึกของบุคล 
โดยความไวว้างใจนั้นจะเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีประเมินอีกบุคคล โดยใชค้่าความสอดคลอ้งกนั
ระหว่างความรู้สึกด้านศีลธรรม (Morality) เช่ือมโยงกับข้อมูลท่ีได้รับ ซ่ึงค่าความสอดคล้อง
ดงักล่าวนั้น เปรียบเทียบระหวา่งค่าการกระท าในปัจจุบนัท่ีสังเกตเห็นไดแ้ละองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ี
ควรจะเป็นในความรู้สึกของบุคคลผูป้ระเมินค่า Siegrist (2005) ยงัใช้จุดมุ่งหมายเพื่อจ าแนกความ
ไวว้างใจและความเช่ือมัน่ออกจากกนัว่า จุดมุ่งหมายของความไวว้างใจ (Trust) มกัจะเป็นความ
เช่ือมัน่ระหวา่งบุคคลหรือบุคคลกบัองคก์ร ในขณะท่ีจุดมุ่งหมายความเช่ือมัน่ (Confidence) นั้นจะ
เกิดข้ึนกบัส่ิงใดก็ได ้ 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความไวว้างใจ หมายถึง ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงเกิดจากการ
มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้และองค์กรธุรกิจ ลูกคา้ซ่ึงมีความไวว้างใจจะเกิดความรู้สึกเช่ือมัน่ต่อ
การกระท าในแง่มุมต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจ หรือองค์ประกอบของสินคา้หรือบริการขององค์กร
ธุรกิจ ดงันั้น ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงให้นิยามค าวา่ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่
ของลูกคา้ท่ีมีต่อองค์กรรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย ความไวว้างใจด้านศกัยภาพ ความไวว้างใจ
ดา้นการส่ือสาร และความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญา 

2.1.2   ความส าคญัของความไวว้างใจต่อองคก์รธุรกิจ 
ความไวว้างใจเป็นส่ิงส าคญัส าหรับองคก์รธุรกิจในสองมิติ ไดแ้ก่ 
1)  ความไว้วางใจจากภายในองค์กร  องค์กรท่ีต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างความไวว้างใจในระดับพนักงานท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงาน ระดับ
พนกังานท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา และระดบัพนกังานและผูบ้ริหารท่ีมีต่อระบบ หรือต่อภาพรวมองคก์ร 
(เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน, 2552) ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัในองค์กรจะก่อให้องคก์รธุรกิจมีผล
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Reynolds, 1997) การศึกษาท่ีผ่านมาก่อนหน้าระหว่างความ
ไวว้างใจและผลการด าเนินงานของบริษทั พบว่า บริษทัจะแสดงประสิทธิภาพผลการด าเนินงาน
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ขององค์กรท่ีสูงข้ึนเม่ือได้รับความไวว้างใจในระดบัสูงข้ึน (Tzafrir, 2005) ความส าคญัในฐานะ
ความไวว้างใจภายในองคก์ร ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและผลผลิตของงานในหลายมิติ 
ทั้งมิติความผูกพนั ความขดัแยง้ และการแบ่งปันข้อมูลหรือองค์ความรู้ทั้งในระดบับุคคล และ
ภาพรวมขององคก์รธุรกิจ (Korsgaard, Brodt, & Whitener, 2002; Laka-Mathebula, 2004) ความ
ไวว้างใจมีผลต่อกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ ทั้งการบริหารงาน การ
ก าหนดนโยบาย การก าหนดเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบติังาน (Mayer et al., 1995; 
Elangovan & Shapiro, 1998) ความไวว้างใจของพนกังาน จะส่งผลต่อการปฏิบติังาน ท าให้องคก์ร
มีผลผลิตท่ีดี มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้และผลก าไรให้แก่องค์กร อีกทั้ง ยงัช่วยลดปัญหาการ
ลาออกซ่ึงจะเป็นการช่วยลดตน้ทุนท่ีจะตอ้งใช้ไปในการจา้งพนกังาน อบรมพนกังานใหม่ สร้าง
พนกังานท่ีมีความผกูพนัธ์กบัองคก์ร (Dirks, Kim, Ferrin & Cooper, 2011) ความไวว้างใจสามารถ
ท าใหค้วามเช่ือมัน่ในการท างานและความมัน่คงในความสัมพนัธ์กบัองคก์รเพิ่มข้ึน องคก์รใดท่ีขาด
ความไวว้างใจ จะก่อให้เกิดปัญหาการเล่มเกมส์การเมืองข้ึนภายในองค์กร จะท าให้มีการออก
กฎระเบียบท่ีไม่มีประสิทธิภาพโดยไม่มีความจ าเป็น ท าให้การด าเนินงานล่าชา้ข้ึนส่งผลให้ตน้ทุน
ขององค์กรสูงข้ึน สถานการณ์เช่นน้ีจะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งเวลา พลงังาน และการเงินจ านวน
มาก (Covey & Merrill, 2008) พรทิพย ์เกยุรานนท์ (2552) กล่าววา่ ความส าคญัของความไวว้างใจ
นั้นมีอิทธิพลต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะมีความสัมพนัธ์ในฐานะใดก็ตาม ความ
ไวว้างใจจะน ามาซ่ึงความสุขทั้งชีวิตประจ าวนัและการท างาน ท าให้บุคคลมีความกลา้ในการจะท า
ในส่ิงท่ีนอกกรอบ เน่ืองจากมีผูใ้หค้วามไวว้างใจสนบัสนุนอนัน ามาสู่การเกิดนวตักรรม สอดคลอ้ง
กบั Dwyer, R. J. (2008) ยนืยนัวา่ ความไวว้างใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงในการเช่ือมโยงการมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีความส าคญั มีศีลธรรมระหวา่งบุคคลและระหวา่งองคก์ร การแบ่งปันขอ้มูลเป็นส่ิง
ส าคญัของการวดัความไวว้างใจเปรียบเทียบกบัสมรรถนะ โดยจะตอ้งด าเนินการเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดในการรักษาความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ เขาได้ระบุว่าปัจจยั
ตน้เหตุของความไวว้างใจ ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) ความซ่ือสัตย ์(Honesty) สมรรถนะ 
(Competence) ความภกัดี (Loyalty) ความเปิดเผย (Openness) และความยุติธรรม (Fairness) ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความไวว้างใจ ความผกูพนัและความภกัดีท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ผลผลิตของ
บริษทัเพิ่มข้ึน ขวญัก าลงัใจของพนกังานสูงข้ึน ลดอตัราการลาออก นวตักรรมเพิ่มข้ึน และทา้ยท่ีสุด
ส่งผลใหอ้งคก์รมีความมัน่คงในระยะยาว 

2)  ความไวว้างใจจากภายนอกองคก์ร ความส าคญัในฐานะความไวว้างใจจากภายนอก
องค์กร ความไวว้างใจเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ในสังคมท่ีจะไม่มีวนัสูญหายไปได ้ 
ความไวว้างใจเป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีมีความส าคญัของบุคคลหรือองค์กรท่ีจะสามารถใชแ้สวงหา
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ผลประโยชน์ให้เกิดข้ึนได ้(Ogilvie, 2004; Dwyer, 2008) สามารถท าให้ระบอบประชาธิปไตย
สามารถด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน ความไวว้างใจจะเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การยอมปฏิบติัตาม 
(Obligation) ท าใหเ้กิดความร่วมมือในสังคม ท าใหส้ังคมมีความเป็นระเบียบ ความส าคญัของความ
ไวว้างใจในปัจจุบนัมีความส าคญัต่อองค์กรธุรกิจเพิ่มมากข้ึนในแง่ของความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน 
เน่ืองมาจากเหตุผลต่าง ๆ ไดแ้ก่  

เหตุผลท่ีหน่ึง พลวตัรของบุคคล สังคม และเศรษฐกิจ (Robbins, 2005) ความไวว้างใจมี
ผลกระทบในเชิงบวกโดยตรงต่อความผกูพนัธ์ ความไวว้างใจจะช่วยลดการรับรู้ถึงความเส่ียง และ
ความเปราะบางของความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้และองค์กรธุรกิจ อนัจะน าไปสู่ความผูกพนัธ์ท่ี
เพิ่มข้ึนของความสัมพนัธ์ (Walter, Mueller & Helfert, 2000) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนข้ึนจนกลายเป็นความเส่ียง ความไวว้างใจจึงมีความส าคญัเขา้มาเป็นส่วน
หน่ึงในการรับประกนัความเส่ียงท่ีไม่ตอ้งใชต้น้ทุนทางการเงิน เน่ืองจากบุคคลตอ้งการความมัน่คง 
ปลอดภยั และสามารถคาดการณ์อนาคตได ้(Marshall, 2000; Robbins, 2005)  

เหตุผลท่ีสอง ธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการความไวว้างใจ Marshall (2000) กล่าวว่า 
มนุษยต์อ้งการไดรั้บความรัก ความเคารพและความไวว้างใจเป็นพื้นฐาน มนุษยทุ์กคนเกิดมานั้น 
ตอ้งการด ารงชีวิตและการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันทั้งบุคคลและองค์กรด้วยความซ่ือตรง จริงใจ 
ความไวว้างใจจึงเป็นเร่ืองทางกายภาพท่ีทุกคนตอ้งการความปลอดภยัทั้งกายและจิตใจ หากมนุษย์
รู้สึกไม่มัน่คง วิตกกังวลต่าง ๆ นานา หรือเกิดความไม่ไวว้างใจข้ึน จะส่งผลต่อความคิดและ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยอ์นัจะกระทบไปทุกภาคส่วนของสังคมได ้ดงันั้น บุคคลรวมถึงองคก์ร
จึงตอ้งสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึน เพื่อให้บุคคลอ่ืนมอบความไวว้างใจให้คุณค่าความสัมพนัธ์
ของลูกคา้อาจจะพฒันาข้ึน เม่ือลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในความน่าเช่ือถือและความซ่ือสัตยสุ์จริตของ
พนัธมิตรท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ความน่าเช่ือถือและความปลอดภยัเพิ่มความเช่ือมัน่ในการลดการ
ถูกหลอกลวงส าหรับลูกคา้ท่ีอยูใ่นความสัมพนัธ์ ดงันั้นจึงน าไปสู่คุณค่าของความสัมพนัธ์ท่ีสูงข้ึน 
(Walter, Mueller & Helfert, 2000)  

เหตุผลท่ีสาม ความไวว้างใจเป็นกุญแจส าคญัส าหรับความส าเร็จของธุรกิจในศตวรรษ
ท่ี 21 (Covey & Merrill, 2008) ส่งผลต่อผลประกอบการขององค์กรธุรกิจไม่วา่จะเป็น ยอดขาย 
รายได ้หรือแมก้ระทั้งก าไรของบริษทั (Davis, Schoorman, Mayer, & Tan, 2000) Covey et al. 
(2008) ได้เสนอสูตรความไวว้างใจ เพื่อให้เห็นภาพชดัเจนข้ึน ความไวว้างใจจะส่งผลกระทบใน
สองทิศทาง คือ ความรวดเร็วในการด าเนินกิจกรรม/ธุรกิจ และตน้ทุนของการมีปฏิสัมพนัธ์/การท า
ธุรกิจ เม่ือใดท่ีความไวว้างใจต ่า ความรวดเร็วในการด าเนินกิจกรรมก็จะลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนใน
การท าธุรกิจก็จะสูงข้ึน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.3 
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ภาพที่ 2.3  แสดงความสัมพนัธ์ของทิศทางความไวว้างใจในระดับต ่ากบัความรวดเร็วในการด าเนิน
กิจกรรมและตน้ทุน 

 
ทีม่า:  Covey et al. (2008) 

 
หากความไวว้างใจสูง ความรวดเร็วในการด าเนินกิจกรรมก็จะเพิ่มข้ึน ตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจก็
จะลดลงดงัแสดงในภาพท่ี 2.4 

 

 
 

ภาพที่ 2.4  แสดงความสัมพนัธ์ของทิศทางความไวว้างใจในระดบัสูงกบัความรวดเร็วในการด าเนิน
กิจกรรมและตน้ทุน 

 
ทีม่า:  Covey et al. (2008) 

 
องค์กรธุรกิจท่ีมีกลยุทธ์ท่ีดี มีความสามารถในการด าเนินงานหากองค์กรธุรกิจไดรั้บ

ความไวว้างใจในฐานะตัวแปรซ่อนเร้นท่ีแตกต่างกันไป ผลลัพธ์ท่ีได้ก็จะแตกต่างกันไป อัน
เน่ืองมาจากภาษีของความไวว้างใจ (Trust Tax) และปันผลของความไวว้างใจ (Trust Dividend)ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ (2557) ท่ีพบว่า ความไวว้างใจมีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางออ้มต่อความภกัดีเชิงทศันคติต่อตราสินคา้ และความภกัดีเชิงพฤติกรรมของลูกคา้
บริษทัน ้ ามนัสองบริษทัในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Kharouf et al. (2014) ซ่ึงตรวจสอบ
บทบาทของความน่าไวว้างใจของร้านคา้ปลีกในการขบัเคล่ือนความไวว้างใจของลูกคา้ ซ่ึงส่งผลต่อ
ความภกัดีของลูกคา้ ก าหนดใหค้วามน่าไวว้างใจเป็นตวัแปรในการเช่ือมโยงระหวา่งกลยุทธ์การคา้
ปลีกและการพฒันาของความไวว้างใจ 
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2.1.3  แนวคิดท่ีส าคญัของความไวว้างใจ 
Reynolds (1997) ระบุว่า ความไวว้างใจสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล

และบุคคลต่องค์กรท่ีส าคญั การตอบสนองต่อความไวว้างใจมีสามลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะแรก 
ความไวว้างใจต้องใช้ระยะเวลาในการสร้าง โดยไม่สามารถระบุระยะเวลาในการสร้างความ
ไวว้างใจไดอ้ย่างชดัเจนและแน่นอน ลกัษณะท่ีสอง หากตอ้งการจะไดรั้บความไวว้างใจจะตอ้งมี
ความอดทด เน่ืองจากระยะเวลาท่ีไม่แน่นอนในการสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึน ผูท่ี้ตอ้งการจะ
ได้รับความไวว้างใจต้องมีความอดทนรอด้วยพฤติกรรมท่ีน่าไวว้างใจ จนท าให้ผูม้อบความ
ไวว้างใจเกิดความไวว้างใจในท่ีสุด ลกัษณะท่ีสาม ความไวว้างใจตอ้งใช้ทกัษะร่วมกบัการกระท า 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความจ าเป็นในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนได ้

Luhman (1979) ยงัไดอ้ธิบาย แนวความคิดเก่ียวกบัความไวว้างใจวา่ เป็นส่ิงท่ีซ้อนอยู่
ภายในจิตใจและความนึกคิดของบุคคลอันเกิดจากประสบการณ์ในอดีตท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ไวว้างใจบุคคลอ่ืน ความไวว้างใจจะแสดงให้เห็นถึงระดบัท่ีบุคคลหน่ึงมีความเช่ือมัน่ต่ออีกบุคคล
ในการกระท าท่ียุติธรรม มีศีลธรรม และสามารถคาดการณ์ท านายได้ (Nyhan & Marlowe, 1997) 
ความไวว้างใจสามารถพิจารณาได้หลากหลายมิติ  ไม่ว่าจะพิจารณาความไวว้างใจบนพื้นฐาน
เก่ียวกบัอารมณ์ (Affective-Based Trust) ซ่ึงเป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ทางอารมณ์ของบุคคล 
ความไวว้างใจดงักล่าว จะแสดงออกมาในลกัษณะของการดูแลเอาใจใส่อยา่งแทจ้ริง ให้ความส าคญั
กบับทบาทของอารมณ์เป็นหลัก มีความเช่ือในคุณลักษณะท่ีดีของผูท่ี้ได้รับความไวว้างใจนั้น  
ความไวว้างใจบนพื้นฐานของความนึกคิด (Cognitive- Based Trust) เป็นความไวว้างใจท่ีเนน้การ
รับรู้ถึงความเช่ือ หรือความเช่ือมัน่ต่อคุณลกัษณะท่ีน่าไวว้างใจของบุคคลท่ีไดรั้บความไวว้างใจ 
และความไวว้างใจบนพื้นฐานของพฤติกรรม (Behavior-Based Trust) เป็นความไวว้างใจท่ีเน้น
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในลกัษณะของความเช่ือมัน่ต่อผูอ่ื้น มีการเปิดเผยขอ้มูล ความรู้สึกนึกคิด 
หรือเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลอ่ืนอยา่งจริงใจตรงไปตรงมาในลกัษณะพฤติกรรมท่ีมีเจตนา (Intended 
Behavior) (McAllister, 1995; Cummings el al., 1996; Gillespie & Mann, 2004) 

Caldwell and Clapham (2003) ไดเ้สนอกรอบแนวคิดเก่ียวกบัความน่าไวว้างใจใน
ฐานะเลนส์คัน่กลาง ดงัภาพท่ี 2.5 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ การตดัสินใจท่ีจะให้ความไวว้างใจเป็นผลมาจาก
การประเมินของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนผา่นส่ิงท่ีอธิบายวา่ เป็นเลนส์คัน่กลาง
หรือตวักรองท่ีซับซ้อน โดยข้ึนอยู่กบัมุมมองของแต่ละบุคคล นอกจากนั้น การตดัสินใจท่ีจะ
ไวว้างใจจะเกิดข้ึนผา่นตวัคดักรองความน่าไวว้างใจ แสดงให้เห็นวา่ ในการท่ีบุคคลหน่ึงจะมีความ
ไวว้างใจเกิดข้ึนไดน้ั้น ปัจจยัท่ีส่งผลก็คือ คุณลกัษณะท่ีน่าไวว้างใจของผูไ้ดรั้บความไวว้างใจท่ีจะ
ส่งผา่นอิทธิพลไปยงัความน่าไวว้างใจและจะก่อใหเ้กิดความไวว้างใจไดใ้นท่ีสุด 
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ภาพที่ 2.5  แสดงกรอบแนวคิดเก่ียวกบัความน่าไวว้างใจในฐานะเลนส์คัน่กลางของ Caldwell and 
Clapham 
 
ทีม่า:  Caldwell and Clapham (2003) 
 

2.1.4   ประเภทของความไวว้างใจ 
Lewicki and Bunker (1996) จ  าแนกความไวว้างใจตามลกัษณะการเกิด ดงัน้ี 
1)  ความไวว้างใจบนพื้นฐานการค านวณ (Calculus – Based Trust) เป็นความไวว้างใจ

ในระยะแรกของการเกิดความไวว้างใจซ่ึงจะพฒันาความไวว้างใจสู่ล าดบัถดัไปท่ีสูงข้ึนหรือไม่นั้น 
ข้ึนอยู่กับผูม้อบและผูรั้บความไวว้างใจ ความไวว้างใจประเภทน้ีไม่เพียงแต่ใช้เหตุผลในการ
พิจารณา แต่ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาถึงความกลวัของการลงโทษหากการละเมิดความไวว้างใจ และ
ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บหากยงัคงรักษาความไวว้างใจนั้นไวไ้ด ้ความน่าเช่ือถืออยู่บนพื้นฐานของ
การค านวณเปรียบเทียบระหวา่งตน้ทุน และผลประโยชน์ของการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ให้
เกิดความไวว้างใจเปรียบเทียบกบัตน้ทุน และผลประโยชน์หากขาดความไวว้างใจ  

2)  ความไวว้างใจบนพื้นฐานความรู้ (Knowledge-based trust) เป็นความไวว้างใจท่ี
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีขอ้มูลท่ีเพียงพอ และความเขา้ใจเก่ียวกบับุคคลอ่ืนท่ีจะคาดการณ์พฤติกรรมของ
บุคคลหรือองค์กรนั้น การคาดการณ์ท่ีถูกต้องจะข้ึนอยู่กบัความเขา้ใจ ซ่ึงพฒันามาจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์ซ ้ า ๆ ในอดีตรวมถึงการส่ือสารและการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของทั้งสองฝ่าย  

3)  ความไวว้างใจบนพื้นฐานปัจเจคบุคคล (Identification-based trust) เป็นความ
ไวว้างใจท่ีเกิดข้ึนเม่ือทั้งสองฝ่ายเขา้ใจและใหก้ารรับรองกนัและกนั ท าใหส้ามารถกระท าการอ่ืนใด
ระหว่างกันได้ โดยความไวว้างใจประเภทน้ีทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเต็มใจภายในและความ
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สอดคลอ้งกนัในความตอ้งการบางประเด็นรวมถึงเจตนาดว้ย ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั Robbins  
(Robbins, 2005) 

ในขณะท่ี Luhman (1979) ไดแ้บ่งความไวว้างใจออกเป็นสองประเภท โดยใชต้วับุคคล
เป็นหลกั ได้แก่ ประเภทท่ีหน่ึง ความไวว้างใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Trust) เป็นความ
ไวว้างใจในความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความไวว้างใจในระบบ (System trust) เป็นความ
ไวว้างใจในภาพรวมขององคก์ร องคก์รธุรกิจท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งไดรั้บความไวว้างใจจากภายในองค์กร (Internal Trust) ซ่ึงประกอบ ด้วยความไวว้างใจ
แนวตั้ง (Vertical Trust) เป็นลกัษณะความไวว้างใจตามสายบงัคบับญัชาในองค์กร และความ
ไวว้างใจแนวนอน (Lateral Trust) เป็นลกัษณะความไวว้างใจในระดบัเดียวกนัในองค์กรระดบั
เพื่อนร่วมงาน หรือท่ีเรียกวา่ ความไวว้างใจภายในองคก์ร (Intra-Organizational Trust) นอกจากน้ี 
องค์กรยงัจะตอ้งได้รับความไวว้างใจจากภายนอก (External Trust) องค์กรด้วยเช่นกนั ซ่ึงเป็น
ลกัษณะความไวว้างใจระหวา่งลูกคา้หรือพนัธมิตรกบัองคก์ร หรือเรียกอีกอย่างวา่ ความไวว้างใจ
ภายนอกองค์กร (Inter-Organizational Trust) (Fox, 1974; Cummings & Bromiley, 1996) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Covey and Merrill (2008) ท่ีไดเ้สนอแบบจ าลองความไวว้างใจไว ้ 5 ระดบั ไดแ้ก่  

ระดับแรก ความไว้วางใจในตนเอง (Self Trust) เป็นความเช่ือมั่นในตนเอง 
ความสามารถท่ีจะก าหนดเป้าหมายเพื่อท่ีจะท าเป้าหมายนั้นให้ส าเร็จ หลกัส าคญัในระดบัน้ี คือ 
ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ซ่ึงเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของคุณลกัษณะและสมรรถนะท่ีสูง  

ระดบัท่ีสอง ความไวว้างใจในความสัมพนัธ์ (Relationship Trust) เป็นการสะสมความ
ไวว้างใจท่ีมีต่อผูอ่ื้น ตอ้งมีพฤติกรรมท่ีคงเส้นคงวา (Consistent Behavior) ผลลพัธ์สุดทา้ย ก็คือ การ
เพิ่มความสามารถในการขยายความไวว้างใจออกไป เพื่อเสริมสร้างการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีแข็งแกร่ง
มากข้ึน  

ระดบัท่ีสาม ความไวว้างใจในองค์กร (Organizational Trust) เป็นความไวว้างใจใน
ระดบับุคคลภายในองคก์รทุกประเภทไม่วา่จะเป็นองคก์รทัว่ไป เป็นองคก์รธุรกิจ หรือเป็นองคก์ร
ไม่แสวงหาผลก าไรก็ตาม  

ระดบัท่ีส่ี ความไวว้างใจในตลาด (Market Trust) เป็นความไวว้างใจในระดบัท่ีแผ่
ออกไปภายนอก เป็นความไวว้างใจองคก์รท่ีรวมไปถึงช่ือเสียง (Reputation) และตราสินคา้ (Brand) 
เป็นการสะทอ้นความไวว้างใจของลูกคา้ นกัลงทุน และอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ  

ระดบัท่ีห้า ความไวว้างใจสังคม (Societal Trust) เป็นการให้คุณค่าต่อสังคมเพื่อสร้าง
คุณประโยชน์ และความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนโดยไดรั้บจากสังคม  
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ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาแลว้จะพบวา่ ทั้ง 5 ระดบั จะเป็นลกัษณะความไวว้างใจจากภายในสู่
ภายนอก แสดงให้เห็นดงัภาพท่ี 2.6 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Shaw (1997) ท่ีไดอ้ธิบายการขยายขอบเขต
ความไวว้างใจของบุคคลวา่ เร่ิมจากความไวว้างใจต่อตนเอง แลว้แผข่ยายออกไปเป็นความไวว้างใจ
ต่อเพื่อนสนิท หรือเพื่อนร่วมงาน ก่อนจะขยายต่อไปยงัความไวว้างใจบุคคลอ่ืนในองค์กรของ
ตนเอง และสุดทา้ยท่ีความไวว้างใจบุคคลอ่ืนภายนอกองคก์ร  

 

 
 

ภาพที ่2.6  แสดงแบบจ าลองความไวว้างใจ 5 ระดบัของ Covey et al. 
 
ทีม่า:  Covey et al. (2008) 
  

ในขณะท่ี Ebert (2009, p.75) ไดจ้  าแนกประเภทของความไวว้างใจตามลกัษณะการมี
ปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั Luhman (1979) Covey and Merrill (2008) และ Shaw 
(1997) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1)  การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Inter-Personal Interactions: P2P) มี 2 ลกัษณะ คือ 
การปฏิสัมพนัธ์ส่วนตวั (Private Interactive) ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลภายนอกองค์กร 
เช่น สามี ภรรยา บุตรหลาน เพื่อนสนิท เพื่อนบา้น เป็นตน้ และการปฏิสัมพนัธ์เชิงธุรกิจ (Business 
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interactive) ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีอยู่ภายในองค์กร เช่น พนักงาน หัวหน้างาน 
ผูจ้ดัการ เป็นตน้  

2)  การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร (Inter-Organizational Relationships: O2O) ซ่ึงเป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรด้วยกนั สามารถแบ่งความสัมพนัธ์ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การมี
ปฏิสัมพนัธ์ภายใน (Inter Interactions) ระหว่างองค์กรธุรกิจกบัองค์กรอ่ืน ๆ เช่น พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทเครือข่าย เป็นต้น การปฏิสัมพันธ์ภายนอก (External 
Interactions) เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รธุรกิจดว้ยกนั เช่น บริษทัคู่คา้ บริษทัซพัพลายเออร์ 
หรือบริษทัผูผ้ลิต เป็นตน้  

3)  การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและองค์กร (Interactions between Persona and 
Organizations: P2O) มี 2 ลกัษณะ คือ การปฏิสัมพนัธ์ภายใน ซ่ึงเป็นการปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลของ
องค์กร ซ่ึงการปฏิสัมพนัธ์ลกัษณะน้ีเรียกว่า ความไวว้างใจภายในองค์กร (Organizational Trust) 
เช่น ความไวว้างใจของพนกังานต่อองคก์รท่ีท างาน เป็นตน้ (Caldwell & Clapham, 2003) และ การ
ปฏิสัมพนัธ์ภายนอก ซ่ึงเป็นการปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เช่น ความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภค ความไวว้างใจของลูกคา้ต่อองคก์รธุรกิจ เป็นตน้ ทั้งน้ีการปฏิสัมพนัธ์ทั้งสาม
ลกัษณะสามารถแสดงได ้ดงัภาพท่ี 2.7 

 

 
 

ภาพที ่2.7  แสดงประเภทการปฏิสัมพนัธ์ของความไวว้างใจ 
 
ทีม่า:  ดดัแปลงจาก Ebert (2009) 
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ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขตเฉพาะลงไปในการศึกษาความ
ไวว้างใจท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในฐานะลูกคา้และองคก์รในฐานะผูใ้ห้บริการ
ธุรกิจ ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเฉพาะเจาะจงลงไปส าหรับความไวว้างใจของลูกคา้แลว้พบว่า โดยทัว่ไป
นกัวชิาการไดจ้  าแนกประเภทของความไวว้างใจของลูกคา้ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

1)  ความไวว้างใจทัว่ไปของลูกคา้ (Customer-General Trust) โดยความไวว้างใจทัว่ไป
ของลูกคา้นั้นจะเป็นตน้ก าเนิดของความไวว้างใจเฉพาะของลูกคา้ (Mayer et al., 1995) ความ
ไวว้างใจทัว่ไป (General Trust) เป็นหน่ึงใน 20 ปัจจยัของบุคลิกภาพ (Browne & Howarth, 1977; 
Mayer et al., 1995; Kenne, Ferrell & Leclair, 2001) บุคคลิกภาพของคนจะถูกสร้างจากการพฒันา
ของส่ิงเร้าจากภายนอกและปัจจยัทางสังคม ซ่ึงค่อนขา้งจะมีเสถียรภาพไม่เปล่ียนแปลงง่าย ดงันั้น
ความไวว้างใจทัว่ไปท่ีเป็นผลต่อบุคคลิกภาพ จึงมีความอิสระจากสถานะการณ์หรือส่ิงเร้าท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง (Webster & Martocchio, 1992) Mayer et al. (1995) กล่าววา่ ความไวว้างใจทัว่ไปมกั
ข้ึนกบัความเช่ือท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน ทั้งท่ียงัไม่เคยมีการปฏิสัมพนัธ์หรือมีประสบการณ์โดยตรงกบั
บุคคลหรือส่ิงนั้น ดงันั้น องคก์รธุรกิจจึงไม่สามารถท่ีจะท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงความไวว้างใจ
ในส่วนของความไวว้างใจทัว่ไปของลูกคา้ได ้อยา่งไรก็ตาม ความไวว้างใจทัว่ไปของลูกคา้น้ีถือได้
ว่ามีความส าคญัเป็นอย่างมากในช่วงเร่ิมต้นของการมีปฏิสัมพนัธ์ของลูกค้าและองค์กรธุรกิจ 
(Mayer et al., 1995; McKnight, Cummings & Chervany, 1998) แต่การมีความสัมพนัธ์หรือ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองไปนั้น ความไวว้างใจทัว่ไปจะมีความส าคญัลดน้อยลง ลูกค้าจะเร่ิมใช้
ประสบการณ์หรือการรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมขององค์กรธุรกิจในการพฒันาเป็นความไวว้างใจ 
หรือความไวว้างใจเฉพาะของลูกคา้ (Customer-specific Trust) (Zand, 1972; Gefen, 2000) 

2)  ความไวว้างใจเฉพาะของลูกคา้ (Customer-specific Trust) ความไวว้างใจเฉพาะมี           
ผูท่ี้ให้ความหมายไวอ้ย่างหลากหลาย บางวรรณกรรมให้ความหมายของความไวว้างใจของลูกคา้ 
(Customer Trust) วา่เป็นความเช่ือส าหรับจูงใจหรือเป็นความตั้งใจของบุคคลหน่ึง (Salam, Crespo 
& Bosque, 2005) หรือเป็นความคาดหวงัเชิงบวก เพื่อขบัเคล่ือนพฤติกรรมให้เกิดข้ึนต่อไปเป็น
ความไวว้างใจ (Mollering, 2006) หรือเป็นแรงจูงใจ ผลลพัธ์หรือมูลค่า (Roth, 1994, p. 127) ใน
มุมมองของทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวความคิดเก่ียวกบัความไวว้างใจเฉพาะของลูกคา้และการ
ขบัเคล่ือนของความไวว้างใจเฉพาะของลูกคา้ สามารถอธิบายดว้ยความหมายของทฤษฎีการเปล่ียน
ทศันคติ โดยปกติแล้วความไวว้างใจจะถูกพฒันาข้ึนตั้ งแต่ขวบปีแรกในวยัเด็กและพฒันาจน
กลายเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพของบุคคลเม่ือโตข้ึน ในมุมมองของงานวิจยัดา้นเศรษฐศาสตร์
สถาบนั ระบุวา่ ความไวว้างใจเฉพาะเป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีมีเหตุผลอยูบ่นพื้นฐานของการ
ค านวณตน้ทุนและผลประโยชน์ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัความช่ืนชอบและการยอมรับความเส่ียงของแต่ละ
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บุคคล ความไวว้างใจเป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีใช่เพื่อรักษาเสถียรภาพของความไม่แน่นอนของอีกฝ่าย
ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย กลไกดงักล่าวจะน าไปสู่การท าให้ความซบัซ้อนเชิงพฤติกรรม และการควบคุม
กระท าผิดในเชิงการฉวยโอกาสหรือกระท าผิดสัญญาลดลง นอกจากน้ี กระบวนการในการ
ตัดสินใจเช่ือมโยงกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพิ่มองค์ประกอบด้านอารมณ์เข้าไปใน
กระบวนการตดัสินใจดว้ย เหตุผลอีกหน่ึงองค์ประกอบดว้ย (Ripperger, 1998) ในขณะท่ีความ
ไวว้างใจเฉพาะ (Specific Trust) จะข้ึนอยูก่บัการรับรู้สถานการณ์หรือวตัถุท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงรวมถึงบุคคลและองคก์รธุรกิจเช่นกนั (Mayer et al., 1995) ซ่ึงสามารถสรุปให้เห็นความสัมพนัธ์
ได ้ดงัภาพท่ี 2.8 

 

 
 
ภาพที ่2.8  แสดงความเขม้ขน้ของความไวว้างใจแต่ละประเภทและระยะเวลาของการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั  
 
ทีม่า:  ดดัแปลงจาก Mayer et al., 1995 
 

ดงันั้น ในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะตวัแปรความ
ไวว้างใจเฉพาะของลูกคา้ (Customer-specific Trust) ซ่ึงโดยปกติจะอ่อนไหวต่อผลกระทบท่ีไดจ้าก
องค์กรธุรกิจมากกวา่ความไวว้างใจทัว่ไปของลูกคา้ ทั้งน้ีดว้ยเหตุท่ีความไวว้างใจเฉพาะจะไม่ใช่
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ลกัษณะบุคลิกภาพของบุคคล จึงสามารถไดรั้บอิทธิพลอย่างง่ายจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กร
ธุรกิจอยา่งเช่น รัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ ดงันั้น จึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งด าเนินการแปลง
ความไวว้างใจเฉพาะของลูกคา้ เป็นค าถามท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความไวว้างใจเฉพาะของลูกคา้ ซ่ึง
วธีิการท่ีเหมาะสมนั้น คือ การสร้างตวัวดัความไวว้างใจของลูกคา้ในหลายมิติอยา่งมีความเหมาะสม  

2.1.5   องคป์ระกอบของความไวว้างใจ 
Reina and Reina (1999) อธิบายวา่ ความไวว้างใจ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ความไวว้างใจด้านศักยภาพ (Competence Trust) คือ การท่ีบุคคลหรือองค์กรมีสมรรถนะ มี
ความสามารถในการกระท าท่ีเช่ือมโยงต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความไวว้างใจใน
ศกัยภาพ ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีสะทอ้นความไวว้างใจวา่บุคคลหรือองคก์รมีความรู้ มีความเช่ียวชาญ มี
ความสามารถ มีความเป็นธรรม มีทกัษะความช านาญในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ความไวว้างใจดา้นการ
ส่ือสาร (Communication Trust) คือ การท่ีบุคคลหรือองค์กรมีพฤติกรรมสะทอ้นความเช่ือมัน่ใน
การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัอย่างเปิดเผย มีความจริงใจต่อกนั ไดข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง อย่าง
คงท่ีและสม ่าเสมอ ซ่ึงท าให้การมีปฏิสัมพนัธ์นั้นมีความก้าวหน้า พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความ
ไวว้างใจดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั การพูดหรือการให้ขอ้มูล
ท่ีตรงกบัความเป็นจริง แสดงออกอยา่งเปิดเผย (Robbins, 2005) มีการยอมรับความผิดพลาด มีการ
ส่ือสารข้อมูลแบบสองทิศทาง การรักษาความลับระหว่างกัน มีการช้ีแจงถึงเจตนาท่ีดีอย่าง
ตรงไปตรงมา และความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญา (Contractual Trust) คือ ความไวว้างใจต่อการท่ี
บุคคลหรือองคก์รไดก้ระท าในส่ิงท่ีไดใ้ห้ค  ามัน่สัญญาไวไ้ม่วา่จะดูค าพูด ขอ้เขียน หรือพนัธสัญญา 
ความไวว้างใจดา้นน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความเห็น เจตนารมณ์ในความซ่ือสัตย์ พฤติกรรมท่ี
แสดงออกอย่างคงเส้นคงวา พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญา ไดแ้ก่ การท่ี
บุคคลหรือองค์สามารถกระท าหรือด าเนินการไดต้ามความคาดหวงั มีความใส่ใจดูแล มีการแสดง
ความเห็นดว้ยไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา (Reina & Reina, 1999; Robbins, 2005) มีความมัน่คงสม ่าเสมอ
ท่ีแน่นอนในการกระท า มีการให้อ านาจอยา่งเหมาะสมการวดัความไวว้างใจของลูกคา้ถูกพฒันามา
อยา่งต่อเน่ือง (Crosby et al., 1990; Morgan et al., 1994; Garbarino & Johnson, 1999) ต่อมาไดรั้บ
การปรับปรุงโดย Lin, Sung and Lo (2003) ซ่ึงวดัความไวว้างใจ ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของ
บริษทั (Reliable Company) สินคา้และบริการท่ีดี (Good Product and Service) ความสนใจของ
ลูกคา้ในเบ้ืองตน้ (Customers’ Interests before Its Own) และการรักษาสัญญา (Keep its Promises) 
ในขณะท่ี Shaw (1997) ระบุวา่ตวัช้ีวดัความไวว้างใจนั้นประกอบดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ การเปิดเผย 
(Openness) หมายถึง ระดบัความรู้สึกเต็มใจท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ การให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 
(Respect) หมายถึง ระดับของการให้เกียรติกันและกันระหว่างคู่ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย และความ
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สอดคล้อง (Alignment) หมายถึง การร่วมกันในการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดระหว่างคู่ท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ย การร่วมออกความคิดเห็นและตดัสินใจร่วมกนั  

ในขณะท่ีนกัวิจยัส่วนหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ศึกษาความไวว้างใจของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ไดว้ดั
ความไวว้างใจของลูกคา้โดยการประเมินความเช่ือมัน่ของลูกคา้ภายหลงัการใชสิ้นคา้หรือรับบริการ
ของลูกคา้จากองค์กรธุรกิจเปรียบเทียบกบัสัญญาหรือส่ิงท่ีองค์กรธุรกิจไดส้ัญญาหรือก าหนดไว้
ก่อนการมีปฏิสัมพนัธ์ (Morgan & Hunt, 1994) ซ่ึงต่างจาก Sirdeshmukh, Singh and Sabol (2002) 
ท่ีใชก้ารรับรู้ของลูกคา้เป็นตวัช้ีวดัความไวว้างใจ ซ่ึงจะวดัความไวว้างใจท่ีเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจและ
พนักงานขององค์กรธุรกิจท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ด้วยนั้น โดยประเมินถึงระดับการรับรู้เก่ียวกับความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และศกัยภาพขององคก์รกบัพนกังานขององคก์รธุรกิจท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั Bourdeau (2005, p. 125) ท่ีวดัความไวว้างใจโดยประเมินองคป์ระกอบเก่ียวกบัศกัยภาพของ
องค์กรธุรกิจท่ีจะสามารถสร้างความมัน่ใจให้เกิดข้ึนกบัลูกคา้ ความสามารถในการให้บริการ การ
ให้บริการอยา่งตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความสามารถวางใจ
พึ่งพาองคก์รธุรกิจได ้และความสามารถในการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการให้สอดคลอ้งกบั
พลวตัรท่ีมีการเปล่ียนแปลงของความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต เม่ือพิจารณาโดยรวม
แลว้สามารถสรุปองค์ประกอบของความไวว้างใจตามท่ีนกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิดไวด้งัตารางท่ี 
2.2 
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ตารางที ่2.2  สรุปองคป์ระกอบของความไวว้างใจ 
 

นักวชิาการ องค์ประกอบของความไว้วางใจ 
ความไวว้างใจดา้น
ศกัยภาพของบริษทั 
รวมถึงสินคา้และ

บริการ 
(Competence Trust) 

ความไวว้างใจ
ดา้นการส่ือสาร 
(Communication 

Trust) 

ความไวว้างใจ
ดา้นค ามัน่
สญัญา 

(Contractual 
Trust) 

ความน่าเช่ือถือ
ของบริษทั 
(Reliable 

Company) 

ความสนใจของ
ลูกคา้ในเบ้ืองตน้ 
(Customers’ 

Interests before 
Its Own) 

การเปิดเผย 
(Openness) 

การใหเ้กียรติซ่ึง
กนัและกนั 
(Respect) 

ความสอดคลอ้ง 
(Alignment) 

Morganand 
Hunt, (1994) 

        

Shaw (1997)         
Reina and Reina 
(1999) 

        

Lin, Sung and 
Lo (2003) 

        

Robbins, 2005         
Bourdeau (2005)         
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ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้การวดัองค์ประกอบของความไวว้างใจใน  
3 มิติ ได้แก่  ความไวว้างใจด้านศกัยภาพ (Competence Trust) ความไวว้างใจด้านการส่ือสาร 
(Communication Trust) และความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญา (Contractual Trust) ตามแนวความคิด
ของ Reina and Reina (1999) ซ่ึงครอบคลุมปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบของความไวว้างใจและ
สามารถพฒันาขั้นตอนการวดัความไวว้างใจเชิงพฤติกรรมโดยเช่ือมโยงทั้ง 3 มิติ ผา่นตวัแปรดา้น
การรับรู้คุณลกัษณะขององคก์รธุรกิจ ซ่ึงในการศึกษาน้ีหมายความถึง รัฐวสิาหกิจได ้

2.1.6  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ 
Caldwell and Clapham (2003) ไดร้ะบุวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจระหวา่ง

บุคคลในระดับองค์กรในมุมมองนานาชาตินั้นประกอบด้วยทั้งหมด 7 ปัจจยั ได้แก่ สมรรถนะ 
(Competence) การปฏิบัติตามกฎหมาย  (Compliance) ความรับผิดชอบในการให้ข้อมูล 
(Responsibility to Inform) การประกันคุณภาพ  (Quality Assurance) ขั้นตอนความยุติธรรม 
(Procedural Fairness) มารยาทปฏิสัมพนัธ์ (Interactional Courtesy) และดุลทางการเงิน (Financial 
Balance) ขณะท่ี Bhattacherjee (2002) เสนอวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ ไดแ้ก่ ความ
เมตตากรุณา (Benevolence) ความซ่ือสัตย์ (Honesty) ความศรัทธา (Faith) ความเช่ือถือได ้
(Dependability)  การคาดการณ์ได้  (Predictability)  ความเป็นธรรม (Fairness)  ความเ ช่ือมั่น 
(Confidence) ความหวงั (Hope) ความโปร่งใส (Openness) ความซ่ือสัตยสุ์จริตมีศีลธรรม (Integrity) 
ค  ามัน่ในสัญญา (Promise) การบรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) และความเห็นใจผูอ่ื้น (Consideration) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Covey and Merrill (2008) ท่ีไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความไวว้างใจว่า ความ
ไวว้างใจเป็นความเช่ือมั่น (Confidence) ในความซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) และความสามารถ 
(Abilities) โดยปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความไวว้างใจ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะ (Character) และความสามารถ 
(Competence) ในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์ความไวว้างใจเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ เป็นแก่นในการ
ด าเนินธุรกิจ Covey et al. (2008) ยงัระบุว่าคนส่วนใหญ่มกัจะพิจารณาความไวว้างใจผ่านทาง
คุณลกัษณะ (Characteristic) ซ่ึงหมายถึงคุณลกัษณะดา้นการวางตวัเป็นบุคคลท่ีดี มีความจริงใจ มี
ศีลธรรมจรรยา (Ethic) หรือมีความซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) ของอีกฝ่ายหน่ึง คุณลักษณะ 
(Characteristic)  เป็นรากฐานส าคัญ เป็นปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อความไว้วางใจเป็นอย่างมาก
นอกเหนือจากปัจจยัดา้นสมรรถนะ (Competence) คุณลกัษณะเป็นปัจจยัท่ีรวมไปถึงความซ่ือสัตย์
สุจริต (Integrity) มูลเหตุจูงใจ (Motive) และเจตนา (Intent) ขณะท่ีสมรรถนะ (Competence) จะ
รวมถึง ความสามารถ (Capability) ทกัษะ (Skill) ผลลพัธ์ และประวติัท่ีผา่นมาในอดีต ซ่ึงขาดปัจจยั
ใดปัจจยัหน่ึงไปมิได้ ในยุคสมยัปัจจุบนัท่ีสังคมให้ความส าคญักบัด้านจริยธรรม การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ส่งผลให้ทุกภาคส่วนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อปัจจยัด้านคุณลกัษณะ ท่ีกลายเป็น
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ขอ้ก าหนดพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจในตลาดโลก ดงันั้น ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะและสมรรถนะจึงมี
ความส าคญัเท่าเทียมกันต่อความไวว้างใจ ปัจจยัด้านคุณลกัษณะจะเป็นปัจจยัท่ีคงท่ีซ่ึงจะต้อง
ปรากฏอยู่ในทุกสถานการณ์ความไวว้างใจ แต่ปัจจัยด้านสมรรถนะมีความผนัแปรข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ ตามแนวคิดดงักล่าวจะท าให้เห็นว่าปัจจยัด้านคุณลกัษณะมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง
เน่ืองจากมีอิทธิพลในทุกสถานการณ์ของความไวว้างใจซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั พรทิพย ์           
เกยุรานนท์ (2552) และ คนึงนิจ อนุโรจน์ (2553) ท่ีระบุวา่ความไวว้างใจจะเกิดข้ึนไดด้ว้ย 2 ปัจจยั 
คือ ปัจจยัดา้นศกัยภาพ (Competence) หมายถึง บุคคลหรือองคก์รจะตอ้งมีศกัยภาพในงาน มีความรู้
ในด้านท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี และความเป็นคนดีเช่ือถือได้ มีคุณลกัษณะท่ีดี (Credibility หรือ 
Character) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรนั้ นจะต้องเป็นคนดี แสดงให้เห็นได้จากการมีความ
รับผดิชอบ ความยติุธรรม ความมีวฒิุภาวะ ความซ่ือสัตย ์ 

นอกจากน้ี Martin (2014) ยงัไดเ้สนอแบบจ าลองความไวว้างใจวา่ ความไวว้างใจข้ึนอยู่
กบัองคป์ระกอบ 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สมรรถนะ(Competence) และความรู้สึกชอบพอ (Affinity) 
ซ่ึงหมายถึง องค์ประกอบทางอารมณ์ท่ีมีความส าคญั เป็นความรู้สึกอบอุ่น ความรู้สึกผ่อนคลาย
สบายใจท่ีมีในตวับุคคลหรือองคก์รท่ีเป็นผูไ้ดรั้บความไวว้างใจ ซ่ึงเป็นมากกวา่ความคุน้เคยแต่เป็น
ความช่ืนชอบ บางคร้ังเป็นความรู้สึกปลอดภยั แทจ้ริงแลว้เป็นส่ิงจ าเป็นในการท่ีบางคนจะแบ่งปัน
บางส่ิงบางอย่างให้แก่บุคล ผลิตภณัฑ์หรืองคก์รในระดบัทางจิตใจท่ีลึกซ้ึงมาก สามารถแสดงการ
ขบัเคล่ือนความไวว้างใจขององคป์ระกอบทั้งสองได ้ดงัภาพท่ี 2.9 

 

 
 

ภาพที ่2.9  แสดงแบบจ าลองการขบัเคล่ือนความไวว้างใจของ Martin 
 

ทีม่า:  Martin (2014) 
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ทั้งน้ีจากการทบทวนวรรณกรรมอ่ืน  ๆ  เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดความ 
ไวว้างใจ พบว่า นักวิชาการไดน้ าเสนอไวห้ลายแนวคิดดว้ยกนั มีทั้งท่ีพิจารณาคุณลกัษณะของผู ้
ไดรั้บความไวว้างใจเพียงคุณลกัษณะเดียวไปจนถึงหลายคุณลกัษณะ  (Strickland, 1958; Butler, 
1991; Mayer et al., 1995; Schoorman, Mayer, & Davis, 2007; Jindabot & Moschis, 2008; 
Kantsperger & Kunz; 2010; วิเชียร ตีรสุภาพกุล, 2554; Leonidou, Kvasova, Leonidou & Chari, 
2013; Park, Lee & Kim, 2014; Kang et al., 2014; Jarvinen, 2014) Mayer et al. (1995) ไดท้บทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดความไวว้างใจจากหลายวรรณกรรม และ
น าเสนอ 3 ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ ไดแ้ก่ ความสามารถ (Ability) ความเมตตา
กรุณา (Benevolence) และความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) ในมุมมองจากการรับรู้ความน่าไวว้างใจ
ของผูม้อบความไวว้างใจแก่ผูรั้บความไวว้างใจส่วน Roy, Eshghi and Shekhar (2011) ได้
ท าการศึกษาเพื่อจ าแนกมิติของความไวว้างใจและความน่าไวว้างใจ รวมถึงผลกระทบในภาพรวม
ของความน่าไวว้างใจและความไวว้างใจของลูกคา้รายย่อยของธนาคารในประเทศ ผลการศึกษา
ดงักล่าวไดจ้  าแนกความน่าไวว้างใจออกเป็น ความซ่ือสัตยสุ์จริต/ซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity/Honesty) 
การส่ือสาร/ความคลา้ยคลึงกนั (Communication/Similarity) ค่านิยมร่วมกนั (Shared Values) ความ
เช่ียวชาญ (Expertise) และความสามารถ/ความสอดคลอ้ง (Ability/Consistency) ในฐานะตวัแปรท่ี
จะใช้พยากรณ์ความน่าไวว้างใจในภาพรวมของธนาคารรายย่อย ในท านองเดียวกนัพื้นฐานนิสัย
ของลูกค้าท่ีจะมอบความไวว้างใจนั้นมีผลกระทบต่อความไวว้างใจและความน่าไวว้างใจใน
ภาพรวม ซ่ึงถูกระบุว่าเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการพยากรณ์ความไวว้างใจของลูกค้าธนาคารอย่างมี
นยัส าคญั ในขณะท่ี Roy, Devlin and Sekhon (2015)ไดย้ืนยนัว่า การรับรู้ของความยุติธรรม 
(Fairness) ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทันั้น มีความส าคญัในการผลกัดนัความน่าไวว้างใจ และความ
ไวว้างใจ ส าหรับการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของลูกคา้ อีกทั้ง Shainesh (2012) ยงั
ไดต้รวจสอบกลไกในการท่ีผูบ้ริโภคพฒันาความไวว้างใจต่อผูใ้ห้บริการและตรวจสอบผลกระทบ
ของการรับรู้ความน่าไวว้างใจของผูบ้ริโภคและความภกัดี นอกจากน้ียงัศึกษาผลกระทบท่ีแตกต่าง
กนัของความเช่ือในความน่าไวว้างใจของผูบ้ริโภคในสองดา้นท่ีแตกต่างกนัในการให้บริการ ไดแ้ก่ 
พนักงานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กับลูกคา้และนโยบายการบริหารและแนวทางการปฏิบติั โดยเก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถามลูกคา้ของผูใ้ห้บริการธนาคารรายย่อยในประเทศอินเดียและวิเคราะห์ผล
โดยใช้สมการโครงสร้างวิธีการสร้างแบบจ าลอง (SEM) และพบว่า การรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกับ
สมรรถนะและแนวทางในการแก้ปัญหาของพนกังานท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีอิทธิพลต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ต่อพนกังานท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ในขณะท่ีการรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัสมรรถนะ
และความมีเมตตากรุณาของนโยบายการบริหารและแนวทางการปฏิบติัมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ
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ของลูกคา้ต่อนโยบายการบริหารและแนวทางการปฏิบติั ทั้งน้ียงัพบวา่ ความไวว้างใจของลูกคา้ต่อ
พนักงานท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความไวว้างใจของลูกคา้ต่อนโยบายการ
บริหารและแนวทางการปฏิบติั และความไวว้างใจทั้งสองยงัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความภกัดี
ของลูกคา้อีกดว้ย ซ่ึงต่อมา Kharouf et al. (2014) ไดศึ้กษาแลว้ระบุวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความ
ไวว้างใจ ได้แก่ ความสม ่าเสมอ (Consistency) สมรรถนะ (Competence) ความเมตตากรุณา
(Benevolence) การส่ือสาร (Communication) ความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) และความสอดคลอ้ง
กนัในค่านิยม(Value Alignment) ซ่ึงเป็นในทิศทางเดียวกนักบัการศึกษาในประเทศไตห้วนัของ 
Roy and Shekhar (2010) 

Davis, Lee and Ruhe (2008) ยงัไดด้ าเนินการทดสอบแบบจ าลองความไวว้างใจของ 
Mayer et al. (1995) ซ่ึงศึกษาในขอบเขตของประเทศสหรัฐอเมริกา แลว้น ามาทดสอบในบริบทของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยไดด้ าเนินการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของลูกคา้ในประเทศ
ไตห้วนัท่ีมีต่อบริษทัขา้มชาติ ทั้งน้ีเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามส่งให้ลูกคา้ จ านวน 350 คน 
ไดรั้บตอบกลบัมา จ านวน 226 คน พบว่า ลูกคา้มีความไวว้างใจต่อบริษทัขา้มชาติในประเทศ
ไตห้วนัแตกต่างกนั นอกจากนั้น งานวิจยัยงัแสดงให้เห็นวา่ ลูกคา้ชาวไตห้วนัยงัรับรู้คุณลกัษณะท่ี
ก่อให้เกิดความไวว้างใจทั้งในดา้นความสามารถ (Ability) ความเมตตากรุณา(Benevolence) ความ
ซ่ือสัตย ์(Integrity) และประเทศตน้ก าเนิดบริษทั (Country-of-origin) (เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ) 
แตกต่างกนัดว้ย (Hurley, Gong &Waqar, 2014) นอกจากน้ี Chen, Wu and Chien (2016) ได้
ท าการศึกษาความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูใ้ห้บริการนวตักรรมทางการเงินและบทบาทของ
อารมณ์ความรู้สึกของลูกคา้ (Customer Moods) ฐานะตวัแปรแทรกกลางท่ีก่อให้เกิดความไวว้างใจ
ของลูกคา้ผลการวิจยัช้ีให้เห็นวา่ ความไวว้างใจเร่ิมตน้ (Initial Trust) และการมีส่วนร่วมของลูกคา้ 
(Customer Involvement) มีอิทธิพลเชิงบวกต่ออารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญ 
นอกจากน้ี ความไวว้างใจเร่ิมตน้ การมีส่วนร่วมและอารมณ์ความรู้สึกมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมี
นยัส าคญัต่อความเช่ือในการไวว้างใจของลูกคา้ต่อผูใ้ห้บริการธนาคาร ส่วนในประเทศมาเลเซีย 
Yu, Balaji and Khong (2015) ไดต้รวจสอบปัจจยัดา้นคุณลกัษณะท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ 
(Trust) ของลูกคา้ธนาคารในประเทศมาเลเซีย จ านวน 227 คน ท่ีใชบ้ริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต 
ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะ (Competence) ความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) และค่านิยมร่วมกนั 
(Shared values) มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ 

ส าหรับในประเทศไทย พรรณี บุญประกอบ (2551) ได้ด าเนินการศึกษาเพื่อพฒันา
เคร่ืองมือวดัปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจ (Trust) ของประชาชนท่ีมีต่อขา้ราชการ จนได้
เคร่ืองมือวดัทั้งหมด 4 มิติ ซ่ึงส่งผลต่อความไวว้างใจ ได้แก่ มิติวดัเหตุผลเชิงจริยธรรม มิติวดั
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ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มิติพฤติกรรมซ่ือสัตยรั์บผดิชอบ และมิติพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
งาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปิยพงศ ์พูว่ณิชย ์และ วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (2558) ท่ีไดศึ้กษาอิทธิพลของการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ และอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพบริการ
ของลูกคา้ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของลูกคา้ผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินอย่างนอ้ย 1 คร้ัง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน โดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ผลขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์ความ
ถดถอยอยา่งง่ายและแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส (Transparency) 
ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ (Relationship) ความย ัง่ยืน (Sustainable) และดา้นการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการ (Technology) อยา่งมีนยัส าคญั ส่วนการรับรู้คุณภาพบริการ
ของลูกคา้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้ นอกจากน้ี ณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร (2558) ได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของลูกคา้ของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย และพบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความไวว้างใจของลูกคา้ในธุรกิจประกนัชีวิตนั้น เกิดจากบริษทัประกนั
จะต้องท าให้ผู ้ซ้ือประกันรับรู้ได้ว่า บริษัทมีความโปร่งใส ชัดเจน ปฏิบัติตามสัญญา สร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า และมีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผล
การศึกษาของ โสภีย ์ค  าเหลา และประสพชยั พสุนนท์ (2558) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ไวว้างใจทางธุรกิจของบริษทัน าเขา้และส่งออกสินคา้ท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ ในท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ โดยวดัความไวว้างใจผา่นแบบสอบถามวดัความคิดเห็นตามแบบลิเคิทสเกล (Likert 
Scale) 5 ระดบั ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจทางธุรกิจ คือ ด้านความภกัดี 
(Loyalty) ด้านสมรรถนะ (Competence) และด้านความมัน่คงสม ่าเสมอ (Consistency) จาก
การศึกษารวมรวมและประมวลขอ้มูลวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นคุณลกัษณะของผู ้
ไดรั้บความไวว้างใจ (Trustee) ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูม้อบความไวว้างใจ (Trustor) จาก
การทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ สามารถสรุปปัจจยัคุณลกัษณะของผูไ้ดรั้บความไวว้างใจ (Trustee) 
ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูม้อบความไวว้างใจ (Trustor) ได ้ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่ 2.3  สรุปปัจจยัคุณลกัษณะของผูไ้ดรั้บความไวว้างใจ (Trustee) ท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูม้อบความไวว้างใจ (Trustor) 
 

 
นักวชิาการ 

ปัจจัยคุณลกัษณะของผู้ได้รับความไว้วางใจ (Trustee) 
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Boyle and Bonacich (1970)                   
Farris, Senner and Butterfield (1973)                   
Larzelereand Huston (1980)                   
Cook and Wall (1980)                   

Lieberman (1983)                   

Butler (1991)                   

Sitkin and Roth (1993)                   
Mayer, Davis and Schoorman (1995)                   
พรรณี บุญประกอบ (2551)                   
คนึงนิจ อนุโรจน์ (2553)                   
โสภีย ์ค  าเหลา และคณะ (2558)                   
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จากตารางท่ี 2.3 จะสังเกตได้ว่า มีหลายปัจจยัท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกบัคุณลกัษณะ
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ซ่ึงผูว้จิยัจะไดด้ าเนินการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป 

 
2.2  แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  

ปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา หลายองคก์รทัว่โลกไดใ้ห้ความส าคญักบัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี (Corporate Governance) เพื่อน ามาใชใ้นการบริหารงาน ไม่เพียงแต่ในแวดวงธุรกิจ ภาค
วชิาการก็เร่ิมสนใจในการศึกษาเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี Durisinand Puzone (2009) ไดส้ ารวจ
เอกสารการวิจยัมากกวา่ 1,000 เล่ม รวมถึงเอกสารอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
จ านวน 48,000 ฉบบั และด าเนินการทบทวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีระหว่างประเทศ (CGIAR) 
พบวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีววิฒันาการอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงัเพิ่มความซบัซ้อนในเชิงลึก และ
มีความส าคญัเพิ่มมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจภายหลงัช่วงท่ีเกิดวิกฤติการเม่ือปี 2540 ได้
ส่งผลต่อทุกส่วนของระบบสังคม ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงมาจากกลไกดา้นการบริหารจดัการทั้ง
ในระดบัประเทศ ระดบัองคก์รทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงพฤติกรรมการทุจริตและการ
ขาดจริยธรรมทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถพิจารณาได ้(ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ, 2548) ดงัน้ี  

1)  การขาดกลไกและกฎเกณฑท่ี์เหมาะสมการบริหารองคก์ร  
2)  ความอ่อนแอทางจริยธรรมของบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีในการเสนอแนะ การน านโยบาย

ไปใช ้ 
3)  ขาดความโปร่งใส่ในระบบการตดัสินใจและการบริหารจดัการองค์กรทางภาครัฐ

และภาคธุรกิจ  
4)  ประชาชนขาดความมีส่วนร่วมและไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัได้

อยา่งเหมาะสม  
5)   ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐเอกชนและภาคธุรกิจ  
ซ่ึงปัญหาดังกล่าว จะต้องได้รับการแก้ไข จดัการ และป้องกันมิให้เกิดข้ึนซ ้ าซ้อน 

เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตวัข้ึนมาและไม่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจซ ้ ากบัท่ีเกิดข้ึนมาในอดีต ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคธุรกิจจึงไดน้ าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเขา้มาใชเ้ป็นแนวทางในการ
จดัการบริหารองคก์ร ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในยุคปัจจุบนั 
ส่งผลให้การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนจ าเป็นตอ้งมีการบริหารงานให้ทนัต่อ
พลวตัรท่ีเคล่ือนตวัอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดความทนัสมยั และใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอนัจะน าไปสู่
การพฒันา และความก้าวหน้ายิ่งข้ึนไปของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นถึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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เพื่อใหมี้การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน รวมถึงการตรวจสอบอ านาจรัฐ ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้ประชาชนเร่ิมมีความสนใจต่ืนตวั
เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดียิ่งข้ึนและเป็นท่ีเช่ือกนัวา่ หากประเทศไทยมีการน าการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีมาปรับใช้กบัการปฏิบติังานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนแล้ว จะท าให้
ประเทศมีการพฒันาไปในแนวทางท่ีดีเกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเศรษฐกิจ
และการเมือง (บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และ บุญมี ล้ี, 2544) การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงเสมือนเป็น
กลไกหน่ึงในการปรับกรอบกระบวนทัศน์ให้เกิดข้ึนใหม่ในการบริหารงานทั้งองค์กรภาครัฐ 
องค์กรก่ึงภาครัฐและเอกชน และองค์กรภาคเอกชน โดยเน้นบทบาทของผูบ้ริหารให้สามารถ
บริหารงานให้มีคุณภาพสูง สนบัสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดบัมากข้ึน 
(ไชยวฒัน์ ค  ้ าชู, 2545) มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส คือ การตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอนต้องมี
ผูรั้บผิดชอบ พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ (2559) ระบุวา่ การท่ีจะบริหารงานเพื่อให้องคก์รสามารถแสดง
พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงคุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีได้นั้น จ าเป็นท่ีองค์กรจะตอ้งมีการ
บริหารงานอยา่งเป็นระบบโดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่   

1)  การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีในการควบคุมการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายซ่ึงถูก
ก าหนดจากฝ่ายบริหารโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ซ่ึงระบบ
ดงักล่าวจะถูกก าหนดข้ึนโดยฉันทามติร่วมกนัระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากรภายในองค์กรใน
ระดบัท่ีสมเหตุสมผลยอมรับไดทุ้กฝ่าย เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการบรรลุเป้าประสงค์ในการ
สร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน สร้างความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและ
รายงานทางการเงินรวมถึงการควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี
ระบุไว ้ 

วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน ไดแ้ก่ (พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ, 2559) 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (Operational Efficiency) ในการปฏิบติังาน

ขององคก์รซ่ึงตอ้งค านึงถึงความประหยดั (Economy) ในการใชท้รัพยากรขององคก์รในการท างาน
ให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) โดยการท าส่ิงท่ีเหมาะสม (DO the right things) อนัจะน า
ประโยชน์มาสู่องคก์รและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

- ความถูกตอ้งเท่ียงตรงของรายงานทางการเงิน (Financial Report Validity) เป็นการ
แสดงถึงฐานะทางการเงินขององคก์ร ซ่ึงควรเป็นไปตามมาตรฐานทางการบญัชี ตอ้งสามารถเช่ือถือ
ได ้(Reliability) เป็นปัจจุบนั (Real Time) ทนัเวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
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- การควบคุม (Control) ให้มีการปฏิบัติถูกต้องกฎระเบียบ (Compliance) อย่าง
สม ่าเสมอ (Consistency) โดยจะต้องมีหน่วยงานหรือบุคคลในหน่วยงาน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้
เช่ียวชาญมากกวา่บุคคลจากภายนอกองคก์ร 

ทั้งน้ี กระบวนการควบคุมภายในจะสมบูรณ์ได้จะตอ้งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มแห่งการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ
ส่ือสาร รวมถึงจะตอ้งมีการติดตามและประเมินผลดว้ย (พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ, 2559) 

2)  การบริหารความเส่ียง (Risk Management) เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีในการลดความเส่ียง
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัการปฏิบติังานขององค์กร เพื่อลดโอกาสเส่ียงอนัจะน าไปสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคต 
หรือลดการสูญเสียขององค์กร โดยทัว่ไปการบริหารความเส่ียงจะประกอบไปดว้ยองค์ประกอบ           
8 ประการ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร การก าหนดวตัถุประสงค์ การบ่งช้ีเหตุการณ์ การ
ประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการติดต่อส่ือสาร และ
การติดตามผล (พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ, 2559)  

แนวทางการบริหารความเส่ียงขององค์กรซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่า เป็นแนวทางในการ
บริหารความเส่ียงและเป็นหลักปฏิบติัท่ีเป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรของ
คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission: COSO) ซ่ึงประกาศใช้เม่ือปี ค.ศ. 2004 โดยพฒันาจากกรอบการควบคุมภายในท่ี
ประกาศใช้เม่ือปี ค.ศ. 1994 และไดเ้พิ่มแนวคิด หลกัการและองค์ประกอบส าคญัเพื่อให้ตรงกบั
ความตอ้งการในการบริหารความเส่ียงยุคใหม่ในการเพิ่มมูลค่าให้กบัองคก์ร โดยให้สอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอีกดว้ย (ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร, 2554) 

องคป์ระกอบของกรอบงานการบริหารความเส่ียงตามแนว COSO ประกอบดว้ย 8 ดา้น
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั สรุปสาระส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี (ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร, 
2554) 

(1)  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัใน
การก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียง และเป็นพื้นฐานส าคญัในการก าหนดทิศทางของกรอบการ
บริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยหลายปัจจยั เช่น วฒันธรรมองค์กร นโยบายผูบ้ริหาร แนว
ทางการปฏิบติังานของบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

(2)  การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณาก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียงให้มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเส่ียงท่ี
องคก์รยอมรับได ้เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเส่ียงขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสม 
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(3)  การระบุความเส่ียง (Risk Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
หน่วยงาน ทั้งปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร และเม่ือเกิดข้ึนแลว้ส่งผลให้
องค์กรไม่บรรลุวคัถุประสงค์ เช่น นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบติังานการเงิน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบขอ้บงัคบั เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อท าความเขา้ใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ 
และเพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งดี 

(4)  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นการวดัระดบัความรุนแรงของความ
เส่ียง เพื่อพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีมีอยูโ่ดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

(5)  การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลงัจากท่ีองค์กร
สามารถระบุความเส่ียงขององคก์รและประเมินระดบัของความเส่ียงแลว้  โดยจะตอ้งน าความเส่ียง
ไปด าเนินการเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และลดระดบัความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ใน
ระดบัท่ีองคก์รยอมรับไดด้ว้ยวธีิจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดและคุม้ค่ากบัการลงทุน 

(6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดกิจกรรมและการปฏิบติัต่าง ๆ 
เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเส่ียง เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าจะสามารถจดัการกบัความเส่ียงนั้นได้
อยา่งถูกตอ้ง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ป้องกนัและลด
ระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับ 

(7)  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) องค์กรจะตอ้งมี
ระบบสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะน าไป
พิจารณาด าเนินการบริหารความเส่ียงต่อไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบติัท่ีองคก์รก าหนด 

(8)  การติดตามประเมินผล (Monitoring) องคก์รจะตอ้งมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึง
ผลการด าเนินงานวา่เหมาะสม และสามารถจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

3)  การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบปัญหาในการ
ด าเนินงานและแจง้เตือนให้ผูป้ฏิบติังานและฝ่ายบริหารรับทราบ  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จะต้องด าเนินการการควบคุม (Control) ให้มีการปฏิบัติงานของบุคลากรถูกต้องกฎระเบียบ 
(Compliance) อยา่งสม ่าเสมอ (Consistency) รวมถึงตอ้งพิจารณาความถูกตอ้งเท่ียงตรงของรายงาน
ทางการเงิน (Financial Report Validity) อีกดว้ย (พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ, 2559)  

2.2.1   ความหมายของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เป็นค าท่ีถูกน ามาเรียกใช้

หลากหลายค าไม่ว่าจะเป็นในภาษาองักฤษ เช่น Good Corporate Governance, Corporate 
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Governance หรือ Good Governance เป็นตน้ แมก้ระทั้งในภาษาไทยก็เช่นกนั ไม่วา่จะเป็นค าวา่ การ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บรรษทัภิบาล ธรรมาภิบาล รวมถึงค าวา่ ธรรมรัฐ (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2550) 
ทั้งน้ีการจะใช้ค  าใดนั้นข้ึนอยู่กบับริบทหรือระดบัของหน่วยทางสังคมท่ีกล่าวถึง แต่ลว้นมีกรอบ
ของความหมายและแนวคิดไปในทิศทางเดียวกนัทั้งส้ิน ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงก าหนดใชค้  าวา่ 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) เพื่อความชดัเจนและความเหมาะสมกบับริบท
ของการวจิยัท่ีศึกษาการรับรู้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมาย
ของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไวห้ลายแนวทาง ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2550) ไดจ้  าแนกความหมาย
ของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไว ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1)  ลกัษณะท่ีหน่ึง ความหมายอยา่งแคบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คือ ระบบซ่ึงกิจการ
ใช้สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการหรือในองค์กรซ่ึงรวมถึง ความรับผิดชอบในการ
ท างาน (Responsibility) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) และการตรวจสอบ
และการสร้างสมดุล (Check and Balance) (Cadbury, 1992) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (Institute of Internal Auditors) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ กระบวนการก ากบั
ดูแลกิจการ หมายถึง ขั้นตอนวธีิปฏิบติัท่ีใชโ้ดยตวัแทนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร เพื่อดูแล
ความเส่ียงและกระบวนการควบคุมท่ีบริหารจดัการโดยฝ่ายบริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Jarboui et al. 
(2015) ท่ีระบุวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คือ ชุดของกลไกท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการตดัสินใจในการ
บริหารจดัการโดยตรงและช่วยปรับปรุงผลการด าเนินงานของบริษทั 

2)  ลักษณะท่ีสอง ความหมายอย่างกวา้งองค์กรเพื่อความร่วมมือและการพฒันา
เศรษฐกิจ Organization for Co-operation and Develop: OECD (2004) ไดนิ้ยามของการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีวา่ หมายถึง ระบบการก ากบัและควบคุมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการของบริษทั คณะผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ รวมถึงผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมด โดยโครงสร้างทั้งหมดจะช่วยให้องคก์รหรือบริษทัสามารถก าหนดเป้าหมายทาง
ธุรกิจ วิธีการ กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นโดยง่าย
ยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัสามารถติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากระบบการ
ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวตัถุประสงคข์องการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีนั้น เพื่อช่วย
สร้างสภาพแวดลอ้มของความไวว้างใจ (Trust) ความโปร่งใส (Transparency) และความรับผิดชอบ 
(Accountability) ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการสนบัสนุนให้เกิดการลงทุน ความมัน่คงทางการเงินและ
การบูรณาการของธุรกิจไดใ้นระยะยาว อนัจะส่งผลช่วยสนบัสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมท่ีมีความแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน (OECD, 2015) การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดรั้บการ
อธิบายวา่ เป็นผลผลิตของกระบวนการการให้ค  าแนะน าและการควบคุมองคก์ร ในลกัษณะท่ีช่วย
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องค์กรเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบของตนในฐานะประชากรของภาคส่วนนั้น กระบวนการ
เหล่าน้ีเกิดข้ึน ในลกัษณะหน้าท่ีการท างานท่ีตรงขา้มกนัในภาวะปกติในทุกแง่มุมของการด าเนิน
ธุรกิจ รวมทั้ง บญัชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การจดัการ และกลยุทธ์ (Bisoux, 2004) ในขณะท่ี ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2555) ไดใ้ห้ความหมายของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีวา่ เป็นระบบท่ี
จดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อ
หุน้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้นใน
ระยะยาว โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนดว้ย หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ การบริหารจดัการบริษทัท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายในขณะท่ี ภทัรพงศ ์เจริญ
กิจจารุกร (2556) ได้นิยาม การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ว่าหมายถึง กรอบแนวทางนโยบายของ
หน่วยงานหรือองคก์ร ท่ีไม่ส่งผลลบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในทุกกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั (2552) ในฐานะผูก้  ากบั
ดูแลรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การ
ก าหนดหลกัการ กติกา และกลไกท่ีมีระบบการก ากบัดูแลท่ีดี มีความเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการจดั
โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน ขั้นตอนกระบวนการท างาน มาตรฐานการบริหารของภาครัฐ 
ความรับผิดชอบต่อ สาธารณะของผูท่ี้เก่ียวขอ้งส าคญั ๆ ในการบริหารจดัการและด าเนินงานของ
องคก์รในภาครัฐยคุใหม่ สร้างระบบการก ากบัดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิ่มในรัฐวิสาหกิจอยา่งยิ่งยืน และคุม้ครองผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยก ากบัดูแลท่ีดีก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สร้างความ
โปร่งใส และมีมาตรฐานการปฏิบติัท่ีเป็นสากล สร้างความน่าเช่ือถือ และความมัน่ใจแก่สาธารณะ 
เจา้ของกิจการ/ผูถื้อหุ้น รวมถึงนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สร้างความมัน่ใจในการลงทุน และ
ท าให้มูลค่ากิจการสูงข้ึน ท าให้เกิดรูปแบบกิจการท่ีเป็นท่ียอมรับ และสามารถแข่งขนัไดใ้นสภาพ
ตลาดการแข่งขนัเสรี สร้างขอบเขตการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร รวมถึงระบบความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารต่อกรรมการ และกรรมการต่อเจา้ของกิจการ/ผูถื้อหุ้น เป็นล าดบัชั้น เป็นเคร่ืองมือการ
ตรวจสอบการท างานดา้นต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งข้ึน ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการ และเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารจดัการ ซ่ึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีน้ี จะเป็นกลไกส าคญัท่ีรัฐวิสาหกิจจะ
น าไปใช้ปฏิบติัอย่างจริงจงั เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจดัการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจอนัจะ
น าไปสู่การเป็นองค์กรภาครัฐท่ีมีความโปร่งใส มีความน่าเช่ือถือสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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เพื่อการน าไปสู่ การพฒันาประเทศชาติอย่างย ัง่ยืนต่อไปส่วน Rezaee (2009, p. 30) ได้ให้
ความหมายของ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ว่าหมายถึง กระบวนการซ่ึงได้รับผลกระทบมาจาก 
กฎหมาย กฎระเบียบ กลไกตลาดขอ้ก าหนดมาตรฐาน แนวทางการปฏิบติัท่ีดี และความพยายาม
ของผูเ้ขา้ร่วมการก ากบัดูแลกิจการทั้งหมด ซ่ึงรวมทั้งกรรมการบริษทั เจา้หน้าท่ี ผูส้อบบญัชี ท่ี
ปรึกษากฎหมายและท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงจะสร้างมูลค่าให้เกิดแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งย ัง่ยืน ในขณะท่ี
ปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ไปพร้อมกนั ความเหมาะสมของการก ากับดูแล
กิจการ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนความรับผิดชอบ ช่วยเพิ่มการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ถือเป็น
เคร่ืองหมายแสดงวา่ บริษทัมีมาตรฐานการด าเนินงานอยูใ่นระดบัสูง ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลทาง
การเงิน และตอกย  ้ าความมีประสิทธิภาพของตลาดทุน ซ่ึงจะช่วยปรับปรุงความเช่ือมั่นของ 
นกัลงทุน (Gompers & Metrick, 2003; Wilkes, 2004) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความหมายของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี        
ท าใหพ้บวา่ ในขณะท่ีความหมายทัว่ไปของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ยอมรับและให้ความส าคญักบั
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ นกัวิชาการส่วนใหญ่ก็ยงัคงมุ่งเนน้ไปท่ีการอภิปรายแบบดั้งเดิมเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่มีการเช่ือมโยงระหวา่งเจา้ของธุรกิจ (ผูถื้อหุ้น) และผูจ้ดัการธุรกิจ ท าให้รูปแบบ
ความหมายท่ีพบเก่ียวกบัค าวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีนั้น จะพบองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ประการ
ไดแ้ก่  

1)  ความสัมพนัธ์ระยะยาวซ่ึงมีการจดัการเก่ียวกบัการตรวจสอบ การถ่วงดุล และการ
สร้างแรงจูงใจส าหรับผูจ้ดัการและการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารและนกัลงทุน การประชุมผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 

2)  ความสัมพนัธ์การท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ การเปิดเผยขอ้มูล
รายงานประจ าปีและการรักษาไว ้ซ่ึงอ านาจระหวา่งผูบ้ริหารธุรกิจและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ดงันั้น ในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดนิยามของ คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance Characteristics) วา่หมายถึง คุณลกัษณะขององค์กรท่ีแสดงออกให้ลูกคา้
รับรู้ได้ถึงการเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจดัการ องค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน 
ความส านึกในหน้าท่ี การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม ความโปร่งใส การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

2.2.2   ความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้กลายเป็นวิธีการบริหารจดัการองค์กรท่ีถูกน ามาใช้ใน

ปัจจุบนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทัร่วมทุนสมยัใหม่ 
(Modern joint stock corporations) อีกทั้ง ยงัมีความส าคญัต่อองคก์รธุรกิจอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รัฐวิสาหกิจ 
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สหกรณ์และธุรกิจครอบครัวอีกด้วย ซ่ึงพิจารณาจากวรรณกรรมต่าง ๆ แล้ว ผูว้ิจยัสามารถระบุ
ความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีได ้5 ประการ ไดแ้ก่  

ประการท่ีหน่ึง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีช่วยให้บริษทั/องคก์รมีระบบการบริหารจดัการ
ท่ีดีคุณภาพและประสิทธิภาพ ถือได้ว่าเป็นส่ิงส าคญัในการปรับปรุงบริษทั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการ เจา้ของ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและลูกคา้ การก ากับดูแลกิจการท่ีดีช่วยให้มี
โครงสร้างของบริษทัท่ีดีซ่ึงเป็นเสมือนกลไกในการก าหนดแนวทางสู่เป้าหมายของกิจการและการ
ก าหนดวิธีการและการปฏิบติัท่ีจะสามารถท าให้บรรลุจุดหมายของบริษทัได้ ซ่ึงรวมถึงการท า
หน้าท่ีของการก ากบัดูแลท่ีดีในฐานะเคร่ืองมือในการสอดส่องดูแลผลปฏิบติังานของหน่วยต่าง ๆ 
ของบริษทั (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2550) โดยสรุปแลว้จะพบไดว้่า ความส าคญัของการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีในประการน้ี คือ การท าหน้าในฐานะการก ากบั การติดตาม การควบคุม และการดูแล               
ผูไ้ดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี เพื่อใหบ้ริหารงานของบริษทัมีความเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ช่วยใหบ้ริษทัอยูร่อดในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัมากข้ึนผา่นการควบรวมกิจการ (Mergers and 
Acquisitions) และลดความเส่ียงผา่นการกระจายการลงทุนในสินทรัพย ์

ประการท่ีสอง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีช่วยแกปั้ญหาการด าเนินงานขององคก์รปัญหา
การด าเนินงานขององคก์รโดยเฉพาะองค์กรท่ีเป็นบริษทัมกัจะประสบปัญหาระหว่างเจา้ของและ
ผูแ้ทน อนัเน่ืองมาจากการท่ีเจา้ของไม่สามารถจะสามารถบริหารกิจการไดเ้พียงผูเ้ดียว หรือมีการ
มอบอ านาจในการบริหารใหแ้ก่ผูแ้ทน ท าใหเ้กิดผลประโยชน์และวตัถุประสงคข์องผูถื้อหุ้น เจา้ของ 
และผูบ้ริหารไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เกิดเป็นปัญหาตวัแทน (Agency Problem) การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี มีส่วนส าคญัเขา้มาในการตรวจสอบ ควบคุมให้ตวัแทนสามารถด าเนินงานบริหารให้
เป็นไปตามท่ีเจา้ของ หรือนโยบายท่ีผูถื้อหุ้นไดร่้วมวางแนวทางไว ้(ศศิวิมล มีอ าพล และศรายุทธ 
เรืองสุวรรณ, 2553) มีความส านึกในหน้าท่ีท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความสามารถและมีประสิทธิภาพ
อย่างพอเพียง (Responsibility) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value 
Creation) (Jensen & Meckling, 1976; Divis, Schoorman & Donaldson, 1997; Fama & Jensen, 
1983; ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551) ซ่ึงการควบคุมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จะช่วยให้บริษทั
สามารถลดปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) เพราะตวัแทนจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) (Augier & March, 2001) ช่วยลดปัญหาท่ีทุกภาค
ส่วนวิตกกงัวล นั่นคือ ปัญหาการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือปัญหาการคอร์รัปชั่นให้ลดน้อยลงได ้
(อาชว ์เตาลานนท,์ 2557) นอกจากน้ี การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะท าให้บริษทัปฏิบติังานดว้ยความ
โปร่งใส (Transparency) สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส (Transparency of 
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Information Disclosure) ท าให้ขจดัปัญหาความไม่สมมาตรของขอ้มูล (Asymmetric Information) 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัญหาท่ีส าคญัของการด าเนินธุรกิจไปไดร้ะดบัหน่ึง 

ประการท่ีสาม การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีสร้างความไวว้างใจของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีมีต่อบริษทั/องค์กรให้เพิ่มข้ึน การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นการเพิ่มให้บริษทัมีการ
ส่ือสารขอ้มูล การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท าให้เกิดความ
ไวว้างใจท่ีมีต่อบริษทัสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีต้องการได้รับการปฏิบติัด้วยความเป็นธรรม มีความโปร่งใส ยุติธรรม ได้รับข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัท่วงที ดว้ยความท่ีองคก์รตอ้งการไดรั้บความ
ไวว้างใจจากสังคม บริษทัจึงไดด้ าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้บริษทัมีความมุ่งมัน่
ในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริบทแวดลอ้มและองคป์ระกอบของบริษทั ซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็นส่ิงสะทอ้นวา่เป็นบริษทัมีความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม และมีความพร้อมดว้ยการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอนัมาจากประโยชน์ท่ีได้รับจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว เพื่อสร้างความ
ไวว้างใจ เร่ิมตน้จากระดบัพนกังานท่ีจะมีความจงรักภกัดีต่อบริษทั ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของ
ผลิตภาพและลูกคา้จะเกิดความเช่ือมัน่ในธุรกิจ ซ่ึงจะท าให้ยอดขายเพิ่มมากข้ึน สังคมส่วนรวมจะ
ให้การยอมรับ หน่วยงานภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทมากข้ึน ทั้ งน้ี
ผลประโยชน์ดงักล่าวก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของธุรกิจในทา้ยท่ีสุด (Luijk et al., 1995; ศศิวิมล               
มีอ าพล และคณะ, 2553) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณดา จนัทร์สม (2556) ซ่ึงยืนยนัวา่การ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององค์กรมีอิทธิพลต่อการสร้างความไวว้างใจให้แก่นักลงทุนเพิ่มมากข้ึน                 
อีกทั้ง ยงัสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2552) รวมถึงผลการศึกษาของ Lins, Servaes and Tamayo (2015) ไดศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ของตน้ทุนทางสังคมของบริษทัในสหราชอาณาจกัรจ านวน 1,841 บริษทั โดยวดัใน
รูปของจ านวนเงินลงทุนและกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั พบว่า มี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วงวิกฤติการเงินปี 2008-2009 โดยบริษทัท่ีเนน้ความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดบัสูงจะมีผลตอบแทนต่อราคาหุ้นก่อนวิกฤติสูงข้ึนประมาณร้อยละ 4-5 
ซ่ึงมากกว่าบริษทัท่ีลงทุนหรือด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัต ่า ในช่วง
วิกฤตของบริษทัท่ีมีการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัสูงยงัมีการท าก าไรใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน มียอดขายเติบโตข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี Lins et al. ยืนยนัวา่สะทอ้นมุมมองความไวว้างใจ
ระหวา่งบริษทั ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนท่ีถูกสร้างข้ึนผา่นการลงทุนในทุนทางสังคมท่ีบริษทัจ่ายออก
โดยรวม เพื่อเพิ่มระดบัความเช่ือมัน่ในบริษทัในสถานการณ์ท่ีตลาดเผชิญกบัสถานการณ์ในเชิงลบ
Okapara (2010) ไดท้  าการวจิยั เพื่อตรวจสอบอุปสรรคและปัญหาขดัขวางการใชห้ลกัการก ากบัดูแล
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กิจการท่ีดี รวมถึงค าจ ากดัในการพฒันาให้มีประสิทธิภาพของบริษทัในประเทศไนจีเรีย พบวา่ การ
ขาดความมุ่งมัน่ในส่วนของคณะกรรมการท่ีขาดความยึดมัน่ในกรอบของการก ากบัดูแล และการ
บงัคบัใช้ท่ีอ่อนแอ ขาดการตรวจสอบ ขาดความโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการบริหารงานบริษทั 

ประการท่ีส่ี การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สร้างความสามารถในการแข่งขนัให้เกิดข้ึนกบั
ผลิตภณัฑ ์บริการ ของบริษทั/องคก์รการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยการบูรณาการความตระหนกัทาง
สังคมและส่ิงแวดล้อมถูกน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างก าไรของบริษทั เพื่อเพิ่มความได้
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงเป็นการด าเนินการท่ีทา้ทายท่ีสุด ส าหรับองคก์รในการแข่งขนัในตลาด
ซ่ึงเป็นท่ีกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั (Appelbaum, Vigneault, Walker & Shapiro, 2009) การ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สร้างให้บริษทัมีความสามารถในการแข่งขนั เพื่อรักษาเงินลงทุน เพิ่มคุณค่า
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาวภายใตก้รอบการมีธรรมาภิบาลและจริยธรรม (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551) 
มีการศึกษาผลกระทบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสภาวะแวดลอ้มทางสถาบนัในพฤติกรรม
การส่งออกของบริษทัในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อยา่ง เช่น ประเทศจีน โดย Lu, Xuand Liu 
(2007) พบวา่ บทบาทของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีถูกน าไปใชแ้ละมีผลกระทบต่อผลการส่งออก
ของบริษทั ในขณะเดียวกนั สภาพแวดลอ้มทางสถาบนัก็ส่งผลกระทบไปยงัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีดว้ยเช่นกนั บริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีด าเนินธุรกิจไปดว้ย ความโปร่งใส ตรงไปตรงมา 
จะมีความสามารถในการแข่งขนั เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
เน่ืองจากสถาบนัการเงินให้ความเช่ือมัน่ พนัธมิตรทางธุรกิจก็สนใจท่ีจะร่วมคบคา้สมาคมเพื่อร่วม
ลงทุนในการด าเนินธุรกิจดว้ย ในขณะท่ี Liu, Garcia and Vredenburg(2014) ยืนยนัวา่ ในทศวรรษท่ี
ผา่นมาบริษทัน ้ ามนัของภาครัฐในประเทศจีนใช้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผา่นความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้บริษัทได้รับความร่วมมือมากข้ึนเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
สภาพแวดลอ้ม ดว้ยเหตุผลหลกั คือ การบงัคบัของกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศและ
ทอ้งถ่ิน รวมถึงแรงกดดนัจากบริษทัคู่คา้จากประเทศในภูมิภาคตะวนัตก และความปรารถนาท่ีจะ
เพิ่มความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทัว่โลกของบริษทัน ้ ามนัของรัฐจีน ทั้งน้ีการท่ีบริษทัต่าง ๆ ใชก้าร
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิง
แข่งขนั แนวคิดใหม่ของความสัมพนัธ์น้ีท่ีอยู่บนพื้นฐานการสร้างประโยชน์ท่ีเก้ือกูลกนัระหว่าง
ภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยมีความพยายามท่ีจะน าไปสู่แนวปฏิบติัของหลกัการให้เกิดมูลค่าร่วม 
(Shared Value) ซ่ึงองค์กรท่ีแสวงหาผลก าไรควรมีส่วนร่วมกบักลยุทธ์ท่ีจะรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) โดยรูปแบบธุรกิจแบบผสมน้ีประกอบดว้ย รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business Model) 
และรูปแบบธุรกิจชุมชนและสังคมเขา้มามีส่วนร่วม (Inclusive Business Model) ซ่ึงรูปแบบของ
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ธุรกิจทั้งสองมีความเหมือนกนัในประเด็นการใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัในวงการธุรกิจในปัจจุบนั (Michelini & Fiorentino, 2012) 

ประการท่ีห้า การก ากบัดูแลกิจการท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ในระยะสั้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลต่อผลประกอบการ กิจการใดท่ีมีการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีจะพบวา่ กิจการนั้นจะมีผลการด าเนินงาน ซ่ึงแสดงให้เห็นในรูปของรายได้ ยอดขาย 
ก าไร ผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บสูงมากกวา่บริษทัท่ีไม่มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Gompers, Ishil 
& Metrick., 2003; Pham, Suchard & Zein, 2011; Klapper & Love, 2004;นวลนภา อคัรพุทธิพร
และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2550) โดย Kandukuri, Memdani and Babu (2015) ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบความสัมพนัธ์ดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องอินเดีย และพบวา่ การ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Brown and 
Caylor (2004) ท่ีได้ศึกษาความสัมพนัธ์ของผลการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัในประเทศ
สหรัฐอเมริการ จ านวน 2,327 บริษทั และพบวา่ บริษทัท่ีมีคะแนนดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยู่
ในระดับสูงจะมีผลการด าเนินงานในระดับสูงตามไปด้วย  ทั้ งผลประกอบการ (Operating 
Performance) มูลค่าของบริษทั (Firm Value) และการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้น ส าหรับ
มูลค่าเพิ่มในระยะยาวท่ีเกิดจากการก ากบักิจการท่ีดีนั้น เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัไม่ไดห้วงัเพียงแค่
มูลค่าเพิ่มท่ีจะไดรั้บในระยะสั้น แต่หนัมาสนใจจุดมุ่งหมายท่ีจะให้บริษทัสามารถมีผลประกอบอยู่
ในระดบัท่ีดีไปพร้อม ๆ กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินกิจการของ
บริษทั การก ากับดูแลกิจการท่ีดีเข้ามามีบทบาทในการใส่ใจต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ งการจัด
กระบวนการท างานและโครงสร้างบริษทัให้เกิดภาวะผูน้ า การควบคุมกิจการให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนแสดงความ
คิดเห็นในการด าเนินกิจการของบริษทั หรือการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นให้แก่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบดว้ยความโปร่งใส ซ่ึงในอดีตจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัไปสู่เพียงผูถื้อหุ้นเท่านั้น 
(Simmons, 2004) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดข้ึนแก่บริษัท  
สร้างผลประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551) ทา้ยท่ีสุด บริษทัก็จะ
สามารถด าเนินกิจการได้อย่างราบร่ืน มีความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างแข็งแกร่ง บริษทั
สามารถเติบโตได้อย่างมีความมัน่คงและมีความย ัง่ยืน (Kiel & Nicholson, 2003; ศิลปพร  
ศรีจัน่เพชร, 2554) การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีไดก้ลายเป็นความจ าเป็นทางดา้นศีลธรรมและเศรษฐกิจ
ของศตวรรษท่ี 21 กลยทุธ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
แยกออกจากกนัได ้ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ส าหรับบริษทัในระยะ
ยาวส าหรับห้าองค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ การเงิน บุคลากร สังคมส่ิงแวดล้อมและการผลิต/
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เทคโนโลยี ซ่ึงการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบนั้น จะต้องบูรณาการ
ผลกระทบธุรกิจของบริษทัท่ีมีต่อชุมชนเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อมด้วย (Arguden, 2010)
นอกเหนือไปจากนั้น หากน าปัจจยัดา้นนโยบาย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลมาใชใ้น
การพิจารณาถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็น
ดงักล่าว ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัท่ีมีอิทธิพล 
และเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของนกัลงทุน โดยเฉพาะองคป์ระกอบทางดา้นความโปร่งใสของการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัขนาดใหญ่มกัจะเปิดเผยขอ้มูลมากกวา่บริษทัขนาดเล็ก เพราะประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งมีคุณภาพนั้น จะท าให้ตน้ทุนทางการเงินของบริษทันอ้ยกวา่ เม่ือ
เปรียบเทียบกบับริษทัท่ีเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีคุณภาพน้อยกว่า ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัท่ีมีความโปร่งใส
น าไปสู่ตน้ทุนทางการเงินท่ีต ่าและน าไปสู่ขอ้สรุปไดว้า่ มูลค่าของบริษทัจะสูงข้ึนตามระดบัความ
โปร่งใสและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัโดยตรง (สมชาย สุภทัรกุล, 2544) ซ่ึงสะทอ้นไดว้า่
หากบริษทัท่ีมีสมรรถนะท่ีดี มีลกัษณะเป็นบริษทัขนาดใหญ่ มกัจะมีการเปิดเผยขอ้มูลมากกวา่บริษทัเล็ก 
ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในประเด็นความโปร่งใสใน
ขณะท่ี Li-Hi and Blumberg (2011) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และผล
ก าไรท่ีย ัง่ยืนในกรณีภยัพิบติัน ้ ามนัร่ัวไหลในอ่าวเม็กซิโกของบริษทับีพี พบว่า มีความขดัแยง้
เกิดข้ึนในความสัมพนัธ์ระหวา่งผลประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษทักบัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี บางคร้ังการขาดดุลยภาพในสภาพแวดลอ้มท่ีองค์กรมุ่งเน้นการแสวงหาชัยชนะอย่าง
รวดเร็ว โดยผา่นการละเมิดกฎ ระเบียบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เม่ือตอ้งการแกไ้ขสภาวะกดดนั
ระหวา่งวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างแรงจูงใจ
ส าหรับบุคลากรให้มีการสร้างพฤติกรรมท่ีย ัง่ยืน เพื่อไม่ให้เป็นอนัตรายต่อบริษทัในระยะยาวและ
สามารถแข่งขนัไดใ้นระยะสั้น อนัเป็นส่ิงท่ียืนยนัไดดี้ถึงความพยายาม เพื่อให้เกิดการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีในองคก์รทัว่โลก 

โดยสรุปแลว้ท าใหเ้ห็นไดว้า่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท าให้บริษทัมีระบบบริหารงานท่ี
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อสร้างความไวว้างใจและความมัน่ใจต่อเจา้ของ ผูถื้อหุ้น 
นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีความส าคญัอยา่งมากต่อการด าเนินธุรกิจ ถือไดว้า่เป็นกุญแจส าคญั
ท่ีสร้างความไวว้างใจในโลกธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 และสามารถท าใหบ้ริษทัสามารถเติบโตไดอ้ยา่ง
มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื  

2.2.3   ความเป็นมาของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
จากเหตุการณ์การลม้ละลายของบริษทัดา้นพลงังานและส่ือสารโทรคมนาคมรายใหญ่

ของโลกอยา่งบริษทัเอนรอน และบริษทัเวลิดค์อม และความไม่โปร่งใสทางดา้นการบญัชีท่ีเกิดจาก
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การตกแต่งบญัชีหลอกลวงนักลงทุน เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษทัซีร็อก บริษทัเมิร์ค และ
บริษทัคิวเวสต์เพิ่มสูงข้ึน ท าให้ผลประโยชน์ตกไปอยู่กับฝ่ายบริหารท าให้เจา้ของหรือผูถื้อหุ้น
บริษทัต่างเหล่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลจากบญัชีงบการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากมีการ
ปกปิด ซอ้นเร้น อ าพราง ปฏิบติัการลบั ลวง พรางงบการเงินของบริษทัไม่เปิดเผยขอ้มูลให้ครบถว้น 
ซ่ึงพฤติการณ์ดงักล่าวไดส้ร้างความเสียหายให้เกิดข้ึน สร้างมูลค่าความเสียหายนบัพนัลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ ท าให้พนักงานเกินกว่าคร่ึงล้านทัว่โลกตอ้งตกงาน (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2549) ส่งผลต่อ
ความไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงผูถื้อหุ้นท่ีมีต่อระบบธุรกิจของประเทศอเมริกา ซ่ึง
เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ส าคัญท่ีท าให้ทุกภาคส่วนกลับมาพิจารณาทบทวนเพื่อ
เปล่ียนแปลงระบบธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาใหส้ามารถเรียกความไวว้างใจกลบัมาไดอี้กคร้ัง 
ซ่ึงถือเป็นจุดเปล่ียนคร้ังส าคญัของธุรกิจทัว่โลกดว้ยและจากเหตุการณ์คร้ังน้ีไดมี้ค าหน่ึงเกิดข้ึน นั้น
คือค าว่า “อาชญากรรมทางธุรกิจ (White-Collar Crime)” จนเป็นท่ีมาของการออกกฎหมาย 
Sarbanes Oxley หรือ SOX ซ่ึงเป็นกฎหมายบงัคบัใชก้บับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์อง
ประเทศอเมริกาเพื่อปกป้องผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการท่ีบริษทัมีพฤติกรรมลบัลวงพราง 
อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบของผูบ้ริหารบริษทัในการตอ้งรับผิดและรับชอบต่อผลการ
ปฏิบติังานอย่างรัดกุมดว้ย (ภทัรพงศ์ เจริญกิจจารุกร, 2556) ซ่ึงองคก์รภาคธุรกิจเองก็ใชเ้คร่ืองมือ
ดงักล่าวมาขบัเคล่ือนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใชเ้ป็นกลยุทธ์ส าคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัและเพิ่มผลก าไรใหแ้ก่บริษทัของตนดว้ยอีกกลยทุธ์หน่ึง  

ในขณะท่ีประเทศไทยเร่ิมน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชยุ้คเศรษฐกิจฟองสบู่ปี 
พ.ศ. 2540 ท่ีตอ้งกูเ้งินจาก IMF อนัเป็นเง่ือนไขท่ีประเทศสมาชิกท่ีขอกูเ้งินจะตอ้งมีระบบการก ากบั
ดูแลตามขอ้ก าหนดประเทศไทย จึงไดมี้การน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเขา้มาพฒันาภาคเอกชน 
เพื่อช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีความย ั่งยืนมากข้ึน (ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร, 2556) ซ่ึงตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึน จ านวน 15 ขอ้ ในปี พ.ศ. 
2545 โดยยึดแนวทางการก ากบัดูแลตามองคก์ารเพื่อการพฒันาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ 
OECD และไดมี้การปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2555 ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN CG 
Scorecard เพื่อใชว้ดัระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ ASEAN 

ในส่วนของภาครัฐของประเทศไทยเองก็ไดมี้การน าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเขา้มาเป็น
แนวทางในการบริหารงานองค์กร โดยมกัจะพบในช่ือของหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ปรากฏอยา่งชดัเจนจากระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมือง
และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2543 ซ่ึงต่อมาไดถู้กยกเลิกไป และไดป้รากฏอยูอี่กคร้ังในพระราชกฤษฎีกาว่า
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ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และจากพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 53 ซ่ึงระบุวา่  

“ใหอ้งคก์ารมหาชนและรัฐวสิาหกิจ จดัให้มีหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี ในกรณีท่ีส านกังาน ก.พ.ร. เห็นว่า องค์การมหาชนหรือ
รัฐวิสาหกิจใดไม่จดัให้มีหลกัเกณฑ์ตามวรรคท่ีหน่ึง หรือแมแ้ต่ไม่สอดคลอ้งกบัพระราช
กฤษฎีกาน้ี ให้แจ้งรัฐมนตรีซ่ึงมีหน้าท่ีก ากับดูแลองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
พิจารณาสั่งการใหอ้งคก์ารมหาชนหรือรัฐวสิาหกิจนั้น ด าเนินการใหถู้กตอ้งต่อไป” 

 
ต่อมา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ความเห็นชอบ “หลกัการและแนวทางการก ากบัดูแลท่ีดี

ในรัฐวิสาหกิจปี 2552” เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ตามท่ีคณะกรรมการก ากบันโยบายดา้น
รัฐวิสาหกิจเสนอเพื่อให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบติั และใชเ้ป็นแนวทางท่ีดีในการบริหารธุรกิจประเภท
รัฐวิสาหกิจข้ึน ซ่ึงปัจจุบันรัฐวิสาหกิจได้ยึดถือปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลากว่า 7 ปี เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างและจัดให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ แต่ทั้ งน้ีในปี พ.ศ. 2556 
ธนาคารโลก (World Bank) ได้ออกมาเปิดเผยถึงรายงานผลการประเมินการปฏิบัติด้าน 
มาตรฐานสากลดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG-ROSC) พบวา่ ประเทศไทยสามารถด าเนินการ
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีได้ดีในระดบักลุ่มประเทศเกิดใหม่ แต่มีขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการ
ปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจไทย โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียนให้มีการด าเนินการให้สอดคล้องกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีเป็นมาตรฐานสากลของ
บริษทัจดทะเบียนทัว่ไปดว้ย (World Bank, 2013) ในขณะท่ีมีการศึกษาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใน
รัฐวสิาหกิจซ่ึงอยูใ่นตลาดเกิดใหม่ในทวปีเอเชีย พบวา่ คณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจเป็นโครงสร้าง
ท่ีส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในรัฐวิสาหกิจท่ีจะส่งผลต่อการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีไปใช้ในรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงคณะกรรมการจะตอ้งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น เน่ืองจาก
ไดรั้บมอบหมายมาจากภาครัฐในฐานะเจา้ของให้เขา้มาดูแลธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
คณะกรรมการเหล่าน้ีจะไดรั้บการคดัเลือกแต่งตั้งมาจากขา้ราชการระดบัสูงจากตวัแทนหน่วยงาน
ในภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารถือไดว้า่ มีบทบาทท่ี
ส าคญัในการผลกัดนัให้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Yaacob 
& Jefri, 2014) 

ความสนใจในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท าให้เกิดผลในทางปฏิบติัในระดบัองค์กร 
บทบาทและการประยกุตใ์ชก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในองคก์รเอกชนก็เกิดข้ึนก่อนในองคก์รของรัฐ  
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เช่นรัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ หลกัฐานเชิงประจกัษ์ช้ินส าคญันัน่คือ เอกสารหลกัการและแนวทางการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจของ OECD ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัพฒันาการของการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของภาคเอกชนในบริบทของไทย หลกัการหรือแนวทางของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึง
ประยุกต์ใช้กบับริษทัในตลาดทุนของไทยเกิดข้ึนก่อนท่ีภาครัฐจะน ามาใชก้บัรัฐวิสาหกิจไทยตาม
มติคณะรัฐมนตรีท่ีไดบ้งัคบัให้รัฐวิสาหกิจตอ้งน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการ ถือ
ไดว้่าภาครัฐซ่ึงเป็นเจา้ของรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีหน้าท่ีในการวางนโยบายการบริหารในภาพรวม และ
การมอบหมายภารกิจท่ีส าคญัของรัฐวิสาหกิจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ในรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาบทบาทของรัฐในการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในบริษทัจด
ทะเบียนและรัฐวสิาหกิจในประเทศจีน ซ่ึงพบวา่ บทบาทของภาครัฐในการก าหนดนโยบายและใน
การควบคุมรัฐวิสาหกิจมีความส าคญัต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบทางการเมืองแบบ
ดั้งเดิมของประเทศจีน ซ่ึงเป็นแบบสังคมนิยมและรูปแบบขององค์กรดังเดิม ท่ีท าหน้าท่ีในการ
ก ากบัดา้นธรรมาภิบาลจึงยงัท าไดไ้ม่สมบูรณ์ การควบคุมรัฐวิสาหกิจให้เกิดประสิทธิผลในการน า
หลกัธรรมาภิบาลมาใช ้จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีภาครัฐจะตอ้งเขา้ดูแลอยา่งถ่ีถว้นในประเด็นนโยบาย การ
ควบคุมและการประเมินผลการปฏิบติั นอกจากน้ียงัพบว่า รัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ภาครัฐยงัไดส่้งผลกระทบในการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช ้เน่ืองจากการวางต าแหน่ง
บทบาทของภาครัฐท่ีไม่เหมาะสม (Yinzhin, 2012) ผลการศึกษาของ Yinzhin ช่วยยืนยนักบัผล
การศึกษาของ Meidyah (2006) ท่ีวา่ภาครัฐมีบทบาทท่ีส าคญัในการน าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมา
ใชใ้นรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ Meidyah (2006) ยงัไดท้  าการศึกษาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใน
รัฐวิสาหกิจของประเทศอินโดนีเซีย และผลการศึกษาพบวา่ ความเป็นเจา้ของในองคก์รตามทฤษฎี 
Agency ใชอ้ธิบายบทบาทความเป็นเจา้ของของภาครัฐในรัฐวิสาหกิจไดยุ้ง่ยากมากกวา่การอธิบาย
ความเป็นเจา้ของในบริษทัท่ีเป็นของเอกชน เน่ืองจากปัญหาการไม่ไดส้ะทอ้นถึงความเป็นเจา้ของท่ี
แทจ้ริงของภาครัฐในรัฐวสิาหกิจ นอกจากน้ี การศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ คณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศอินโดนีเซียไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ท าให้การน าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปใชใ้นรัฐวิสาหกิจไม่เกิดประสิทธิผล เน่ืองจากการควบคุม
ของภาครัฐท่ีอ่อนแอ ไม่เขม้งวด ขาดแรงจูงใจในการใช้ ขาดการบงัคบัผูกมดัท่ีชดัเจน อีกทั้งขาด
ความเขา้ใจในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าคญัอีกประการ คือ สภาพแวดลอ้ม เช่น วฒันธรรม และ 
บรรษทัภิบาล การบงัคบัใชก้ฎหมาย ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัของน าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปใช ้

ผลการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จและความล้มเหลวระบบการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยผ่านกรอบทฤษฎีตรีมิติของ             
สุรศกัด์ิ ไชยธนกิจ (2549) ยืนยนัว่า แมว้่าบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย
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ส่วนใหญ่จะขาดการน าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปใช้ในการบริหารงาน แต่ก็มีบริษทัจดทะเบียน
ส่วนหน่ึงท่ีใชก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการบริหารงาน บริษทัเพียงแต่เป็นการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีภายใตค้วามสมคัรใจของผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงไดว้า่รัฐวิสาหกิจซ่ึงมีภาครัฐถือ
หุ้นเป็นส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษารัฐวิสาหกิจสาขาไปรษณีย์ในหลายประเทศ เช่น ประเทศชิลี สหราช
อาณาจกัร ประเทศแคนาดา และประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ ในประเด็นการใชก้ฎหมายในการก ากบัดูแล
รัฐวิสาหกิจพบถึงความอ่อนแอของกฎหมาย ซ่ึงใชใ้นการควบคุมกิจการของรัฐซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ
ว่าไม่สามารถท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนได้ (Sokol, 
2009) ทั้งน้ีมีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจในการศึกษาความส าคญัของการใช้ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี และกฎการ
ก ากบัดูแลท่ีดีในประเทศมาเลเซียในบริษทัจดทะเบียน ยืนยนัความส าคญัของความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนกับภาครัฐจะท าให้ได้รับการยกเวน้การเข้มงวดในการ
กวดขนัใหบ้ริษทัดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีและกฎการก ากบัดูแลท่ีดี ซ่ึงหมายความวา่ 
ผูบ้ริหารมีแนวโน้มท่ีจะน าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชใ้นการบริหารงานขององคก์ร (Abidin & 
Ahmad, 2007) 

2.2.4 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 2.2.4.1 ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้พบว่า ทฤษฎีตวัแทนมกัจะถูกอา้งถึงเพื่ออธิบายการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีอยู่เสมอ เหตุผลส าคญัก็คือ ทฤษฎีตวัแทนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในองค์กร บริบท หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างชดัเจน 
ดว้ยสถานการณ์ขององค์กรธุรกิจหรือบริษทัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั มกัมีการแยกบทบาทหน้าท่ีของ
เจา้ของกิจการและผูบ้ริหารงานออกจากกนัอย่างชดัเจน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาท่ีผูบ้ริหารงานใน
ฐานะตวัแทนของเจา้ของบริษทัหรือผูถื้อหุ้น มกัไม่ด าเนินการตามเป้าประสงค์หรือวตัถุประสงค์
ของเจา้ของ หรือไม่ไดด้ าเนินกิจการ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่เจา้ของกิจการ ในทางกลบักนัมุ่งแต่
ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตวัผูบ้ริหารเอง อนัน ามาซ่ึงปัญหาความขดัแยง้ในการรักษา
ผลประโยชน์ ท าใหก้ารบริหารงานธุรกิจขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Berle & Means, 1932)
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะตวัการ (Principal) และตวัแทน (Agent) ดงักล่าวก่อให้เกิดความขดัแยง้กนั
ในผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากตวัการไม่สามารถรู้ถึงขอ้มูลในการตดัสินใจของตวัแทนได้
ท าใหเ้กิดเป็นตน้ทุนของการมีตวัแทน (Agency costs) ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการสอดส่องดูแลโดยวิธีการ
ก ากบั (Monitoring) การบริหารงานของฝ่ายบริหาร ตน้ทุนในการจูงใจผูบ้ริหารให้ด าเนินการตาม
สัญญาอนัจะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของ รวมถึงความสูญเสียอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีกดว้ย
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(Jensen & Meckling, 1976; Divis, Schoorman & Donaldson, 1997; Fama & Jensen, 1983) ซ่ึง
ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างเจา้ของและตวัแทนนั้น พบว่า สามารถเกิดได้จากสาเหตุดงัต่อไปน้ี
ประการท่ีหน่ึง สภาวะภยัคุกคามศีลธรรม (Moral Hazard) ซ่ึงหมายถึง ปัญหาท่ีเกิดจากตวัแทน
ด าเนินงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก  ประการท่ีสอง การเก็บรักษารายได ้
(Earnings Retention) ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการใชก้ าไรสะสมเป็นตวัช้ีวดัขนาดของบริษทั ท าให้
ผูบ้ริหารหันมาสนใจใช้ประโยชน์จากก าไรสะสมเป็นแหล่งเงินทุนในการด าเนินกิจการมากกว่า
แหล่งเงินทุนจากภายนอก เพื่อหลบเล่ียงการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงท าให้
ผลตอบแทนของเจา้ของหรือผูถื้อหุ้นลดลง ประการท่ีสาม ระยะเวลาในการลงทุน (Time Horizon) 
เป็นปัญหาท่ีเกิดจากตวัแทนมกัจะสนใจการลงทุนท่ีจะให้ผลตอบแทนแสดงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
ท่ีผูบ้ริหารด ารงต าแหน่งเท่านั้น โดยไม่ค  านึงวา่หากลงทุนในระยะยาวแลว้จะก่อให้เกิดผลตอบแทน
จากการลงทุนมากกวา่ก็ตาม ประการสุดทา้ย พฤติกรรมไม่ยอมรับความเส่ียง (Risk Aversion) เป็น
ปัญหาท่ีเกิดจากตวัแทนไม่กลา้ท่ีจะลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง แต่อาจจะท า
ให้ได้ผลตอบแทนท่ีมาก เน่ืองจากหากเกิดความผิดพลาดข้ึนก็มีโอกาสท่ีจะส่งผลต่อการด ารง
ต าแหน่งของตวัแทนได ้(McColgan, 2001) อยา่งไรก็ดี การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงเป็นเสมือนกลไก
ในการสร้างความเช่ือมัน่ความไวว้างใจให้เกิดข้ึนเพื่อลดปัญหาเหล่าน้ีลง แต่มิใชว้ิธีการท่ีน ามาใช้
ในการท าให้ยอดขาย ก าไร หรือรายรับเพิ่มมากข้ึนโดยตรง หากแต่เป็นการตรวจตราดูแลให้บุคคล
ปฏิบติัภารกิจตามกรอบอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเองอยา่งดีท่ีสุด (Anand, 2008; Clarke, 
2004) 

 2.2.4.2 ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Theory) 
 ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นทฤษฎีท่ีมีมุมมองวา่ องคก์รและสังคมมีความจ าเป็นอยา่ง

ยิ่งในการพึ่งพาอาศยักนั องค์กรจึงควรมีเป้าหมายท่ีก่อประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมโดยรวมมากกว่า
การสร้างประโยชน์เฉพาะผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของเท่านั้น เพื่อให้องคก์รสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
(Kiel & Nicholson, 2003) ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียถือเป็นกุญแจส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการ 
ท่ีดี ในแง่มุมท่ีบริษทัหรือองคก์รตอ้งพิจารณาวา่องคก์รจะจดัให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อใคร 
และเพราะเหตุใดทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียถูกพฒันามาจากกรอบแนวความคิดของ Barnard (1938) 
ท่ีเสนอมุมมองเชิงบวกของผูบ้ริหารในการผลักดนัให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยต่อมา 
Freeman (1984) ยืนยนัว่า ผูบ้ริหารองค์กรจ าเป็นตอ้งสร้างความไวว้างใจและความพึงพอใจให้
เกิดข้ึนแก่กลุ่มบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลต่อองค์กรในรูปของผลการด าเนินงาน ได้แก่ พนกังาน ลูกคา้ 
ซพัพลายเออร์ สถาบนั ชุมชนใกลบ้ริษทั หรืออาจจะกล่าวไดว้า่แทจ้ริงแลว้นั้น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
หมายถึง กลุ่ม/บุคคล ซ่ึงมีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบอนัเน่ืองมาจาก การตดัสินใจ นโยบาย 
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และการด าเนินงานขององคก์ร (Post, Lawrence & Weber, 2002) โดยทฤษฎีน้ีจะเนน้การค านึงถึง
และความเข้าใจของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษทั ทั้ งทางตรงและทางอ้อมซ่ึง Wheeler and 
Sillanpaa (1997) ได้จ  าแนกผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีอิทธิพลต่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้แก่ 
ผูล้งทุน ผูจ้ดัการ พนกังาน หุ้นส่วนธุรกิจ ชุมชน ประชาชนทัว่ไป ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ และ
ลูกคา้ ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้จะสามารถสะทอ้นสิทธิท่ีตนมีให้บริษทัหรือองค์กรรับทราบได้ ซ่ึงรวมถึง
ความไวว้างใจดว้ย ทั้งน้ีองค์กรตอ้งวิเคราะห์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้น เพื่อจะสามารถก าหนดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการ
จะตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาและปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร/บริษทัและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทั้งหมด ดงันั้นองคก์รจึงตอ้งพิจารณาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในภาพกวา้ง โดยบริษทัจะถูก
คาดหวงัในการบริหารจดัการท่ีมีความรับผิดชอบ ใส่ใจต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน มากกวา่
สนใจเฉพาะแต่ผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของเท่านั้น (Simmons, 2004) การประสานประโยชน์ของบริษทั
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหเ้กิดสมดุลข้ึนไดน้ั้น สามารถกระท าไดผ้า่นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั (Friedman & Miles, 2006) ซ่ึงถือเป็นหลกัส าคญั
ของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 2.2.4.3 ทฤษฎีผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest Theory) 
 Simon (1947) เป็นนกัวชิาการคนแรก ๆ ในการไดก้ล่าวถึงทฤษฎีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

(Conflict of Interest) ในบทความทางวิชาการของเขาในหนงัสือช่ือวา่ Administrative Behavior 
รวมถึงบทความของเขาท่ีตามมาอีกหลายบทความ (Simon, 1955, 1956; March & Simon, 1958) 
โดยเข้าพิจารณาพฤติกรรมขององค์การผ่านบริบทแวดล้อมอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัของขององค์การท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงพฤติกรรมทางการรัฐศาสตร์ ซ่ึงเขา
อา้งอิงวา่นั้นคือ ท่ีมาของทฤษฎีผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest Theory) (Augier & 
March, 2001) ทฤษฎีผลประโยชน์ทบัซ้อนน้ีถือเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือผลประโยชน์ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของใครบางคน ซ่ึงมีหลายหลายบทบาทหนา้ท่ีในสังคมการตดัสินใจใด ๆ อาจจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์ต่ออีกบทบาทหน้าท่ีหน่ึงของเขาได้ และกระทบถึงอีกฝ่ายหน่ึงท่ีต้องสูญเสีย
ผลประโยชน์จากการไดผ้ลประโยชน์ของฝ่ายนั้นอยา่งไม่เป็นธรรม ในขณะท่ี Williamson (1975) 
ไดก้ล่าวถึง ผลประโยชน์ทบัซ้อนผา่นกรอบแนวคิดเศรษฐศาสตร์ตน้ทุนทางธุรกรรม (Transaction 
Cost Economic) ซ่ึงเสนอความเห็นเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนในสองประเด็น ประเด็นแรก 
เก่ียวกบัสัญญาว่า โดยปกติแลว้ องค์กรมกัจะมีการร่างหรือก าหนดสัญญาข้ึนเพื่อป้องกนัปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึน แต่ในความเป็นจริงแลว้เราไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่ ในอนาคตปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น
จะมีอะไรบา้ง ซ่ึงบ่อยคร้ังปัญหามกัจะเกิดข้ึนนอกเหนือจากท่ีมีการก าหนดไวใ้นสัญญา จึงเป็นท่ีมา
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ของปัญหาสัญญาท่ีมีความไม่สมบูรณ์ และประเด็นท่ีสอง เก่ียวกบัตน้ทุนการท าธุรกรรม โดยเขา
เสนอว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีสัญชาตญาณในการฉวยโอกาสหากไม่มีกฎ ระเบียบ หรือ
กฎหมายท่ีมีบทลงโทษก าหนดไวม้นุษย์ก็จะมีพฤติกรรมท่ีจะใช้ช่องว่างนั้น ในการแสงวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมจนกลายเป็นท่ีมาของผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ท าใหเ้กิดตน้ทุนทางธุรกรรม (Transaction Cost) ปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อนดงักล่าว แมจ้ะเกิดข้ึน
ไดง่้ายในสังคมแต่ถือว่า เป็นปัญหาท่ีแกไ้ขยาก เน่ืองจากบุคคลยอ่มมีเหตุผลท่ีสนบัสนุนความคิด
และการกระท าของตนเอง รวมถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ในชีวิตท่ีแตกต่างกนั โดยการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพอ้ง ซ่ึงเกิดข้ึนในทุกฝ่ายทั้งในและนอกองค์กร และการเอ้ือ
ประโยชน์นั้นมกัจะขดักบัเป้าหมายขององคก์ร ทั้งน้ีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเขา้
มาพยายามเพิ่มความโปร่งใส และตรวจสอบไดใ้ห้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ลดความขดัแยง้
และเพิ่มขอ้มูลใหแ้ก่กนัและกนั (Augier & March, 2001) 

 2.2.4.4 ทฤษฎีความไม่สมมาตรของขอ้มูล (Asymmetric Information Theory) 
 ทฤษฎีความไม่สมมาตรของขอ้มูล เป็นทฤษฎีท่ีมีการศึกษาโดยนกัวิชาการและนกัวิจยั

จากหลากหลายสาขาวิชา  จนในปี ค.ศ. 2001 ได้มีการประกาศผลรางว ัลโนเบลในสาขา
เศรษฐศาสตร์ให้แก่ นกัวิชาการท่ีไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัทฤษฎีความไม่สมมาตรของขอ้มูล
จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ George A. Akerlof จากมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบอร์คลีย ์Michael Spence 
จากมหาวทิยาลยัแสตนฟอร์ด และ Joseph Stiglitz จากมหาวทิยาลยัโคลมัเบีย (ธนกร มา้แกว้, 2544) 
Akerlof (1970) ไดเ้สนอแนวความคิดความไม่สมมาตรของขอ้มูลผ่านบทความ The Market for 
Lemon จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในตลาดรถมือสอง พบว่า ถ้าผูบ้ริโภคไม่มีขอ้มูลท่ี
เพียงพอส าหรับการพิจารณารถยนตมื์อสองท่ีมีคุณภาพดีและรถยนตมื์อสองท่ีคุณภาพแย่ จะท าให้
ราคาท่ีผูบ้ริโภคยินดีจ่ายนั้น จะเป็นค่าเฉล่ียของราคาท่ีผูบ้ริโภคท่ีจะยินดีจ่ายเพื่อซ้ือรถยนตมื์อสอง
ทั้ งสองประเภท ซ่ึงท าให้ราคาดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพท่ีแท้จริงของสินค้าได้ 
อนัเน่ืองมาจากความไม่มีขอ้มูลท่ีสมมาตรระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ ท าใหลู้กคา้ขาดความไวว้างใจจน
ท าให้ตอ้งพิจารณาตดัสินใจตามขอ้มูลท่ีตนเองมีอยู่เท่านั้น ทา้ยท่ีสุดเม่ือผูข้ายรถยนต์ท่ีมีคุณภาพ 
ไม่สามารถรับราคาท่ีต ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็นได ้ผูข้ายรถยนตท่ี์มีคุณภาพก็จะหายออกไปจากตลาด
อนัเป็นปรากฏการณ์สินคา้คุณภาพไม่ดีขบัไล่สินคา้คุณภาพดี อนัเน่ืองมาจากช่องว่างของขอ้มูล
ข่าวสาร (Information Gap) หรือปรากฏการณ์การเลือกท่ีไม่เป็นธรรม (Adverse Selection) ในขณะ
ท่ี Spence (1973) ได้อธิบายทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูลผ่านทฤษฎีการส่งสัญญาณ 
(Signaling Theory) วา่โดยปกติแลว้บุคคล บริษทั หรือองคก์รต่าง ๆ จะมีขอ้มูลข่าวสารท่ีมีมากกวา่
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ และมีความพยายามท่ีจะใชข้อ้มูลข่าวสารนั้น ในการส่งสัญญาณขอ้มูลท่ี
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ตนเองมีเพื่อใหอี้กฝ่ายรับรู้ เพื่อหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์การเลือกท่ีไม่เป็นธรรม (Adverse 
Selection) ซ่ึงท าใหมี้ตน้ทุนท่ีเกิดจากค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาน้ีตามมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ตน้ทุนธุรกรรมของ (Williamson, 1975) ซ่ึงในบางคร้ังขอ้มูลท่ีบุคคลหรือบริษทัพยายามจะส่ือสาร
ออกมานั้นอาจจะไม่ไดใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นความจริงอยา่งครบถว้น (Moral Hazard) และ/หรือการขอ้มูล
ส่ือสารไม่ไดคุ้ณภาพ รวมถึงขอ้มูลนั้นไม่ทนัต่อเวลา ซ่ึงท าให้เกิดความไม่สมมาตรของขอ้มูล หรือ
อาจจะไม่ไดเ้ป็นสาระส าคญัอนัเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการตดัสินใจหรือ
สร้างความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนได ้เพียงเพราะบริษทัตอ้งการท่ีจะแสดงออกให้เห็นวา่มีความพยายาม
ท่ีจะท าการส่ือสารเพื่อสร้างความชอบธรรมให้รับรู้วา่บริษทัมีความน่าเช่ือถือเพียงพอท่ีลูกคา้หรือผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียจะไวว้างใจ รวมไปถึงพฤติกรรมการส่งสัญญาณลวงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการท่ีบริษทั
เลือกจ่ายเงินปันผลท่ีสูงทดแทนการเพิ่มราคาหุ้น (Capital Gain) ซ่ึงไม่ตอ้งเสียภาษี เพื่อส่งสัญญาณ
ลวงวา่ บริษทัมีความสามารถในการท าก าไรอยูใ่นระดบัท่ีสูงอีกดว้ย (ธนกร มา้แกว้, 2544) รวมถึง
Rothschild and Stiglitz (1976) ท่ีไดอ้ธิบายทฤษฎีความไม่สมมาตรของขอ้มูลผา่นวิธีการหาขอ้มูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าโดยการคัดเลือก (Screening) โดยท าการศึกษารูปแบบการออก
กรมธรรม์ของบริษทัประกนัในหลายรูปแบบ เพื่อจดัล าดบัความเส่ียงของลูกคา้อนัเกิดจากการท่ี
บริษทัประกนัไม่สามารถหาขอ้มูลท่ีครบถว้นของลูกคา้ได้ ซ่ึงจากแนวคิดขา้งตน้ท าให้เห็นไดว้่า
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีนั้น จะมีบทบาทเขา้มาในการเพิ่มความโปร่งใส รวมทั้งยกระดบัมาตรฐาน
และคุณภาพในการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงสร้างความเช่ือวา่จะท าให้สามารถขจดัปัญหาความไม่สมมาตร
ของข้อมูลได้ไม่มากก็น้อย เพื่อให้ลูกคา้และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีความไวว้างใจต่อบริษทัและ
องคก์รเพิ่มข้ึน 

 2.2.4.5 ทฤษฎีผูพ้ิทกัษผ์ลประโยชน์ (Stewardship Theory) 
 ทฤษฎีผูพ้ิทกัษผ์ลประโยชน์ ไดพ้ฒันาข้ึนมาในปี ค.ศ. 1990 โดยนกัวิจยัส่วนหน่ึงระบุ

ว่าทฤษฎีดังกล่าวเป็นทฤษฎีท่ีอยู่ตรงข้ามกับทฤษฎีตัวแทนอย่างส้ินเชิง (Donaldson, 1990; 
Donaldson & Davis, 1991) ทั้งน้ีทฤษฎีดงักล่าวเสนอมุมมองท่ีว่า ตวัแทนคือ บุคคลท่ีสามารถ
เช่ือถือไดใ้นการท่ีจะมอบหมายให้บริหารงาน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อเจา้ของ ส่ิงท่ีจะมี
ส่วนช่วยให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีนัน่ก็คือ การมีโครงสร้างองคก์รท่ีมีความเหมาะสมเอ้ือต่อ
การประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั้น ทฤษฎีดงักล่าวจึงมองตวัแทนในฐานะผูพ้ิทกัษ์
ผลประโยชน์ ซ่ึงมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีจะด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีองคก์รไดต้ั้งเป้าไว ้ซ่ึง
ลว้นแลว้แต่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัเจา้ของทั้งส้ิน แมว้า่บางคร้ังผลประโยชน์ดงักล่าวจะตกอยูก่บั
ผูพ้ิทกัษผ์ลประโยชน์บา้งก็ตาม (Davis et al., 1997) ดงันั้นในมุมมองของ Davis et al. (1997) เห็น
วา่ ทฤษฎีผูพ้ิทกัษผ์ลประโยชน์เป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีตวัแทนมากกวา่ จึงควรน าทั้งสองทฤษฎีมา
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ใชร่้วมกนัในการพิจารณาศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผา่นมายงั
พบว่า ผู ้พิทักษ์ผลประโยชน์ท่ีมีหน้าท่ีส่วนหน่ึงเป็นเจ้าของด้วยนั้ น สามารถเป็นผู ้พิทักษ์
ผลประโยชน์ไดเ้ป็นอย่างดี ในการใช้ทรัพยากรของบริษทัให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วนของ
ผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวม (Zahra, 2003; Davis et al., 1997) 

 2.2.4.6  แนวคิดความเป็นผูพ้ิทกัษ ์(Trusteeship Concept) ของ Gandhian 
 คณะกรรมการบริษทัมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องตดัสินใจในหลายประเด็นของ

บริษทั ซ่ึงการตดัสินใจดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
หลกัการหรือทฤษฎีเหมาะสมและเช่ือถือไดท่ี้สามารถสนบัสนุนการตดัสินใจของพวกเขาได้  ซ่ึง
โดยปกติท่ีผา่นมา ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) มกัจะถูกน ามาใชโ้ดยเช่ือว่าคณะกรรมการจะ
ด า เนินการตัดสินใจและกระท าการต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือหุ้น 
(Shareholder) ในบางโอกาสจะพบการน าทฤษฎีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theory) และ
ทฤษฎีผูพ้ิทกัษผ์ลประโยชน์ (Stewardship Theory) เขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจดว้ย แต่อยา่งไร
ก็ตาม เน่ืองจากในปัจจุบนัความซับซ้อนขององคก์รธุรกิจท่ีมีความทนัสมยัเกิดข้ึน ท าให้คาดหวงั
ของผูจ้ดัการและผูถื้อหุ้นมีมากข้ึน และทฤษฎีท่ีถูกน ามาใช้ในอดีตไม่สามารถให้ค  าตอบท่ีน่าพึง
พอใจได ้จึงไดมี้การสนใจแนวคิดความเป็นผูพ้ิทกัษ์ (Trusteeship Concept) ของ Gandhian น ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเผชิญกบัการตดัสินใจท่ีมีความทา้ทายในการด าเนินงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตดัสินใจท่ีจะตอ้งน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในความคิดของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทั้งหมด ก่อนท่ีผลลพัธ์ของการตดัสินใจดงักล่าวจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร หากพิจารณา
องค์กรในฐานะส่ิงมีชีวิต (Organism) ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีจะท าให้การตดัสินใจต่าง ๆ เป็นไปเพื่อให้
องคก์รสามารถมีการเจริญเติบโตและมีความย ัง่ยืน จึงเป็นแนวความคิดท่ีเหมาะสมส าหรับแนวทาง
ในการท่ีคณะกรรมการจะน ามาใช้เป็นหลกัในการพิจารณาตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ของบริษทั 
ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการตดัสินใจท่ีส าคญั คณะกรรมการของบริษทัควรไดรั้บค าแนะน าเพื่อท่ีจะสร้าง
มูลค่าเชิงกลยทุธ์ส าหรับองคก์ร จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทั้งหมด อาทิ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ และซพัพลายเออร์ท่ีดีมาพิจารณาดว้ย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดขององค์กรท่ีตอ้งการจะมีการเติบโตและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย ัง่ยืน (Pande & Ansari, 
2014) 

2.2.5 คุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Characteristics) 
 ส านกันายกรัฐมนตรีไดอ้อกพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 ข้ึนโดยองค์กรภาครัฐ และองค์กรก่ึงภาครัฐและเอกชน จะตอ้งน าหลกัว่าด้วยการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี “ธรรมาภิบาล” หรือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์รภาครัฐมาบูรณาการใน
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การบริหารองค์กรดว้ย ทั้งน้ี หลกัการดงักล่าวประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม 
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และ หลกัความคุม้ค่า 
หลักธรรมาภิบาลสามารถแยกการบริหารออกเป็นแต่ละด้าน ดังน้ี ส าหรับภาครัฐจะต้องลด
กฎระเบียบท่ีไม่จ  าเป็นท่ีเปิดโอกาสให้เจา้หน้าท่ีใช้อ  านาจในทางมิชอบ ให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากข้ึน เพื่อให้มีความโปร่งใส รวมทั้งมีมาตรการให้ภาคเอกชนสามารถให้บริการ
ประชาชนแทนภาครัฐ มีการตรวจสอบการท างานของรัฐโดยประชาชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ระบบการบริหารของรัฐมีความยุติธรรม ส าหรับภาคเอกชน การมีธรรมาภิบาล หรือการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี คือ การท าให้ผูบ้ริหารไม่ทุจริตและกระท าการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียต่อธุรกิจ (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2543) คุณลกัษณะของการก ากบักิจการ
ท่ีดีขา้งตน้นั้น มีความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงคณะอนุกรรมการเพื่อ
การพฒันาระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้ก าหนดไว ้4 คุณลักษณะ ได้แก่ ความโปร่งใส 
(Transparency หรือ Openness) เป็นคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีสร้างความไวว้างใจระหว่างองคก์รและ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภายใตเ้ง่ือนไขสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัทางธุรกิจ คุณลกัษณะดงักล่าวจะ
ช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดประสิทธิผลแก่องคก์ร และช่วยใหค้ณะกรรมการสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ความซ่ือสัตย ์(Integrity) เป็นคุณลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงความตรงไปตรงมาในการ
ด าเนินธุรกิจในกรอบจริยธรรมอนัดี รายงานงานการเงิน รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่
จะต้องถูกต้องครบถ้วน  สามารถไว้วางใจได้  ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้า ท่ี 
(Accountability) คุณลกัษณะดงักล่าวส าคญัต่อคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น ความสามารถใน
การแข่งขนั (Competitiveness) คุณลกัษณะน้ีเป็นแรงผลกัดนัในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่
บริษทั เพิ่มมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น การก ากบัดูแลกิจการจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนั อนั
จะน าไปสู่ความไวว้างใจและความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนืขององคก์ร (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 
2553) ทั้งน้ี พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2555) ไดศึ้กษาตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลส าหรับรัฐวิสาหกิจ โดยแบ่ง
องค์ประกอบของธรรมาภิบาลเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ดา้นนิติธรรม ด้านคุณธรรม ดา้นความโปร่งใส 
ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความคุม้ค่า 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2555) ได้ปรับปรุงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 โดยยึดคุณลักษณะด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จ  านวน 
7 ลกัษณะ ได้แก่ ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดรับ
ชอบ (Accountability) ความยุติธรรม (Fairness) ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  (Responsibilities) 
คณะกรรมการ (Committee) และโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Structure) ทั้งน้ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดจ้ดัหมวดหมู่ โดยเน้ือหาของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจด

DPU



70 

ทะเบียน ปี 2555 โดยระบุถึงหลกัการและแนวทางปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีแต่
ไม่ไดร้ะบุไปถึงเน้ือหาในเชิงกฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยจะตอ้งปฏิบติัอยูแ่ลว้ โดยเน้ือหาออกเป็น 5 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ สิทธิผูถื้อหุ้น (Right 
of Shareholders) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Role of Stakeholders) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency) และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the 
Board) ซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าวไดถู้กน ามาใช้เป็นแนวทางในการวดัประเมินคุณลกัษณะดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของอาเซียน หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือเรียกท่ีว่า ASEAN Corporate Governance 
Scorecard และจ านวน 5 คุณลกัษณะ จ านวน 185 ขอ้ และเกณฑ์การให้คะแนนท่ีใชใ้นประเทศไทย 
จ านวน 148 ขอ้ (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2556) ทั้งน้ี Grant Thornton (2015) ยืนยนัวา่ คุณลกัษณะการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีนั้น ประกอบด้วย ความยุติธรรม (Fairness) ความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) 
ความรับผิดชอบ และความส านึกต่อหนา้ท่ี (Responsibility and Accountability) และการเปิดเผย
และความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

ในปี 2002 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for 
Economic Co-Operation and Development: OECD) เป็นองคก์รระหวา่งประเทศของกลุ่มประเทศ
ท่ีพฒันาแล้ว ซ่ึงให้การยอมรับระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการคา้เสรีในการร่วมกนัและ
พฒันาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลกโดยมีลงนามสัญญาก่อตั้งองค์กร เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 
ค.ศ. 1948 ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส และสัญญาฉบับล่าสุดได้มีผลบังคับใช้ เม่ือวนัท่ี 30 
กันยายน ค.ศ. 1961 เป้าหมายเพื่อร่วมมือกันฟ้ืนฟูภาวะเศรษฐกิจของประเทศยุโรปหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ให้กลบัคืนมาและคงไวอ้ย่างมัน่คงตามแนวทางเศรษฐกิจทุนนิยม โดย
แผนการมาร์แชลล์ ปัจจุบนัมีสมาชิก จ านวน 34 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก
ฝร่ังเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลกัเซมเบิร์ก นอร์เวย ์เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส องักฤษ 
สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหรัฐอเมริกา เยอรมนีตะวนัตก แควน้อิสระของตรีเอสเต แคนาดา 
สเปน ชิลี สาธารณรัฐเช็กอิสราเอล เม็กซิโก ฮงัการี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต ้โปแลนด ์
อิหร่าน เอสโตเนีย สโลวาเกีย สโลวเีนีย และญ่ีปุ่น และมีประเทศท่ีไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมองคก์าร คือ
ประเทศรัสเซีย (OECD, 2015) ตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ ทั้งน้ี องคก์ร OECD ไดมี้การก าหนด
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มประเทศสมาชิกข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1999 และได้มีการ
ทบทวนต่อมาในปี ค.ศ. 2002 เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือของภาครัฐของประเทศสมาชิกและประเทศท่ี
ไม่ใช่สมาชิก OECD สามารถน าไปใช้ประเมิน ปรับปรุงโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแล
กิจการในประเทศต่าง ๆ เป็นมาตรฐานในการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
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แข่งขนัทางธุรกิจเพิ่มเสถียรภาพทางการเงิน ช่วยสนบัสนุนให้การลงทุนเติบโตข้ึน รวมถึงระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกมีความมัน่คง ทั้งน้ีแมว้่าหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของ OECD 2002 จะมุ่งเนน้การน าไปใชใ้นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่
ก็ยงัสามารถน าไปปรับใชใ้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัต่าง ๆ ซ่ึงไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นบริษทัเอกชนหรือองค์กร รวมทั้งรัฐวิสาหกิจของภาครัฐอีกด้วย (OECD, 
2004) ต่อมาในปี ค.ศ. 2015 OECD มีการทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับประเทศ
สมาชิกข้ึนอีกคร้ัง และไดป้ระกาศให้สมาชิกไดใ้ชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั โดยใชช่ื้อวา่ หลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี G20/OECD 2015 ซ่ึงการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวจะช่วยให้
บริษทัต่าง ๆ รวมถึงองคก์รธุรกิจ สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และเปิดโอกาสการลงทุนในภูมิภาค
ดงักล่าวใหเ้พิ่มข้ึน จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบนัท่ีธุรกิจและการเงินเช่ือมโยงกนัมากข้ึน ทุกฝ่าย
จ าเป็นตอ้งร่วมกนัสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้เกิดความเช่ือมัน่ และความรับผิดชอบของบริษทั
ธุรกิจต่าง ๆ โดยไดก้ าหนดหลกัการไว ้6 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ หน่ึง การสร้างความไวว้างใจใน
การมีกรอบโครงสร้างของการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล (Ensuring the Basis for an 
Effective Corporate Governance Framework) ซ่ึงมุ่งเนน้คุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร (Effective) สอง สิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั
ของผูถื้อหุ้นและบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของเจา้ของ (The Rights and Equitable Treatment of 
Shareholders and Key Ownership Functions) ซ่ึงเนน้คุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดา้น
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (Responsibilities) และความเท่าเทียมกนั (Equitable) ซ่ึงในหลกัการขอ้
ดงักล่าวส าหรับ ปี 2015 ไดร้วมความส าคญัของคุณลกัษณะทั้งสองเขา้เป็นหลกัการเดียวกนั ซ่ึง
แตกต่างจากหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ OECD 2004 ท่ีแยกคุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ
ของผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัออกเป็น 2 ขอ้ (OECD, 2004; 2015) สาม นกัลงทุน
สถาบนั ตลาดหลกัทรัพย ์และตวักลางการลงทุนอ่ืน ๆ (Institutional investors, Stock Markets, and 
other intermediaries) ส าหรับหลกัการดงักล่าวของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี G20/OECD 2015 
ซ่ึงไดเ้พิ่มข้ึนมานั้น เป็นการเนน้คุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในดา้นความเท่าเทียมกนั 
(Equitable) รวมถึงความรับผิดชอบของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทนักลงทุนสถาบัน ตลาด
หลกัทรัพย ์และตวักลางการลงทุนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการให้มีความ
ชัดเจนเพิ่มข้ึน ส่ี บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (The Role of 
Stakeholders in Corporate Governance) สะทอ้นถึงคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในแง่ของ
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Participation) ห้า การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency) และ หก ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารบริษทั (The 
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Responsibilities of the Board) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเนน้คุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการ 
ท่ีดีในประเด็นของ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหน้าท่ี (Accountability) และความส านึกใน
หนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพ (Responsibility) (OECD, 2004; 2015) นอกจากน้ี 
ด้วยเหตุท่ี OECD ได้ตระหนักถึงความส าคญัขององค์กรธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจและความ
แตกต่างอย่างมีนัยของคุณลักษณะเฉพาะขององค์กรธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจกบัองค์กรธุรกิจ
โดยทัว่ไป เช่น บริษทั บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นตน้ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวิสาหกิจเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและเปิดกวา้งทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจในหลายประเทศเป็นผูใ้ห้บริการหลกัของการบริการสาธารณะท่ีส าคญั
รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงหมายความว่า การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ าวนัของประชาชนและการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอ่ืน ๆ รัฐวิสาหกิจมี
บทบาทท่ีส าคญัในตลาดต่างประเทศ การเพิ่มความมัน่ใจให้เกิดข้ึนว่ารัฐวิสาหกิจจะสามารถ
ด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนั และกฎระเบียบท่ีภาพลกัษณ์เป็นส่ิงส าคญัในการรักษา
มูลค่าทางการคา้และสภาพแวดลอ้มการลงทุน ซ่ึงเป็นรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจไดเ้ป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญั (Nguyen et al., 2013; Hansen, 2014) จึงไดมี้การพิจารณาจดัท าหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD ข้ึนเป็นคร้ังแรก ในปี ค.ศ. 2005 และต่อมาไดมี้การปรับปรุง
ทบทวนแกไ้ขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2015 โดยหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ของ OECD 
2015 นั้น เป็นขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐเก่ียวกบัวิธีการและแนวทางปฏิบติั เพื่อให้เกิดความไวว้างใจ
วา่รัฐวสิาหกิจจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นไปในลกัษณะท่ีมีความ
รับผิดชอบ ซ่ึงภาครัฐสามารถใช้เคร่ืองมือดงักล่าวในฐานะมาตรฐานสากลส าหรับการตกลงกนัว่า
ภาครัฐควรด าเนินการในบทบาทของการมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ เพื่อหลีกเล่ียง
ข้อผิดพลาดในการแทรกแซงรัฐวิสาหกิจมากเกินไป โดยปรับปรุงหลักการดูแลกิจการท่ีดีใน
รัฐวิสาหกิจ ของ OECD 2015 ให้สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มในทศวรรษปัจจุบนั รวมถึงอนาคต 
และแกไ้ขปัญหาใหม่ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัรัฐวิสาหกิจในบริบทของภายในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งน้ี เน่ืองจากหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD 2015 ไดป้รับปรุงโดยใช้
แนวทางของ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี G20/OECD 2015 เป็นแนวทาง จึงมีหลกัการท่ีคลา้ยคลึง
กนัอยูบ่า้ง เช่น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนอ่ืน ๆ อยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of 
Shareholdersand Other Investors) การเปิดเผยและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (The Responsibilities of the Boards of 
State-Owned Enterprises) เป็นต้น แต่มีบางหลักการท่ีแตกต่างกันไปด้วยลักษณะเฉพาะของ
รัฐวิสาหกิจ เช่น การมีเหตุผลของภาครัฐในฐานะเจา้ของ (Rationales for State Ownership) และ 
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บทบาทของภาครัฐในฐานะเจา้ของ (The State’s Role as an Owner) ซ่ึงตอ้งระบุชดัเจนออกมา
เพื่อให้ภาครัฐสามารถด าเนินการเก่ียวกบัรัฐวิสาหกิจอยู่ในขอบเขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคก์รมิใช่ล่วงล ้าบทบาทหนา้ท่ีไปสู่การแทรกแซงท่ีจะท าให้รัฐวิสาหกิจไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสัมพนัธ์ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบทางธุรกิจ 
(Stakeholder Relationsand Responsible Business) เป็นตน้ 

ส าหรับรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจทุก
แห่งถือปฏิบติั “หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552” ตามท่ี 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ ซ่ึงได้ปรับปรุงมาจากหลักเกณฑ์และแนว
ทางการก ากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2544 ซ่ึงออกโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ ทั้งน้ี “หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการก ากบัดูแลท่ีดีในรัฐวสิาหกิจ ปี 2552” ซ่ึงไดป้รับปรุง
ใหม่โดยยึดแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD ปี 2548 (OECD 
Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2005) รวมถึงหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นแนวทาง
โดยองค์ประกอบของการก ากบัดูแลกิจการส าคญัท่ีรัฐวิสาหกิจจะตอ้งถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว ประกอบดว้ย 7 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะท่ีหน่ึง ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติั
หน้าท่ี (Accountability) คุณลักษณะท่ีสอง ความส านึกในหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพ (Responsibility) คุณลกัษณะท่ีสามการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยสุจริต
(Equitable Treatment) และจะตอ้งพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกนั เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งให้
ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีค าอธิบายได้เป็นต้น
คุณลกัษณะท่ีส่ีความโปร่งใส (Transparency) กล่าวคือ ตอ้งมีความโปร่งใสใน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
(Transparency of Information Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย คุณลกัษณะท่ีห้า การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ (Value Creation) ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้น จะตอ้งเป็นการเพิ่มความสามารถในทุก
ดา้น เพื่อการแข่งขนัคุณลกัษณะท่ีหก จรรยาบรรณ (Ethics) การส่งเสริมพฒันาการก ากบัดูแลและ
จรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจและคุณลกัษณะสุดทา้ยการมีส่วนร่วม (Participation) เป็น
การส่งเสริมใหเ้กิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสุขภาพอนามยัคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่
ของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2552) ทั้งน้ี Khongmalai, 
Tang and Siengthai (2010) ไดศึ้กษารูปแบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจไทย จ านวน  
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38 แห่ง โดยท าการศึกษาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในมุมมองของบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจ พบวา่ 
คุณลกัษณะส าคญัท่ีสุดของการปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจไทย คือ การ
บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Human Resource Management) รองลงมา
ไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 
การบริหารจดัการความเส่ียง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตามล าดบั ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวท าให้เห็นขอ้มูลเชิงลึกในการ
ก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นตวัแทนของลกัษณะเฉพาะของรัฐวิสาหกิจไทยซ่ึงพบวา่มีความสอดคลอ้ง
กบั ณดา จนัทร์สม (2556) ท่ีระบุว่า คุณลกัษณะของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย 
คุณลกัษณะท่ีหน่ึง การก าหนดบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ (Board of Directors’ 
Responsibilities) ซ่ึงมุ่งเน้นการปฏิบติัหน้าท่ีก ากบัดูแลฝ่ายบริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุ้น รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คุณลกัษณะท่ีสอง ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี 
(Accountability) เป็นการก าหนดบทบาทในการก ากบัดูแล และตรวจสอบการปฏิบติังานฝ่ายบริหาร
ของผูเ้ล่นทุกคนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
คุณลกัษณะท่ีสาม นิติธรรม (Rules of Law) การมีกฎระเบียบส าหรับก ากบัดูแลการด าเนินงาน ซ่ึง
หมายความรวมถึง  จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพด้วย คุณลักษณะท่ีส่ี ความโปร่งใส 
(Transparency) การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัท่วงทีและเพียงพอต่อการน าขอ้มูลดงักล่าว
ไปใช้ในการตัดสินใจของผูถื้อหุ้น  และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณลักษณะท่ีห้า ประสิทธิภาพ 
(Effectiveness) เป็นคุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรขององคก์รให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
สูงสุดบนความเส่ียงท่ีมีความเหมาะสม คุณลักษณะท่ีหก การส่ือสารและการมีส่วนร่วม 
(Communication and Participation) เป็นคุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมุ่งเน้นการ
ส่ือสารระหว่างองค์กรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับขอ้มูลท่ีจ  าเป็นอย่างเพียงพอ รวมถึงเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงมีดว้ย คุณลกัษณะท่ีเจ็ด การติดตาม
ตรวจสอบได้ (Monitor) เป็นคุณลกัษณะในการตรวจสอบผลการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ี 
ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจะต้องสามารถเข้าถึงกระบวนการในการตรวจสอบนั้ นได้
โดยสะดวก ทั้งน้ีจากการศึกษารวบรวมและประมวลขอ้มูลวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ปัจจยัท่ี
เป็นคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4 สรุปปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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คณะอนุกรรมการเพื่อการพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี (2543) 

           

พ.ร.บ.วา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (2546)            
สคร. (2552)            
ก.ล.ต. (2555)            
พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2555)            
ณดา จนัทร์สม (2556)            
G20/OECD (2015)            
Grant Thornton (2015)            
OECD SOE (2015)            
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แมคุ้ณลกัษณะหรือองค์ประกอบส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะแตกต่างกนัไป
ตามการให้ค  าจ  ากดัความหรือหลกัส าคญัของแต่ละประเภทองคก์ร แต่จากการทบทวนวรรณกรรม 
ผูว้จิยั พบวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีคุณลกัษณะท่ีเป็นจุดร่วมกนั สามารถสรุปไดว้า่ คุณลกัษณะ
ของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประกอบดว้ย 7 คุณลกัษณะ ดงัภาพท่ี 2.10 ไดแ้ก่ 

(1)  ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) 
(2)  ความส านึกในหน้าท่ี (Responsibility) ปฏิบติังานอย่างสมเหตุสมผล (Rational) 

เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงปลอดภยัแก่กิจการ (Security) 
(3)  การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม (Equitable Treatment) ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) และมีความยติุธรรม (Fairness) 
(4)  ความโปร่งใส (Transparency/Openness/Disclosure) หรือความมีลกัษณะเปิดเผย

สามารถตรวจสอบได ้(Monitor) 
(5)  ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) หมายถึง การ

รับรู้โดยตรงของลูกคา้ ต่อองคก์รรัฐวิสาหกิจวา่เป็นองคก์รท่ีมีการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ (Value 
Creation) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ เป็นไปเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนั 

(6)  การมีจรรยาบรรณ (Ethic) คุณธรรม ปฏิบติังานตามหลกันิติธรรม  
(7)  การมีส่วนร่วม (Participation) มีการส่ือสาร (Communication) แบบสองทิศทาง

อยา่งถูกตอ้ง และครบถว้น 
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ภาพที่ 2.10  แสดงองค์ประกอบคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance 
Characteristic) 
 
2.3 ความสอดคล้องของคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ไว้วางใจ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในหวัขอ้ 2.2.5 
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ ในหวัขอ้ 2.1.6 พบวา่ มีหลายปัจจยัท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 
โดยสามารถแสดงใหเ้ห็นได ้ดงัตารางท่ี 2.5 
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ตารางที ่2.5 ความสอดคล้องระหว่างปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความไวว้างใจ 

 

ปัจจัยคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความไว้วางใจ 

ความรับผดิชอบต่อผลการปฏบิัติงาน (Accountability) 
(คณะอนุกรรมการเพื่อการพฒันาระบบการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี,  2543; พ.ร.บ.วา่ดว้ยการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี, 2546; สคร., 2552; ก.ล.ต., 2555; ณดา 
จนัทร์สม, 2556; Grant Thornton, 2015) 

ความรับผดิชอบ (Accountability)              
การรักษาสัญญา (Promise fulfillment) 
(Butler, 1991; พรรณี บุญประกอบ, 
2551) 

ความส านึกในหน้าที ่(Responsibility) ปฏิบติังาน
อยา่งสมเหตุสมผล (Rational) เพื่อให้เกิดความมัน่คง
ปลอดภยัแก่กิจการ (Security)(สคร., 2552; ก.ล.ต., 
2555; ณดา จนัทร์สม, 2556; Grant Thornton, 2015; 
G20/OECD, 2015; OECD SOE, 2015) 

ความมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(Achievement) (พรรณี บุญประกอบ, 
2551) 

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment) 
ต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity) และความยติุธรรม 
(Fairness) (สคร., 2552; พลาพรรณ ค าพรรณ์, 2555;
ก.ล.ต., 2555; ณดา จนัทร์สม, 2556; Grant Thornton, 
2015; G20/OECD, 2015;  OECD SOE , 2015) 

ความซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) ความ
ซ่ือตรง (Honesty) ความยุติธรรม 
(Fairness) (Larzelere and Huston, 1980; 
Lieberman, 1983; Butler, 1991; Mayer, 
Davis and Schoorman, 1995; Caldwell 
and Clapham, 2003; Covey and Merrill, 
2008) 

ความโปร่งใส 
(Transparency/Openness/Disclosure) หรือความมี
ลกัษณะเปิดเผยสามารถตรวจสอบได ้(Monitor) 
(คณะอนุกรรมการเพื่อการพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี,  2543; พ.ร.บ.วา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี, 
2546; สคร., 2552; ก.ล.ต., 2555; ณดา จนัทร์สม, 2556; Grant 
Thornton, 2015; G20/OECD, 2015;  OECD SOE , 2015) 

ความเปิดเผย (Openness) 
(Farris, Senner and Butterfield, 1973; 
Butler, 1991; Mishra, 1996) 
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ตารางที ่ 2.5  (ต่อ) 
 

ปัจจัยคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความไว้วางใจ 

ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Efficiency 
& Effectiveness) คือ มีลกัษณะการปฏิบติังานดว้ย
ความคุม้ค่า สามารถสร้างมูลค่าใหก้บักิจการ (Value 
Creation) สามารถแข่งขนัได ้(Competitiveness) 
(คณะอนุกรรมการเพื่อการพฒันาระบบการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี, 2543; พ.ร.บ.วา่ดว้ย การบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี, 2546; สคร., 2552;พลาพรรณ 
ค าพรรณ์, 2555;ณดา จนัทร์สม, 2556; G20/OECD, 
2015) 

ความสามารถ (Ability) ศักยภาพ 
(Competence) (Cook & Wall, 1980; 
Lieberman, 1983; Butler, 1991; Sitkin & 
Roth, 1993; Mayer, Davis and 
Schoorman, 1995; คนึงนิจ อนุโรจน์, 
2553; Caldwell and Clapham, 2003;
โสภีย ์ค  าเหลาและคณะ, 2558) 

การมีจรรยาบรรณ (Ethic) คุณธรรม ปฏิบติังานตาม
หลกันิติธรรม (พ.ร.บ.วา่ดว้ยการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี, 2546; สคร., 2552; พลาพรรณ ค า
พรรณ์, 2555;) 

ความเมตตากรุณา (Benevolence) ความ
เป็นคนดี (Credibility) จริยธรรม (พรรณี 
บุญประกอบ, 2551; คนึงนิจ  อนุโรจน์,  
2553) 

การมีส่วนร่วม (Participation) มีการส่ือสาร 
(Communication) แบบสองทิศทางอยา่งถูกตอ้ง และ
ครบถว้น (พ.ร.บ.วา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี, 2546; สคร., 2552; พลาพรรณ ค าพรรณ์, 2555;
ก.ล.ต., 2555; ณดา จนัทร์สม, 2556; G20/OECD, 
2015;  OECD SOE , 2015) 

การมีส่วนร่วม (Availability)(Butler, 
1991; ณฎัฐภ์ูอิสร์ ศรีเพชร, 2558) 

 
ดงันั้น ผูว้จิยัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ตวัแปรคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีอิทธิพล

ต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ซ่ึงจะน ามาศึกษานั้น มีทั้งหมด 7 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) ความส านึกในหนา้ท่ี (Responsibility) 
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment) ความโปร่งใส (Transparency)  ความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) การมีจรรยาบรรณ (Ethic) และการมี
ส่วนร่วม (Participation) ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
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ตัวแปรท่ีหน่ึง  ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน (Accountability)  คือการท่ี
รัฐวสิาหกิจเป็นองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดบัท่ีสนอง
ต่อความคาดหวงัของลูกคา้ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อลูกคา้มีการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารประเมินผลผูบ้ริหารรัฐวสิาหกิจ และประเมินผลอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
ค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจมีการก าหนดอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดย
อา้งอิงถึงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินงาน 

ตวัแปรท่ีสอง ความส านึกในหนา้ท่ี (Responsibility) คือ การท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นองคก์รท่ี
มีความส านึกในหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ สามารถให้บริการท่ี
สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และสร้างความเช่ือมัน่ความไวว้างใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวงั/ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง
คณะกรรมการและผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจ จะตอ้งแสดงออกถึงความมีภาวะผูน้ า มีความเป็นอิสระใน
การตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านอนัเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาท
ส าคญัในการก ากบัดูแลและติดตามการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ การปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและประชาชน การปฏิบติัหน้าท่ี
ภายในองคก์รเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) ดว้ยทกัษะ (Skill) และดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต (Duty of Loyalty) (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ, 2552) 

ตวัแปรท่ีสาม การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม (Equitable Treatment) คือ การท่ีรัฐวิสาหกิจเป็น
องคก์รท่ีมีการปฏิบติัต่อลูกคา้โดยสุจริต และจะตอ้งพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกนั ลูกคา้ไดรั้บ
การปฏิบติั และไดรั้บบริการอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่มีการแบ่งแยกดา้นชาย/หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือ
ชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ มีการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552) การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งด าเนินการให้
ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกนั เม่ือมีขอ้ร้องเรียนสามารถให้เหตุผลอธิบายได้อย่าง
สมเหตุสมผลตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้มีการก าหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม
อย่างชดัเจน (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2552; ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย, 2555) 
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ตวัแปรท่ีส่ี ความโปร่งใส (Transparency) คือ การท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรท่ีมีความ
โปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส กระบวนการ
เปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัยและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งห้าม
ตามกฎหมายไดอ้ย่างเสรี โดยลูกคา้สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม หรือกระบวนการ
ต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552) มีการจดั
หน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงเป็นบุคลภายนอกเพื่อส่ือสารกบั          
ผูลุ้งทุนและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐวสิาหกิจ ทั้งขอ้มูลการเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่การเงินอยา่งถูกตอ้ง 
เช่ือถือได ้ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอและทนัเวลาผ่านช่องทางท่ีหลากหลายมากกวา่ 1 ช่องทาง 
และตอ้งเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้าย มีการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงมี
องค์ประกอบ คุณสมบติั และหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามแนวทางท่ีเหมาะสมถูกตอ้งอย่างหลกั
สากล มีการเปิดเผยประวติัของกรรมการและผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจทุกคน รวมถึงมีหน่วยงานบริหาร
ความเส่ียง มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจไม่มีการแทรกแซงการบริหารงานประจ าขององค์กร มีกรรมการอิสระจากภายนอกท่ี
มากพอ เพื่อป้องกนัการครอบง าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสิน (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2552; ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2555) 

ตวัแปรท่ีห้า ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ 
การท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นองคก์รท่ีมีการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ (Value Creation) ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวโดยการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ เป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั
คณะกรรมการ และผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจปฏิบติังาน โดยยึดแนวนโยบายของผูถื้อหุ้น (Statement of 
Directions) (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2552) เป็นแนวทางในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาองค์กร มีการก าหนดวิสัยทศัน์ของกิจการ คณะกรรมการมีทกัษะอนัจะ
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้แก่รัฐวิสาหกิจ สามารถอุทิศเวลาและน า
ความสามารถมาใช้ในการสร้างนวตักรรมให้  รวมถึงสามารถให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นท่ี
หลากหลายอนัเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจได ้เป็นองคก์รท่ีมีการติดตามข่าวสาร สถานการณ์ของ
ประเทศ และของโลก เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังานขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล องคก์รมีผล
การด าเนินงาน/ผลประกอบการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยยะ และสมเหตุสมผล พยายามรักษาตน้ทุนการ
ผลิตให้ต ่าท่ีสุด แต่จะตอ้งรักษาคุณภาพการให้บริการในระดบัท่ียอมรับได ้แสวงหาช่องทางท่ีจะ
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เพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกคา้และประชาชนอย่างต่อเน่ือง มีนวตักรรมใหม่ เช่น การให้บริการใหม่ๆ 
เพื่อใหลู้กคา้และประชาชนเกิดความพึงพอใจ เป็นตน้ 

ตวัแปรท่ีหก การมีจรรยาบรรณ (Ethic) คือ การท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นองคก์รท่ีมีการส่งเสริม
พฒันาการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct)
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจดัให้มีแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณขององค์กรเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ และพนกังานทุกคน ไดท้ราบถึงมาตรฐานการปฏิบติัท่ี
ควรจะเป็นตามจรรยาบรรณ และยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด และหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามให้
ถือวา่เป็นการกระท าผดิทางวนิยั ซ่ึงรัฐวสิาหกิจจะตอ้งด าเนินการลงโทษแก่ผูก้ระท าผิดตามระเบียบ
หรือขอ้บงัคบัท่ีได้ก าหนดไวด้้วยอย่างเป็นรูปธรรม รัฐวิสาหกิจจะตอ้งให้บริการท่ีมีคุณภาพใน
ระดบัท่ียอมรับได ้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ไม่บิดเบือน รักษาความลบั
ของลูกคา้อยา่งจริงจงัและไม่น ามาใช ้เพื่อประโยชน์ส่วนตวั ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือสัญญาไดจ้ะตอ้งรีบ
แจง้ให้ลูกคา้หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  
ไม่คา้ก าไรเกินควร ไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้และประชาชน (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ, 2552) 

ตวัแปรท่ีเจด็ การมีส่วนร่วม (Participation) การท่ีรัฐวสิาหกิจเป็นองคก์รท่ีมีการส่งเสริม
ให้เกิดการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชน ลูกคา้ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงาน การจดัสรรทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจขององค์กร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 
2552) และความเป็นอยู่ของประชาชน หรือกระบวนการองคก์รรัฐวิสาหกิจ และลูกคา้มีโอกาสได้
เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคญัท่ี
เ ก่ียวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะลูกค้าหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2555) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้พฒันาสมมติฐานการวิจยัในปัจจยัคุณลักษณะด้านการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย เพื่อตอบค าถามการ
วิจยัท่ีว่า คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทยหรือไม่ อิทธิพลดงักล่าวอยูใ่นระดบัและทิศทางใดดงัน้ี 
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สมมติฐานที่ 1: คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลในทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดได ้ดงัภาพท่ี 2.11 

 

 
 
ภาพที ่2.11  แสดงการพฒันาสมมติฐานการวจิยัท่ี 1 ตามกรอบแนวคิดการวจิยั 
 
2.4   แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy) 

Assael (1998) อธิบายถึงขั้นตอนพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคหรือลูกค้าไวว้่า 
สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

(1)  ความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy) ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีเกิดจากการพิจารณาตราสินคา้
ของลูกคา้ โดยผ่านกระบวนการคดัเลือกท่ีลูกคา้มีความเช่ือมัน่ไวว้างใจว่าจะสามารถสนองตอบ
ความตอ้งการของลูกคา้ไดค้รบถว้น ทั้งน้ีพฤติกรรมดงักล่าวอาจจะยงัไม่แสดงออกมาโดยทนัที แต่
เป็นเพียงความตั้งใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ในโอกาสคร้ังต่อไป 

(2)  การไม่เกิดพฤติกรรมการซ้ือ (No Purchase) เป็นขั้นตอน ท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยั
อ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมากระทบจนท าใหไ้ม่เอ้ือต่อการแสดงพฤติกรรมซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

H1  (+) 

คุณลักษณะองค์กรด้านการ
ก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

ความไว้วางใจ  
 

 

ความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบติังาน 

(Accountability) 

ความส านึกในหนา้ท่ี 
(Responsibility) 

การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั 
 (Equitable Treatment) 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(Efficiency & Effectiveness) 
การมีจรรยาบรรณ 

(Ethics) 

การมีส่วนร่วม 
(Participation) 

ความไวว้างใจดา้น
ศกัยภาพ  

(Competence Trust) 

ความไวว้างใจดา้นการ
ส่ือสาร 

(Communication Trust) 

ความไวว้างใจดา้น
ค ามัน่สญัญา 

(Contractual Trust) 
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(3)  การเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchase) เป็นขั้นตอน ท่ีผู ้บริโภคแสดงออกทาง
พฤติกรรมหลงัจากเกิดความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy) โดยช่วงระยะเวลาระหวา่งความตั้งใจซ้ือ
กบัการเกิดพฤติกรรมนั้นจะไม่แน่นอน ข้ึนกบัความซับซ้อนขององค์ประกอบการตดัสินใจของ
ลูกคา้ 

(4)  การประเมินหลงัการซ้ือ (Post Purchase Evaluation) เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนทา้ยสุด
ต่อจากพฤติกรรมการซ้ือ (Purchase) ซ่ึงการประเมินดังกล่าว ลูกค้าจะเก็บไว้เป็นข้อมูลจาก
ประสบการณ์เพื่อใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการในโอกาสต่อไป 

ความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy) ของ Assael (1998) มีความสอดคลอ้งกบั Zeithaml, 
Berry and Parasuraman (1990) ซ่ึงระบุวา่ ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงถึงการเลือกใชสิ้นคา้และ
บริการนั้น ๆ เป็นตวัแรก ทั้งน้ีความตั้งใจซ้ือถือได้ว่าเป็นหน่ึงในส่ีมิติท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
จงรักภกัดี (Royalty) ของลูกคา้อีกดว้ย  

ดังนั้น ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดความหมายของ ความตั้งใจซ้ือ 
(Intention to Buy) หมายถึง ความตั้งใจท่ีลูกคา้มีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ
นั้น ๆ เป็นตวัแรก ในอนาคตท่ีจะตอ้งตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ความตั้งใจซ้ือ (Intention to buy) มีการอธิบายโดยใช้ทฤษฎีการกระท าท่ีมีเหตุผล 
(Theory Reason Action) ของ Ajzen and Fishbein (1980) บนพื้นฐานของสมมติฐานท่ีวา่ โดยทัว่ไป
แลว้มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีเหตุมีผล และจะใช้ขอ้มูลท่ีมีให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นระบบต่อตวัเองเพื่อให้
สามารถบรรลุถึงการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย ทั้ งน้ีพฤติกรรมท่ีมนุษย์จะแสดงออกมานั้น 
(Behavior) สามารถคาดการณ์ไดจ้าก การวดัความเช่ือ (Beliefs) ทศันคติ (Attitude) และเจตนาท่ีจะ
กระท า (Intention) ความตั้งใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้นเกิดจากตวัก าหนดส าคญั 2 ปัจจยั ได้แก่ 
ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitude Concerning Behavior) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) ทั้งน้ีทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมนั้นจะเกิดข้ึนมาจากการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม ซ่ึงหมายถึง ความมัน่ใจในการรับรู้ของบุคคลต่อพฤติกรรมท่ีถูกแสดงออกมา 
(Fishbein & Ajzen, 2010) ซ่ึง Kim, Song, Braynoy and Rao (2005) Lui, Marchewka, Lu and Yu 
(2005) และ Chiu, Chang, Cheng and Fang (2009) ไดท้  าการวิจยัและยืนยนัวา่ ความไวว้างใจมี
อิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้และบริการ 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาสมมติฐานการวิจยัในปัจจยัความตั้งใจซ้ือ เพื่อตอบค าถามการ
วิจยัท่ีว่า คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีอิทธิผลต่อความตั้งใจซ้ือผ่านความไวว้างใจของ
ลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยหรือไม่ อิทธิพลดงักล่าวอยูใ่นระดบัและทิศทางใดดงัน้ี 
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สมมติฐานที่ 2: คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีอิทธิผลต่อความตั้งใจซ้ือผ่าน
ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดได้ ดงัภาพท่ี 
2.12 
 

 
 
ภาพที ่2.12 การพฒันาสมมติฐานการวจิยัท่ี 2 ตามกรอบแนวคิดการวจิยั 
 
2.5 รัฐวสิาหกจิ (State Owned Enterprises) 

รัฐวิสาหกิจในฐานะเคร่ืองมือของภาครัฐท่ีมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย อีกทั้งยงัเป็นองค์กรธุรกิจก่ึงราชการก่ึงเอกชน การบริหารงานรัฐวิสาหกิจจึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งน าหลกัการและระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) เขา้
มาก ากบัดูแล เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ใจรูปแบบธุรกิจ
ของรัฐวิสาหกิจไดม้ากยิ่งข้ึน จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐวิสาหกิจให้มีความ
ชดัเจน 

เน่ืองด้วยค าว่า รัฐวิสาหกิจ ได้ถูกน าไปใช้ในหลากหลายบริบท หลากหลายมิติ และ
หลากหลายประเทศ ดงันั้นจึงมีการให้นิยามของค าวา่รัฐวิสาหกิจท่ีเหมือนและแตกต่างกนัไปบา้ง 
ส าหรับในประเทศไทย รัฐวสิาหกิจนิยมใชค้วามหมายตามหลกันิติศาสตร์ เพื่อสามารถใชอ้า้งอิงได้
ตามตวับทกฎหมาย โดยกฎหมายในประเทศไทยซ่ึงระบุนิยามของค าวา่ รัฐวิสาหกิจไวแ้ละนิยมใช้
อา้งอิงบ่อย ๆ ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติั
คุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญติัการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 ทั้งน้ีเม่ือ
พิจารณากฎหมายทั้งห้าฉบบัแลว้ พบวา่ การก าหนดนิยามของค าวา่รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนั้น 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวตัถุประสงคข์องกฎหมายแต่ละฉบบั ซ่ึงส่วนใหญ่จะหมายถึง องคก์ร
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ของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐ หรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐหรือรัฐบาลเป็นเจา้ของ รวมถึงบริษทัหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานขา้งตน้มีทุนรวมอยู่ดว้ยเกินกว่าร้อยละ           
ห้าสิบ ทั้งน้ีรัฐวิสาหกิจบางแห่ง อาจจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายฉบบั
หน่ึง แต่มิได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายอ่ืนได้ อาทิเช่น บริษทั ปตท. 
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงภาครัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบแต่
เน่ืองจาก พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
มาตรา 4 (3) ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ก าหนดใหรั้ฐวสิาหกิจตาม (1) และหรือ (2) มีทุนรวมอยูด่ว้ยถึงสองใน
สาม บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) จึงมิได้เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
ความหมาย ของพระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐาน ส าหรับกรรมการ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ แต่
เป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ดงันั้น ในการ
พิจารณาวา่ องคก์รหรือหน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ นอกจากตอ้งพิจารณาตามกฎหมาย วา่
ดว้ยวิธีการงบประมาณแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ ประกอบดว้ย
(ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2551) แต่โดยส่วนใหญ่ ค านิยามของรัฐวิสาหกิจท่ี
ใช้กันอยู่อย่างกวา้งขวางและแพร่หลายในประเทศไทย จะยึดค านิยามตามพระราชบัญญติัวิธี
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เป็นหลักเน่ืองจากมีความส าคญัเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานและก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั มาก
ท่ีสุด (นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2553) 

รัฐวสิาหกิจสามารถพบไดใ้นหลายประเทศทัว่ทุกภูมิภาคของโลก โดยวตัถุประสงคใ์น
การจดัตั้งรัฐวิสาหกิจก็มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ และในแต่ละกิจการของรัฐวิสาหกิจ 
เช่น วตัถุประสงค์ดา้นการเมือง โดยจดัตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือสะทอ้นแนวคิดทาง
การเมืองให้ออกมาเป็นรูปธรรมเปล่ียนแนวคิดจากนายทุนเอกชนเป็นกิจการของรัฐโดยการโอน
กิจการท่ีส าคญัมาด าเนินการโดยรัฐบาลเพื่อเป็นกิจการแห่งชาติ (Nationalization) ซ่ึงจะพบตวัอยา่ง
ไดใ้นประเทศสหราชอาณาจกัรในช่วงปี ค.ศ. 1946-1948 (ธนาคารแห่งองักฤษ การส่ือสารคมนาคม
แห่งจกัรภพ) และสาธารณรัฐฝร่ังเศส หรือจะเป็นวตัถุประสงค์ทางดา้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในบางอุตสาหกรรม ซ่ึงตอ้งมีการลงทุนเป็นจ านวนมหาศาลหรือเป็นกิจการ
ขนาดใหญ่ท่ีเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในการขบัเคล่ือนประเทศ หรือภาคเอกชนยงัไม่มี
แรงจูงใจท่ีมากพอในการด าเนินกิจการ ภาครัฐ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้มาด าเนินการธุรกิจ
ดงักล่าวเองในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ หรือในบางกรณีท่ีรัฐมีความจ าเป็นตอ้งจดัตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึน
เพื่อหารายได้เขา้สู่คลงัในประเภทกิจการรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีการผูกขาด เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล  
เป็นต้น หรือจะเป็นกรณีท่ีบางประเทศมีทรัพยากรบางประเภทเป็นจ านวนมาก  เช่น แร่ธาตุ 
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ปิโตรเลียม เป็นตน้ รัฐวสิาหกิจก็จะถูกก่อตั้งข้ึน เพื่อด าเนินการบริหารจดัการเชิงธุรกิจให้เกิดการน า
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถน ารายไดเ้ขา้สู่รัฐไดอี้กช่องทางหน่ึง ดงัเช่นการท า

เหมืองแร่ถ่านหินในประเทศแถบยุโรปนั่นเอง (สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์, 2555) ท้ายท่ีสุด
วตัถุประสงคท์างดา้นสังคม คือ การก่อตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึน เพื่อจดัหาบริการสาธารณะให้ประชาชน
ภายในประเทศได้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคม การส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงสาธารณูปโภค   
อ่ืน ๆ เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา เป็นต้น (สมหญิง เจียมศักด์ิศรี, 2533) ส าหรับประเทศไทยนั้ น 
รัฐวสิาหกิจก็ถูกจดัตั้งดว้ยวตัถุประสงค ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่ยงัมีบางรัฐวิสาหกิจบางกิจการของ
ไทยท่ีถูกจดัตั้งข้ึนดว้ยเหตุผลเฉพาะตวั เช่น จดัตั้งข้ึนเพื่อควบคุมการบริโภคสินคา้บางชนิด ไดแ้ก่ 
โรงงานยาสูบกระทรวงการคลงั โรงงานไพ ่กรมสรรพสามิต และองคก์ารสุรา กรมสรรพสามิต บาง
รัฐวิสาหกิจ จดัตั้งข้ึนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น องค์การคลงัสินคา้ องคก์ารตลาดเพื่อ
เกษตรกร เป็นตน้ ในขณะท่ีบางรัฐวิสาหกิจจดัตั้งข้ึน เพื่อด าเนินการผลิตยุทธปัจจยั เช่น บริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ในอดีตใชช่ื้อวา่ องคก์ารเช้ือเพลิง สามทหาร) องคก์ารแบตเตอร่ี (ปัจจุบนัยุบ
กิจการไปแล้ว) เป็นตน้ และรัฐวิสาหกิจอีกส่วนหน่ึงจดัตั้งข้ึน เพื่อการแสดงความเป็นชาตินิยม
ในช่วงสงครามโลก หรือเพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของประเทศไทย เช่น บริษทั การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน)  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  เป็นต้น  (ประภาวดี  ประจักษ์ศุภนิติ , 2531) แม้ว่า
วตัถุประสงค์ในการจัดตั้ งรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยจะมีหลากหลายวตัถุประสงค์ แต่บาง
รัฐวสิาหกิจก็ถูกจดัตั้งข้ึนดว้ยวตัถุประสงคห์ลายประการดว้ยเช่นกนั แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น รัฐวสิาหกิจก็ถูก
จดัตั้งข้ึน เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติในการใหบ้ริการสาธารณะ สร้างความมัน่คง 
และพฒันาเศรษฐกิจใหแ้ก่ประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาถึงการจ าแนกประเภทรัฐวิสาหกิจนั้น พบว่า โดยทัว่ไปรัฐวิสาหกิจถูก
จ าแนกโดยใช ้5 หลกัเกณฑส์ าคญั (ศาตรา อ่อนโต, 2546) ไดแ้ก่  

หลกัเกณฑ์ท่ีหน่ึง พิจารณาจากองค์กรท่ีมีอ านาจในการบริหารจดัการรัฐวิสาหกิจ ซ่ึง
แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจส่วนกลางท่ีสามารถด า เนินกิจการได้ครอบคลุมทั่วทั้ งประเทศ เช่น 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตน้ และรัฐวิสาหกิจส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถ
ด าเนินกิจการได้เฉพาะเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเท่านั้น เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นตน้  

หลกัเกณฑ์ท่ีสอง พิจารณาจากลกัษณะการผกูขาดของกิจการ ซ่ึงแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจท่ี
กิจการมีลกัษณะผกูขาด โดยมกัจะเป็นรัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
เพื่อสนองความตอ้งการประชาชนอยา่งเล่ียงมิได ้หรือจ าเป็นตอ้งเขา้ไปแทรกแซงเพื่อควบคุมราคา
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และการบริโภคไม่ใหมี้มากเกินไป เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย โรงงานยาสูบกระทรวงการคลงั 
เป็นตน้ และรัฐวิสาหกิจท่ีตอ้งแข่งขนักบัเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการท าลาย แทรกแซงการผูกขาด
ของเอกชน เช่น บริษทัขนส่งจ ากดั เป็นตน้  

หลักเกณฑ์ท่ีสาม พิจารณาจากลักษณะความเป็นเจ้าของทุนโดยภาครัฐ  ได้แก่
รัฐวิสาหกิจท่ีรัฐเป็นเจา้ของทุนแต่เพียงผูเ้ดียว เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน เป็นตน้ รัฐวิสาหกิจท่ีรัฐเป็นเจา้ของทุนมากกวา่
ร้อยละห้าสิบ เช่น บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นตน้  

หลักเกณฑ์ท่ีส่ี  พิจารณาลักษณะวตัถุประสงค์ในการจัดหารายได้เข้ารัฐ  โดยแบ่ง
ออกเป็น รัฐวสิาหกิจท่ีด าเนินกิจการบริการสาธารณะ และรัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินกิจการเพื่อหารายได้

เขา้สู่ภาครัฐ (สลกัจิต กุลเตชะมาภรณ์, 2555) 
หลกัเกณฑ์ท่ีห้า พิจารณาจากรูปแบบในทางกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น รัฐวิสาหกิจ

รูปแบบของราชการ เช่น การไปรษณียข์องสหราชอาณาจกัร เป็นตน้ รัฐวิสาหกิจในรูปแบบ Joint- 
Stock Company เป็นรัฐวสิาหกิจท่ีมีลกัษณะของบริษทัท่ีมีเอกชนมีหุน้ส่วนร่วมอยู ่แต่อ านาจในการ
บริหารจดัการเป็นของภาครัฐในฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่ และรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบรรษทัของรัฐหรือ
บรรษทัสาธารณะ (Public Corporation) เป็นรูปแบบท่ีมีความคล่องตวัและอิสระในการบริหารงาน
มากข้ึน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ฝ่ายจดัการไดรั้บการแต่งตั้งโดยภาครัฐ นอกจากน้ียงัพบว่า ส าหรับ
รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยสามารถใหห้ลกัเกณฑก์ฎหมายในการจดัตั้งเพื่อแบ่งประเภทรัฐวิสาหกิจ 
(นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2553) ซ่ึงพบวา่ การจดัตั้งรัฐวิสาหกิจบางกิจการเกิดมาจากสถานการณ์คบั
ขนัทางเศรษฐกิจ ความตอ้งการทางสังคม การเมือง หรือจดัตั้งข้ึนเพื่ออนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือจดัตั้งข้ึนตามนโยบายของรัฐเฉพาะเร่ืองไป เช่น ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย  เ ป็นต้น  และหลัก เกณฑ์ ท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง ใช้ในการแบ่งประเภทรัฐวิสาหกิจ ตามประเภทสาขาอุตสาหกรรม จ านวน  
9 ประเภท ได้แก่ รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน รัฐวิสาหกิจสาขา
ขนส่ง รัฐวสิาหกิจสาขาส่ือสาร รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร รัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และรัฐวิสาหกิจสาขา
สังคมและเทคโนโลย ี 

หากพิจารณาผลประกอบการ (Performance) รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขา
สถาบนัการเงินในประเทศไทย เช่น บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า
นครหลวง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

DPU



89 

สหกรณ์การเกษตร เป็นตน้ กบัรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในต่างประเทศ 
เช่น ปิโตรนาส (Petroliam Nasional Berhad: PETRONAS) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานของ
ประเทศมาเลเซีย ธนาคารการเกษตรแห่งมาเลเซีย (AGROBank) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนั
การเงินของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์พาวเวอร์ (Singapore Power) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจสาขา
พลงังานของประเทศสิงคโปร์ และธนาคารดีบีเอส (DBS Bank) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนั
การเงินของประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ สามารถแสดงผลการด าเนินงานทางดา้นการเงินท่ีผา่นมา ในปี 
2558 ได ้ดงัตารางท่ี 2.6 

 
ตารางที ่ 2.6   เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบัน
การเงินในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
 
สาขารัฐวสิาหกจิ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม รายได้รวม ก าไรสุทธิ ROA (%) 

สาขาพลงังาน 
ปตท. 2,173,996 2,659,001 19,936 0.92 
กฟน. 189,691 199,920 11,448 6.04 
กฟภ. 367,043 465,895 21,134 5.76 
ปิโตรนาส 5,066,724 2,119,944 178,562 3.52 
สิงคโปร์พาวเวอร์ 431,106 102232 23,830 5.53 
สาขาสถาบนัการเงิน 
กรุงไทย 2,815,330 171,145 29,541 1.02 
ออมสิน 2,404,664 111,908 22,764 1.31 
ธ.ก.ส. 1,507,438 80,932 9,053 0.64 
Agro Bank 105,220 5,025 1,019 0.97 
DBS Bank 16,596,483 395,959 165,554 0.99 

 
ทีม่า:  รายงานประจ าปี 2558 ของรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ 
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หากพิจารณาภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบันการเงินใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศดงัตารางท่ี 2.6 จะพบวา่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) จะ
ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบกนัรายสาขา ยกเวน้ ROA ของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีมี
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยท่ี์ต ่ากว่าในสาขาเดียวกนั อนัเน่ืองมาจากลกัษณะโครงสร้างของ 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในปัจจุบนัเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ภาครัฐถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ท่ีแสดงออกมาอยู่ในอัตราท่ีต ่ า แต่หากพิจารณาว่าภาครัฐจะได้รับ
ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าในรูปของภาษีเงินได้นิติบุคคล และรายได้น าส่งภาครัฐ ก็จะท าให้
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของภาครัฐนั้นสูงกว่าท่ีประกาศออกมา ในขณะท่ีรัฐวิสาหกิจทั้ งใน
ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ นอกจากภาครัฐจะเป็นเจา้ของรัฐวิสาหกิจในสัดส่วนร้อยละ 
100 แลว้นั้น ยงัพบวา่ ภาครัฐยงัเป็นเจา้ของรัฐวสิาหกิจในรูปของบริษทัโฮลด้ิง (Holding Company) 
ซ่ึงหมายถึง บริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเป็นหลัก 
ตวัอยา่งเช่น เบริษทัเทมาเส็กโฮลดิงส์ (Temasek Holdings) ซ่ึงเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาล
สิงคโปร์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1975 มีกระทรวงพาณิชยข์องสิงคโปร์เป็นผูถื้อหุ้นรายเดียว บริษทัท าการ
ลงทุนในกิจการจ านวนมากของสิงคโปร์ เร่ิมแรกในกิจการต่อเรือและการผลิต ปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุ้น
ใหญ่ในบริษทัใหญ่อย่าง ธนาคารดีบีเอสสิงคโปร์ สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ (สิงค์เทล) และ
กิจการอ่ืน ๆ หรือจะเป็น บริษทัคาซาน่า (Khazanah) ซ่ึงมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นผูถื้อหุ้นเพียงรายเดียว 
โดยท าหน้าท่ีเป็นบริษทัจดัการลงทุนของรัฐบาลในการบริหารจดัการรัฐวิสาหกิจในประเทศ
มาเลเซียท่ีภาครัฐเขา้ไปถือหุน้ เช่น ธนาคาร CIMB เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ด้วยประเภทของรัฐวิสาหกิจท่ีแตกต่างกันไปแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม 
ผูว้ิจ ัยจึงได้ ก าหนดให้ประเภทของรัฐวิสาหกิจเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่ออิทธิพล
ระหวา่งคุณลกัษณะดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และความไวว้างใจของลูกคา้ต่อรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศ โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน 
และรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัในล าดบัตน้ของรัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทย ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมายงัไม่พบว่า มีการศึกษาอิทธิพลของคุณลกัษณะการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีต่อความไวว้างใจของลูกค้าในองค์กรประเภทรัฐวิสาหกิจ จึงยงัไม่มี
การศึกษาวา่ประเภทสาขาของอุตสาหกรรมของรัฐวสิาหกิจท่ีมีความแตกต่างกนัจะส่งผลให้อิทธิพล
ของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีต่อความไวว้างใจของลูกคา้ในรัฐวิสาหกิจแตกต่างกนั
ดว้ยหรือไม่ ซ่ึงหากการศึกษาดงักล่าวไดผ้ลการศึกษาแลว้จะช่วยใหส้ามารถใชก้ารก ากบัดูแลท่ีดีใน
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รัฐวิสาหกิจเพื่อสร้างความไวว้างใจให้เกิดแก่ลูกค้าให้มีความเหมาะสมตามประเภทสาขาของ
รัฐวสิาหกิจนั้น ๆ  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาสมมติฐานการวิจยัในปัจจยัประเภทสาขาของรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
ตอบค าถามการวิจยัท่ีวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความไวว้างใจ 
และความตั้งใจซ้ือของลูกค้ารัฐวิสาหกิจจะแตกต่างกันระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและ
รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทยหรือไม่อยา่งไร ดงัน้ี 

 
สมมติฐานที่ 3: ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความ

ไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจจะแตกต่างกนัระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน
และรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดได้ ดงัภาพท่ี 
2.13 
 

 
 

ภาพที ่2.13  การพฒันาสมมติฐานการวจิยัท่ี 3 ตามกรอบแนวคิดการวจิยั 
 
2.6  กรอบแนวคิดการวจัิย 

จากการทบทวนวรรณกรรมของนกัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไวว้างใจ พบว่า 
โดยทัว่ไปแล้ว พบว่า มีนักวิชาการได้ระบุองค์ประกอบของความไวว้างใจไวแ้ตกต่างกันใน
หลากหลายมุมมอง (Morgan & Hunt, 1994; Shaw, 1997; Reina & Reina, 1999; Lin, Sung & Lo, 
2003; Robbins, 2005; Bourdeau, 2005) ซ่ึงส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดองคป์ระกอบของ
ความไวว้างใจใน 3 มิติ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (Competence Trust) ความไวว้างใจดา้น
การส่ือสาร (Communication Trust) และความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญา (Contractual Trust) ตาม
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แนวความคิดของ Reina and Reina (1999) ซ่ึงครอบคลุมปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบของความ
ไวว้างใจ และสามารถพฒันาขั้นตอนการวดัความไวว้างใจเชิงพฤติกรรม โดยเช่ือมโยงทั้ง 3 มิติ 
ผา่นตวัแปรดา้นการรับรู้คุณลกัษณะขององคก์รธุรกิจไดอ้ยา่งชดัเจน เพื่อใชใ้นการวดัตวัแปรความ
ไวว้างใจของลูกคา้ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี 

นอกจากนั้น ในการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจท่ีมี
นักวิชาการต่าง ๆ ศึกษามาแล้วในอดีต พบว่า มีหลายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ ซ่ึง
นกัวิชาการบางคนก็ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกนั ในขณะท่ีบางกลุ่มนักวิชาการก็เสนอปัจจยัท่ีมี
ความแตกต่างกนับา้ง (Boyle & Bonacich, 1970; Farris, Senner & Butterfield,1973; Larzelere & 
Huston, 1980; Cook & Wall, 1980; Lieberman, 1983; Butler , 1991; Sitkin & Roth, 1993; Mayer, 
Davis & Schoorman, 1995; พรรณี บุญประกอบ, 2551; คนึงนิจ อนุโรจน์, 2553; โสภีย ์ค  าเหลา และ
คณะ, 2558) แต่เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้ ผูว้ิจยัพบความสอดคลอ้งของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ไวว้างใจและปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (คณะอนุกรรมการเพื่อการพฒันาระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, 2543; พ.ร.บ.วา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี, 2546; สคร., 2552; ก.ล.ต.
2555; ณดา จนัทร์สม, 2556; G20/OECD, 2015; Grant Thornton, 2015; OECD SOE, 2015) ดงันั้น 
ผูว้จิยัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ตวัแปรคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ
ของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ซ่ึงจะน ามาศึกษานั้น มีทั้งหมด 7 ปัจจยั ได้แก่ (1) ความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน (Accountability) (2) ความส านึกในหน้าท่ี (Responsibility) 
ปฏิบติังานอย่างสมเหตุสมผล (Rational) เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภยัแก่กิจการ (Security) 
(3) การปฏิบติัอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment) ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดว้ยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) และมีความยุติธรรม (Fairness) (4) ความโปร่งใส (Transparency/ 
Openness/Disclosure) หรือความมีลกัษณะเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ (Monitor) (5) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effective) คือ มีลกัษณะการปฏิบติังานด้วยความคุม้ค่า สามารถสร้างมูลค่าให้กบั
กิจการ (Value Creation) สามารถแข่งขนัได้ (Competitiveness)(6) การมีจรรยาบรรณ (Ethic) 
คุณธรรม ปฏิบติังานตามหลกันิติธรรม และ (7) การมีส่วนร่วม (Participation) มีการส่ือสาร 
(Communication) แบบสองทิศทางอย่างถูกตอ้ง และครบถ้วน (คณะอนุกรรมการเพื่อการพฒันา
ระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, 2543; พ.ร.บ.วา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี, 2546; สคร., 
2552; ก.ล.ต., 2555; ณดา จนัทร์สม, 2556; Grant Thornton, 2015; G20/OECD, 2015; OECD SOE, 
2015; Larzelere & Huston, 1980; Lieberman, 1983; Butler, 1991; Mayer, Davis & Schoorman, 
1995; Mishra, 1996; Caldwell & Clapham, 2003; Covey & Merrill, 2008; พรรณี บุญประกอบ, 
2551; คนึงนิจ อนุโรจน์, 2553; โสภีย ์ค  าเหลา และ คณะ, 2558; ณฎัฐภ์ูอิสร์ ศรีเพชร, 2558) 
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ถดัมาผูว้จิยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐวิสาหกิจ พบวา่ ดว้ยประเภท
ของรัฐวสิาหกิจท่ีแตกต่างกนัไปแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมส่งผลกระทบใหรู้ปแบบการบริการ
รัฐวสิาหกิจมีความแตกต่างกนัไป ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดให้ประเภทของรัฐวิสาหกิจเป็นหน่ึงใน
ปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่ออิทธิพลระหว่างคุณลกัษณะดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และความ
ไวว้างใจของลูกค้าต่อรัฐวิสาหกิจในประเทศ โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน และรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน ซ่ึงถือวา่มีความส าคญั
ในล าดบัตน้ของรัฐวสิาหกิจในประเทศไทย และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมา ยงัไม่พบวา่มี
การศึกษาอิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีต่อความไวว้างใจของลูกคา้ในองคก์ร
ประเภทรัฐวสิาหกิจ จึงยงัไม่มีการศึกษาวา่ ประเภทสาขาของอุตสาหกรรมของรัฐวิสาหกิจท่ีมีความ
แตกต่างกนั จะส่งผลให้อิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีต่อความไวว้างใจของ
ลูกคา้ในรัฐวสิาหกิจแตกต่างกนัดว้ยหรือไม่ 

และทา้ยท่ีสุด ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจซ้ือ พบว่า ความ
ไวว้างใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือการซ้ือสินคา้และบริการ (Kim, Song, Braynoy & Rao, 
2005; Lui, Marchewka, Lu & Yu, 2005; Chiu, Chang, Cheng & Fang, 2009) จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีผา่นมาขา้งตน้ทั้งหมด จึงน ามาสู่บทสรุปของกรอบกรอบแนวคิดงานวิจยัอิทธิพลของ
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย: ศึกษา
เปรียบเทียบสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน ดงัภาพท่ี 2.14 
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ภาพที ่2.14  แสดงกรอบแนวคิดงานวจิยั 
 
2.7  บทสรุป 

ในบทท่ี 2 ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีการน าเสนอเน้ือหาส าคญัแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดงัน้ี  

(1) ความไวว้างใจ (Trust) ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมทั้ง ภาพรวมของการสึกษา
วิจัยเก่ียวกับความไวว้างใจในอดีตท่ีผ่านมา ความหมายของความไวว้างใจในแง่มุมต่าง ๆ 
ความส าคญัของความไวว้างใจต่อองค์กรธุรกิจ แนวคิดท่ีส าคญัของความไวว้างใจ ประเภทของ
ความไวว้างใจ เพื่อให้เห็นถึงความชดัเจนท่ีผูว้ิจยัจะเลือกศึกษาเพียงความไวใ้จเฉพาะของลูกคา้ 
ต่อมาผูว้ิจยัไดท้บทวนให้เห็นถึงองค์ประกอบของความไวว้างใจ เพื่อตรวจสอบหาตวัแปรย่อย
ส าหรับการศึกษาตวัแปรความไวว้างใจในมิติต่าง ๆ ต่อมาผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมในประเด็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ การวดัความไวว้างใจของลูกคา้ เพื่อสามารถส่งผ่านความ
เช่ือมโยงไปสู่ประเด็นถดัไป 
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(2)  การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมใน
ส่วนของความหมายของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความเป็นมาของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
คุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Characteristic) 

(3)  ความสอดคลอ้งระหวา่งคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความไวว้างใจ เพื่อพฒันาเป็นกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิยั 

(4)  ความตั้งใจซ้ือ ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรม เพื่อให้เห็นถึงความหมาย กระบวนการ 
และความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือ เพื่อพฒันาเป็นกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานการวจิยั 

(5)  รัฐวิสาหกิจ ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมขององคก์รธุรกิจ
ประเภทรัฐวิสาหกิจ โดยเร่ิมจากความหมายของรัฐวิสาหกิจ ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ในการ
จดัตั้งรัฐวิสาหกิจ และประเภทรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงแบ่งตามเกณฑ์ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไป เพื่อพฒันา
เป็นกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิยั 

ทั้งน้ีจากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นตวัแปรต่าง ๆ  
ท าให้ผูว้ิจยัสามารถเช่ือมโยงตวัแปร และก าหนดโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุ และผลระหวา่ง 
ตวัแปรท่ีน ามาศึกษา พฒันาไปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) เพื่อน าไป
ออกแบบกระบวนการศึกษาวิจยัอย่างเป็นระบบ เพื่อหาค าตอบความสัมพนัธ์ดงักล่าว ซ่ึงจะได้
อธิบายรายละเอียดต่อไป ในบทท่ี 3 
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บทที่ 3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
การศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อความไวว้างใจของลูกคา้

รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดระเบียบวธีิวจิยัเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

3.1  รูปแบบงานวจิยั 
3.2   ประชากรและตวัอยา่ง 
3.3   เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3.4   วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5   วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6  การทดสอบสมมติฐาน 
3.7   บทสรุปการด าเนินการวจิยั 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
3.1   รูปแบบงานวิจัย 

ผูว้ิจยัเลือกใช้รูปแบบการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) โดย
เร่ิมตน้ในการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งก่อน แลว้เสริมความแม่นย  าน่าเช่ือถือดว้ย
ระเบียบวธีิวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการสร้างตวัแปรช้ีวดัส าหรับการน าไปศึกษา
ตามระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขั้นตอนในการวจิยั ดงัภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1  แสดงรูปแบบงานวิจยั 
 

ในขั้นตน้ ผูว้จิยัด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบกบัการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) แบบก่ึงโครงสร้าง (Semistructured Interview) ผูป้ฏิบตัิงานที่
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ไดแ้ก่ หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) 
หน่วยงานบริหารความเส่ียง (Risk Management) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ในองคก์รรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทยที่ผูว้ิจยัคดัเลือกขึ้นมา
แบบเฉพาะเจาะจง เพือ่เป็นตวัแทนขององคก์รรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินที่
ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของกระทรวงการคลงั และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวนสาขาละ 1 องคก์ร ไดแ้ก่ สาขาพลงังาน คือ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
และสาขาสถาบนัการเงิน  คือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อน ามาศึกษาจ านวน 7 คน  
ดงัรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก โดยใชรู้ปแบบของค าถามที่มุ่งเน้นความเขา้ใจในคุณลกัษณะ
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การก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรที่ลูกคา้จะสามารถรับรู้ได ้เพื่อน าไปพฒันาเคร่ืองมือให้เกิด
ความถูกตอ้ง ตรงประเด็น และความน่าเช่ือถือได ้ 

ผูว้จิยัน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาสังเคราะห์ออกมาเป็นขอ้ค  าถามส าหรับใช้
วดัตวัแปรยอ่ยของตวัแปร การรับรู้ คุณลกัษณะ การก ากบัดูแลกิจการที่ดีของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ และ
น าแบบสอบถามที่พฒันาขึ้นให้ผูเ้ช่ียวชาญท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยใช้เทคนิคดัชนีความสอดคล้องของขอ้ค  าถามกับวตัถุประสงค์ (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) รายละเอียดผูเ้ช่ียวชาญที่ตรวจแบบสอบถามตามภาคผนวก ข และผล
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค 

หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ ไปด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม คือ ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการที่มีปฏิสัมพนัธ์โดยตรง
กบัรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินทัว่ประเทศ จ านวน 900 คน และ
น าผลที่ไดม้าท าการแปลผล และวเิคราะห์อิทธิพลของคุณลกัษณการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้ในรัฐวิสาหกิจดว้ยการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณการก  ากับดูแล
กิจการที่ดีต่อความไวว้างใจของลูกคา้ในรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน ที่สร้าง
ขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS 
รวมทั้ งอิทธิพลของความไว้วางใจต่อความตั้ งใจซ้ือของลูกค้ารัฐวิสาหกิจ หลังจากนั้ นสรุป
ผลการวจิยัและอภิปรายผลการวจิยั เพือ่น าเสนอขอ้เสนอแนะส าหรับผลการวิจยัที่ไดใ้ห้สามารถไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้
 
3.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร (Population) 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการที่มีปฏิสัมพนัธ์โดยตรง
กบัรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินทัว่ประเทศ ที่มีการด าเนินธุรกิจ
แบบมีปฏิสมัพนัธโ์ดยตรงระหวา่งธุรกิจและลูกคา้ (Business to Customer)  
 3.2.2   การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาไวว้่า รัฐวิสาหกิจที่ศึกษานั้นตอ้งมีคุณสมบติั 
ดงัน้ี 

1)  เป็นรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานหรือ สาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย  
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รัฐวสิาหกิจ สาขาพลงังานในประเทศไทย ประกอบดว้ย บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส่วนของ
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย ประกอบดว้ย ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
เพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย บรรษทัตลาดรองสินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ ส านกังานธนานุเคราะห์ 

2)  เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการด าเนินธุรกิจแบบมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างธุรกิจและ
ลูกคา้ (Business to Customer) 

เม่ือพจิารณาคุณสมบติัขอ้ดงักล่าวแลว้พบวา่ มีรัฐวสิาหกิจในสาขาพลงังานที่ไม่เป็นไป
ตามคุณสมบติัดงักล่าวจ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจใน
สาขาสถาบนัการเงินที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบติั จ  านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย บรรษทั
ตลาดรองสินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั และ บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

3)  เป็นรัฐวสิาหกิจที่มีมูลค่าสินทรัพยข์ององคก์รมากที่สุดเป็นล าดบัที่ 1 – 3 ของสาขา
รัฐวสิาหกิจนั้น ๆ 

ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัเกณฑข์อ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ มูลค่าสินทรัพยข์ององคก์รรัฐวิสาหกิจ
มาเป็นเกณฑเ์ลือกองคก์รรัฐวิสาหกิจที่จะศึกษา เพื่อให้สะทอ้นภาพรวมขององคก์รรัฐวิสาหกิจใน
สาขาต่าง ๆ มากที่สุด โดยก าหนดเลือกศึกษาเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าสินทรัพยข์ององคก์รมาก
ที่สุด เป็นล าดับที่  1–3 ของสาขารัฐวิสาหกิจนั้ น ๆ ทั้งน้ีส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวสิาหกิจ (2558) ไดจ้ดัล าดบัขอ้มูลสินทรัพยข์องรัฐวสิาหกิจ ณ มีนาคม 2558 ของรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย แสดงไดด้งัภาพที่ 3.1  
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ภาพที่ 3.2  แสดง 10 ล าดบัแรกของรัฐวสิาหกิจในประเทศไทยที่มีมูลค่าสินทรัพยม์ากที่สุด 
 
ที่มา:  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (2558) 
 

เม่ือพิจารณาคุณสมบติัทั้ง 3 ขอ้ ในการเลือกรัฐวิสาหกิจที่ใชส้ าหรับการศึกษาคร้ังน้ีแล้ว 
ผูว้จิยัจึงสามารถสรุปตารางการคดัเลือกองคก์รรัฐวิสาหกิจในแต่ละสาข ไดด้งัตารางที่ 3.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: ลา้นบาท DPU



101 

ตารางที่ 3.1   สรุปรัฐวสิาหกิจที่ผา่นคุณสมบติัที่จะใชใ้นการศึกษาวจิยั 
 

รัฐวิสาหกิจ ให้บริการแบบ  
B to C 

สินทรัพย์มากสุด 
ล าดับที่ 1- 3  
ของสาขา 

ผลการคดัเลอืก 

สาขาพลังงาน 

บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน)   ได้รับการคดัเลือก 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ได้รับการคดัเลือก 
การไฟฟ้านครหลวง   ได้รับการคดัเลือก 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  - ไม่ผา่น  
สาขาสถาบันการเงิน 
ส านกังานธนานุเคราะห์   ไม่ผา่น 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   ได้รับการคดัเลือก 
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

  ได้รับการคดัเลือก 

ธนาคารออมสิน   ได้รับการคดัเลือก 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ไม่ผา่น 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   ไม่ผา่น 

ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

 - ไม่ผา่น 

ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย 

 - ไม่ผา่น 

บรรษทัตลาดรองสินเช่ือเพือ่ที่อยูอ่าศยั  - ไม่ผา่น 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม 

 - ไม่ผา่น 

 
สรุปองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ใช้ในการวิจัย (รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน 3 องค์กร และ 

รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน 3 องคก์ร) ดงัน้ี 
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1)  สาขาพลงังาน ประกอบดว้ย 
บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
บริษัท ปตท. จ  ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน จัดตั้ งโดย

พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
โดยการแปลงสภาพ จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิด 
สินทรัพย ์และพนกังานทั้งหมด ภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  มีทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,000 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยไดท้  า
การซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวนัแรกในวนัที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และมี
กระทรวงการคลังเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษทัฯ เป็นการด าเนินการธุรกิจด้าน
ปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมการงาน และบริษทัร่วม (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน 
รวมถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ปัจจุบนั ณ ปี พ.ศ. 2559 มีสถานีบริการทัว่ประเทศ จ านวน 1,180 สถานี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองคก์รรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน จดัตั้งโดยพระราชบญัญตัิ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิตจดัให้ไดม้าจดัส่งและจดัจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่ประชาชนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตจ าหน่าย 74 จงัหวดั ทัว่ประเทศ
ยกเวน้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 74 จงัหวดั หรือ 
510,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 99.98% ของพื้นที่ทั้งประเทศธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองมี 7 ประเภท ไดแ้ก่
งานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า งานประเภทเช่า งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบ
ทดสอบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึกอบรม และพฒันาบุคลากร งานที่ปรึกษา และออกแบบ
ระบบไฟฟ้า และงานอ่ืน ๆ มีการไฟฟ้าจงัหวดัและอ าเภอ (จุดร่วมงาน) 186 แห่ง การไฟฟ้าสาขา 
288 แห่ง การไฟฟ้าสาขายอ่ย 459 แห่ง และส านักงานใหญ่ 1 แห่ง ปัจจุบนั ณ ปี พ.ศ. 2559 มีลูกคา้
ทั้งส้ินจ านวน 17.68 ลา้นราย 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
การไฟฟ้านครหลวง เป็นองคก์รรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน สังกดักระทรวงมหาดไทย

จดัตั้งขึ้น เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ตามพระราชบญัญตัิการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 ธุรกิจ
หลกั ไดแ้ก่ การจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าในเขตพื้นที่จ  าหน่ายรวม 3 จงัหวดั คือ กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ มีพื้นที่รวม 3,192 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็นภารกิจและวตัถุประสงคห์ลกั
ในการจดัตั้ง กฟน. มีสัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจหลกั คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของรายไดร้วมธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการ และคุณภาพไฟฟ้า เพือ่ใหบ้ริการลูกคา้เฉพาะราย ทั้งดา้นบริการและ
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ดา้นคุณภาพไฟฟ้าผ่านการออกแบบจดัหาอุปกรณ์ และด าเนินการจนแลว้เสร็จ ส่งมอบให้ลูกคา้
ตลอดจนการให้บริการด้านระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้า และธุรกิจเก่ียวเน่ืองให้กับลูกค้าใน
ต่างประเทศ ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจเก่ียวเน่ือง (รวมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่
ไดแ้ก่บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์บริการโครงข่ายศูนยรั์กษาความปลอดภยัขอ้มูล) คิดเป็นร้อยละ 
0.06 ของรายไดร้วม มีจ  านวนสาขาทั้งส้ิน 18 สาขาใหญ่ 12 สาขายอ่ย ปัจจุบนั ณ ปี พ.ศ. 2559 มี
ลูกคา้ทั้งส้ินจ านวน 3,522,038 ราย 

2.  สาขาสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน จดัตั้ง

โดยพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ด าเนินธุรกิจหลักเป็นธนาคารพาณิชยท์ี่มี
ผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งผลิตภณัฑสิ์นเช่ือผลิตภณัฑแ์ละบริการที่ไม่ใช่
สินเช่ือ รวมทั้งผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัในเครือที่เสนอขายผ่านธนาคาร เพื่อให้สามารถ
บริการลูกคา้ไดค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ธนาคารเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัที่ 
26 มิถุนายน พ.ศ. 2532 เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่น าหุ้นเขา้ซ้ือ-ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเร่ิม
เปิดการซ้ือ-ขายหุ้นของธนาคารตั้งแต่ วนัที่ 2 สิงหาคม 2532 จนกระทัง่ในวนัที่ 24 มีนาคม 2537 
ธนาคารกรุงไทยก็ได้แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนภายใตช่ื้อ “ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)” 
ธนาคารกรุงไทยมีขนาดสินทรัพยเ์ป็นอนัดบั 1 (งบเฉพาะธนาคาร) นอกจากน้ียงัมีจ  านวนเงินฝาก
และเงินใหสิ้นเช่ือเป็นอนัดบั 1 เม่ือเทียบกบัสถาบนัการเงินไทยทั้งประเทศ ปัจจุบนั ณ ปี พ.ศ. 2559 
มีสาขาของธนาคารจ านวน 1,213 สาขา ทัว่ประเทศ 

ธนาคารออมสิน 
ธนาคารออมสิน เป็นองคก์รรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน จดัตั้งโดยพระราชบญัญติั

ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ด าเนินธุรกิจหลกัเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (Specialized Financial 
Institutions: SFI) ท  าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินในประเทศกระทรวงการคลงัเป็น         
ผูก้  ากบัดูแลหลกัของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท าหน้าที่ใน
การตรวจสอบตามประกาศกระทรวงการคลงั ปีพ.ศ. 2541 ปัจจุบนั ณ ปี พ.ศ. 2559 มีสาขาของ
ธนาคารจ านวน 1,154 สาขาทัว่ประเทศ มีฐานลูกคา้มากกวา่ 26 ลา้นบญัชี 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนั

การเงิน จดัตั้งโดยพระราชบญัญติัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509ด าเนิน
ธุรกิจหลกัเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (Specialized Financial Institutions: SFI) ท  าหน้าที่เพิ่ม
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โอกาสการเขา้ถึงบริการทางการเงินใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มที่ไม่สามารถเขา้ถึงบริการการเงินของธนาคาร
พาณิชย ์ซ่ึงไดแ้ก่ เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบนั ณ ปี พ.ศ. 2559 มีสาขาของธนาคาร
จ านวน 603 สาขาทัว่ประเทศ มีลูกคา้ที่เป็นบุคคลธรรมดาทั้งส้ิน 5,991,962 ราย 

ในการก าหนดขนาดตวัอยา่ง ผูว้จิยัพจิารณาขนาดตวัอยา่งที่เหมาะสมส าหรับการศึกษา 
จากขอ้มูลประชากรที่ใชศ้ึกษา พบวา่ ไม่สามารถระบุจ  านวนขนาดของประชากรที่จะศึกษาไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ดว้ยเหตุผลดงัน้ี  

1) รัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลลูกคา้เป็น
รายบุคคล เช่น บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) เป็นตน้ แต่บนัทึกขอ้มูลลูกคา้เป็นจ านวนยอดขาย 

2) รัฐวสิาหกิจบางแห่งไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลจ านวนลูกคา้ได ้เน่ืองจากเป็นความลบั
ทางธุรกิจ เช่น ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน เป็นตน้ 

3) ไม่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจเป็นรายสาขา และไม่สามารถใช้
จ  านวนรวมของลูกคา้ของแต่ละรัฐวิสาหกิจในแต่ละสาขาเพื่ออ้างอิงเป็นจ านวนลูกคา้รวมของ
รัฐวิสาหกิจสาขานั้ น ๆ ได้ เน่ืองจากลูกค้าของรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง อาจจะเป็นลูกค้าของ
รัฐวสิาหกิจอีกแห่งในสาขานั้นก็เป็นได ้เช่น กรณีที่บุคคลหน่ึงเป็นลูกคา้ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)  และธนาคารออมสิน  บุคคลดังก ล่าวจะถูกนับว่า เ ป็นลูกค้ารายหน่ึงของทั้ ง 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารออมสิน ท าใหเ้กิดการนบัที่ซ ้ าซอ้นกนัขึ้น เป็นตน้ 

ดงันั้น ดว้ยเหตุที่ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่ชดัเจน ผูว้ิจยัได้
ตรวจสอบแลว้พบว่า มีนักวิชาการไดเ้สนอแนวทางในก าหนดขนาดตวัอยา่งไวห้ลายท่าน โดยใช้
หลกัเกณฑท์ี่แตกต่างกนัไป กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2549, น. 74) ไดเ้สนอว่า หากประชากรมีจ านวน
ใหญ่มาก และไม่ทราบจ านวนที่ชดัเจนให้ค  านวณขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่ง
ของดงักล่าว W.G Cochran โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5 ซ่ึงสูตรในการค านวณดงักล่าว คือ 
 

สูตร  n = P(1-P)Z2 
       E2 

 
เม่ือ  n แทนขนาดตวัอยา่ง 

P แทน สดัส่วนของประชากรที่ผูว้จิยัก  าลงัสุ่ม 0.50 
Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ที่ผูว้จิยัก  าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ที่ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ระดบั 0.05) 
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E แทน ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได ้= 0.05 
 
 แทนค่า   n  =  (0.05)(1-0.05)(1.96)2 
       (0.05)2 
      =  384.16 
 

ดงันั้น หากก าหนดขนาดตวัอย่างตามสูตรของ W.G Cochran โดยก าหนดค่าความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 แล้วจะตอ้งใช้ตวัอย่างจ านวน 384 
ตวัอยา่ง ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มหน่ึงไดเ้สนอเกณฑส์ าหรับการก าหนดขนาดตวัอยา่งในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) หรือแบบจ าลอง
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structure Relationship Model) ว่า จะตอ้งใชต้วัอยา่งที่มี
ขนาดใหญ่เพียงพอ สาเหตุเพราะตวัอยา่งที่มีขนาดใหญ่จะมีโอกาสที่ตวัแปรจะมีการแจกแจงเป็น
ปกติมากกว่าจ  านวนตวัอยา่งที่มีขนาดเล็ก (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556) โดย Lindeman, Merenda and 
Gold (อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น.54) ระบุว่า โดยปกติการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
ประเภทหลายตวัแปร ควรก าหนดกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 20 เท่าของตวัแปรในแบบจ าลอง ขณะที่ 
Saris and Stronkhorst (อา้งถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 54) ไดก้  าหนดว่า ถ้าตวัแปรใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) เป็นตวัแปรพหุนามที่มีลกัษณะ
การแจกแจงแบบปกติทุกตวัควรใชต้วัอยา่งน้อยที่สุดเท่ากบั 100 ตวัอยา่ง นอกจากนั้น Hair, Black, 
Babin, & Anderson (2010) ได้เสนอเกณฑ์การก าหนดตัวอย่างในการวิเคราะห์แบบสมการ
โครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) ว่าอัตราส่วนระหว่างขนาดตวัอย่างกับจ านวน
พารามิเตอร์ หรือตวัแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 1 ซ่ึงจากแนวทางขอ้เสนอของนักวิชาการในการก าหนด
ขนาดตวัอย่าง เพื่อใช้ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structure Equation 
Model: SEM) ขา้งตน้ สรุปไดว้่า แบบจ าลองในการศึกษาคร้ังน้ี มีทั้งหมดจ านวน 11 ตวัแปร จึง
ตอ้งการจ านวนขนาดตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 220 ตวัอยา่ง 
 ดงันั้น จากแนวคิดและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดตวัอยา่งที่กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุป
ไดว้่าขนาดตวัอยา่งที่ตอ้งใชส้ าหรับการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งมีขนาดตวัอยา่งขั้นต ่า 220 – 384 ตวัอยา่ง 
ซ่ึงส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดตวัอยา่งไวจ้  านวน 384 ตวัอยา่ง ซ่ึงจะท าให้มีความ
แม่นย  า (Accuracy) ของตวัอยา่งมากขึ้น อีกทั้งยงัเพยีงพอต่อการชดเชยในการวเิคราะห์ขอ้มูลกรณีที่
สุ่มตวัอยา่งไม่ครบจ านวน หรือกรณีที่ไม่สามารถเก็บแบบสอบถามไดค้รบตามที่ก  าหนดไว ้(พิชิต 
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พิทกัษเ์ทพสมบตัิ, 2548) และยงัเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลลงไปในรายละเอียดส าหรับ
เปรียบเทียบความสมัพนัธข์องแบบจ าลองสมการโครงสร้างในแต่ละสาขาของรัฐวสิาหกิจอีกดว้ย 

3.2.3 การสุ่มตวัอยา่ง 
   การสุ่มตวัอย่างเพื่อใช้ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ของลูกคา้องค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย เม่ือผูว้ิจยัได้
ด าเนินการก าหนดขอบเขตการวิจัยที่จะศึกษาเฉพาะรัฐวิสาหกิจ 2 สาขา ที่มีความส าคญัที่สุด
เน่ืองจากมีมูลค่าสินทรัพยร์วม คิดเป็นร้อยละ 84 ของสินทรัพยร์วมทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย และเป็นรัฐวสิาหกิจที่เผชิญกบัความทา้ทายในเร่ืองของความไวว้างใจ โดยมีขั้นตอน
การสุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ิจยัท  าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบั
สลากลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินจากจงัหวดัซ่ึงตวัแทนภูมิภาคต่าง ๆ
ในอตัราส่วน 10:1 จากทั้งหมด 77 จงัหวดั ไดด้งัน้ี 
 ภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ (ภาคเหนือ มี 9 จงัหวดั จึงสุ่มตวัแทนออกมาจ านวน 
1 จงัหวดั) 
 ภาคกลาง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัพษิณุโลก (ภาคกลางมี 22 จงัหวดั จึงสุ่ม
ตวัแทนออกมาจ านวน 2 จงัหวดั) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดขอนแก่น (ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมี 20 จงัหวดั จึงสุ่มตวัแทนออกมาจ านวน 2 จงัหวดั) 
 ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี (ภาคตะวนัออกมี 7 จงัหวดั จึงสุ่มตวัแทนออกมา
จ านวน 1 จงัหวดั) 
 ภาคตะวนัตก ไดแ้ก่ จงัหวดัราชบุรี (ภาคตะวนัตกมี 5 จงัหวดั จึงสุ่มตวัแทนออกมา
จ านวน 1 จงัหวดั) 
 ภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (ภาคใตมี้ 14 จงัหวดั จึงสุ่มตวัแทนออกมาจ านวน 1 
จงัหวดั) 
 ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ิจยัท  าการสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดสัดส่วน (Quota Sampling) เพื่อสุ่ม
ลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน และสาขาสถาบนัการเงิน โดยใชต้ามสัดส่วนจ านวนภูมิภาคในการ
เก็บแบบสอบถามจากทั้งหมดทัว่ประเทศ จ านวน 900 ชุด โดยด าเนินการเก็บแบบสอบถามภูมิภาค
ละ 150 ชุด โดยแบ่งเป็นสาขาละ 75 ชุด เพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขา
สถาบนัการเงินจากจงัหวดั ซ่ึงตวัแทนภูมิภาคต่าง ๆ มีโอกาสเป็นตวัอยา่ง โดยให้ไดจ้  านวนตวัอยา่ง
ดงัตารางที่ 3.2  
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ตารางที่ 3.2  จ านวนตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนั
การเงินในแต่ละภูมิภาค 
 

(หน่วย: คน) 
สาขา

รัฐวิสาหกิจ 
ภูมิภาค  

รวม เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ 

พลังงาน 75 75 75 75 75 75 450 
สถาบัน
การเงิน 

75 75 75 75 75 75 450 

รวม 150 150 150 150 150 150 900 
 

ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
สาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย ทั้งส้ินจ านวน 900 คน โดยแบ่งเป็นลูกคา้
รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานทัว่ประเทศไทย จ านวน 450 คน และลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบัน
การเงินทัว่ประเทศไทย จ านวน 450 คน  
 
3.3   เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
       3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
        การสร้างเคร่ืองมือมีรายละเอียด ดงัน้ี 
        ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส าหรับการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ โครงสร้างตวัแปรของปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ ดี  และปัจจัยความไว้วางใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หนังสือ วารสารวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ครอบคลุมกรอบวตัถุประสงค ์
ค  าถาม และกรอบแนวคิดการวจิยั 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงขอ้ค  าถามที่ใชใ้นแบบสอบถามดดัแปลงและพฒันาขึ้นมาจากแบบสอบถามและ
ขอ้ค  าถามของนักวิชาการหลายท่าน เพื่อให้ขอ้ค  าถามมีความกระชบัโดยควรมีความยาวของขอ้
ค  าถามที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 20 ค  า และควรใช้ภาษาที่สามารถเขา้ใจไดง้่ายเหมาะสมกบับริบท
แวดลอ้มที่จะศึกษา (Cavana, Delahaya & Sekaran, 2001) ส าหรับแบบสอบถามในส่วนของตวัแปร
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงขอ้ถามที่ใชโ้ดยดดัแปลงจากตวัช้ีวดัธรรมา 
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ภิบาลส าหรับรัฐวสิาหกิจของ พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2555) และพฒันาจากขอ้ก าหนดหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีอ่ืน ๆ (สคร., 2552; ก.ล.ต., 2555; ณดา จนัทร์สม, 2556; G20/OECD, 2015; OECD 
SOE, 2015) รวมถึงขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semistructured Interview) ผูป้ฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ 
หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) หน่วยงานบริหารความเส่ียง (Risk Management) และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในองคก์รรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนั
การเงินในประเทศไทยที่ผูว้จิยัคดัเลือกขึ้นมา ดงัแสดงในภาคผนวก ก 

ในส่วนขอ้ค าถามของแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัแปรความไวว้างใจ ผูว้จิยัไดด้ดัแปลงขอ้
ค าถามโดยอ้างอิงจาก Reina and Reina (1999) และพฒันาเพิ่มเติมจากขอ้มูลของนักวิชาการที่
เก่ียวขอ้ง (Cook & Wall, 1980; Lieberman, 1983; Butler, 1991; Sitkin & Roth, 1993; Mayer, 
Davis and Schoorman, 1995; คนึงนิจ อนุโรจน์, 2553; Caldwell and Clapham, 2003;โสภีย ์ค  าเหลา 
และคณะ, 2558) และในส่วนของขอ้ค  าถามของแบบสอบถามเกี่ยวกบัตวัแปรความตั้งใจซ้ือ ผูว้ิจยั
ไดด้ดัแปลงขอ้ค าถามโดยอา้งอิงจาก Assael (1998); Zeithaml et. al (1990); Kim, Song, Braynoy 
and Rao (2005); Lui, Marchewka, Lu and Yu (2005) และ  Chiu, Chang, Cheng and Fang (2009) 
รายละเอียดตามภาคผนวก ค 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างขอ้ค  าถาม โดยการพฒันาขึ้นมาจากเคร่ืองมือวดัที่เคยมีผูท้  าการ
ทดลองใชม้าแล้ว โดยได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติม ขอ้ค าถามเพิ่มเติมจากขอ้มูลที่ไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยใช้แบบสอบถามแบบก่ึงโครงสร้าง (Semistructured 
Interview) ในการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ 
หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) หน่วยงานบริหารความเส่ียง (Risk Management) และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในองคก์รรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนั
การเงินในประเทศไทยที่ผูว้ิจยัคดัเลือกขึ้นมา ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก เพื่อศึกษาให้ทราบถึง
ข้อมูลการด าเนินการเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ในรัฐวิสาหกิจที่สะท้อนออกมาเป็น
พฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีขององคก์ร ที่ลูกคา้รัฐวิสาหกิจจะ
สามารถรับรู้ได ้เพือ่น าไปพฒันาเคร่ืองมือใหเ้กิดความถูกตอ้ง ตรงประเด็น และความน่าเช่ือถือได ้
แบบสอบถามที่พฒันาขึ้น เพื่อประเมินการรับรู้คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดี และความ
ไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน โดยสะทอ้นผ่านขอ้ค  าถาม
การรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของลูกคา้รัฐวิสาหกิจต่อองค์กรรัฐวิสาหกิจ และขอ้
ค าถามเชิงพฤติกรรม เพื่อสะทอ้นความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจต่อองคก์รรัฐวิสาหกิจในรูป
ของแบบสอบถาม (Questionnaires) 
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ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สร้างขึ้ นเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความเที่ยงตรงของเน้ือหา รวมถึงการส่ือ
ความหมายที่ชดัเจน สมบูรณ์ ตรงตามประเด็นที่ผูว้จิยัตอ้งการศึกษา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขพฒันา
ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของอาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้ผูท้รงคุณวุฒิ  หรือผูเ้ช่ียวชาญดังรายละเอียดในภาคผนวก ข ตรวจสอบ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา (Content Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง
สอดคลอ้งด้วยค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ถามกบัวตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruence 
Index: IOC) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543, น. 117) จ  านวน 3 คน ดงัน้ี 

1) ดร.คุรุจิต นาครทรรพ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังาน 

2) ศ.ดร.วรภทัร โตธนะเกษม 
ต าแหน่ง อนุกรรมการศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน 

3) นางปานทิพย ์ศรีพมิล 
ต าแหน่ง ที่ปรึกษาดา้นการพฒันารัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

โดยก าหนดระดับคะแนนของความสอดคล้อง 3 ระดับคะแนน ประกอบด้วย 1 = 
สอดคลอ้ง 0 = ไม่แน่ใจ และ -1 = ไม่สอดคลอ้ง ต่อจากนั้นรวบรวมคะแนนที่ไดรั้บจากการประเมิน
ของผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบมาด าเนินการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ถามกบั
วตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruence Index: IOC) (สุวิมล ติรกานันท,์ 2551, น. 166) โดยใช้
สูตร ดงัต่อไปน้ี 

 

สูตร 
N

RIOC 
  

 
  เม่ือ 
   IOC  คือ  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ถามกบัวตัถุประสงค ์
   R   คือ  ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N      คือ  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ค่าดชันี IOC ที่ยอมรับไวว้่า ขอ้ถามมีความเที่ยงตรงสามารถน าไปใชส้อบถามไดน้ั้น 

คือ มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถา้หากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าขอ้ถามขอ้นั้นไม่มีความสอดคลอ้งกับ
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วตัถุประสงคข์องการศึกษาจะตอ้งตดัขอ้ถามนั้นออกไป หรือท าการปรับปรุงขอ้ถามขอ้นั้นใหม่ 
(สุวมิล ติรกานนัท,์ 2551, น.166) ทั้งน้ีผูว้จิยัไดข้อความอนุเคราะห์จากผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบในการใหข้อ้เสนอแนะ ในการแกไ้ขปรับปรุงขอ้ค  าถามที่ยงัไม่ชดัเจนเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์ของการศึกษา หลังจากนั้นผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขขอ้
ค  าถามก่อนน าไปใชต้่อไป รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ค 

ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามที่ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอของผูท้รงคุณวุฒิ
หรือผูเ้ช่ียวชาญไปทดสอบเบื้องตน้ (Pre-test) กับลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ตวัอย่างจ านวน 
30 คน เพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั  โดยการทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง แล้วน าผลที่ได้จากการทดสอบเบื้องตน้มา
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงผลการ
ทดสอบเบื้องตน้จะตอ้งไดค้่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของ Cronbach ไม่น้อยกว่า 0.50 จึงจะอยูใ่น
เกณฑท์ี่สามารถน าแบบสอบถามไปใชไ้ด้ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2545, น. 71) ในขณะที่นักวิชาการ
บางกลุ่มเสนอว่า ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ถือว่ายอมรับไดค้วรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (ยทุธ 
ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงก าหนดว่า ถา้ค่า
สัมประสิทธ์ิความเที่ยงของ Cronbach มีค่ามากกว่า 0.7 จึงจะสามารถน าแบบสอบถามไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ีได้ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก จ รวมไปถึงใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) เพื่อศึกษาว่า ตวัแปรคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และตวัแปรความไวว้างใจที่
ผา่นการตรวจสอบความเที่ยงทั้งเชิงทฤษฎี และความตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ เป็น
จริงตามขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หรือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้
โปรแกรม AMOS (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) 

3.2.2  รายละเอียดของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
องคป์ระกอบของแบบสอบถามที่จะใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะประกอบดว้ยค าถามปลาย

ปิด (Closed – Ended Question) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัรายละเอียดในภาคผนวก 
ฉ ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามทั้ง 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย โดย
เป็นลกัษณะค าถามปลายปิด ถามในประเด็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ภูมิภาคที่พกัอาศยั ระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของรัฐวสิาหกิจ 
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ส่วนที่  2 การรับรู้คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  (Corporate Governance 
Characteristics) ในรัฐวสิาหกิจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจทั้งหมด จ านวน 35 ขอ้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ใชว้ดัตวัแปรสงัเกต จ านวน 7 ตวัแปรยอ่ย ไดแ้ก่  

1)  ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability: Ac) จ  านวน 5 ขอ้ 
2)  ความส านึกในหนา้ที่ (Responsibility: Re) จ  านวน 6 ขอ้ 
3)  การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม (Equitable Treatment: ET) จ  านวน 4 ขอ้ 
4)  ความโปร่งใส (Transparency: Tr) จ  านวน 6 ขอ้ 
5)  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness: EE) จ  านวน 4 

ขอ้ 
6)  จรรยาบรรณ (Ethics: Eh) จ  านวน 5 ขอ้ 
7)  การมีส่วนร่วม (Participation: Pa) จ  านวน 5 ขอ้ 
ส าหรับการให้คะแนนของแบบสอบถามในส่วนน้ี เป็นการให้คะแนนตามระดบัการ

รับรู้การปฏิบติังานของรัฐวิสาหกิจตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ โดย
แบ่งเป็น 5 ระดบั จากระดบัที่ 1 – 5 ดงัน้ี 

 1  หมายถึง ตรงกบัระดบัการรับรู้การปฏิบติันอ้ยที่สุด 
 2 หมายถึง ตรงกบัระดบัการรับรู้การปฏิบติันอ้ย 
 3 หมายถึง ตรงกบัระดบัการรับรู้การปฏิบติัปานกลาง 
 4 หมายถึง ตรงกบัระดบัการรับรู้การปฏิบติัมาก 
 5  หมายถึง ตรงกบัระดบัการรับรู้การปฏิบติัมากที่สุด 
ส่วนที่  3  ความไว้วางใจ (Trust)  ของลูกค้า รัฐวิสาหกิจ จ านวน 15 ข้อ  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่ใชว้ดัตวัแปรสงัเกต จ านวน 3 ตวัแปรยอ่ย ไดแ้ก่ 
1)  ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (Competence Trust: CT) จ  านวน 6 ขอ้ 
2)  ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร(Communication Trust: MT) จ  านวน 5 ขอ้ 
3)  ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สญัญา (Contractual Trust: TT) จ  านวน 4 ขอ้ 
ส าหรับการใหค้ะแนนของแบบสอบถามในส่วนน้ี เป็นการใหค้ะแนนตามระดบัความถ่ี

ของพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงความไวว้างใจ โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั จากระดบัที่ 1 – 5 ดงัน้ี 
1  หมายถึง   ตรงกบัระดบัความถ่ีในการแสดงพฤติกรรม คือ ไม่เคยปฏิบติัเลย 
2 หมายถึง   ตรงกบัระดบัความถ่ีในการแสดงพฤติกรรม คือ ปฏิบติันอ้ยคร้ัง 
3 หมายถึง   ตรงกบัระดบัความถ่ีในการแสดงพฤติกรรม คือ ปฏิบติับางคร้ัง 
4 หมายถึง ตรงกบัระดบัความถ่ีในการแสดงพฤติกรรม คือ ปฏิบติับ่อยคร้ัง 
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5  หมายถึง   ตรงกบัระดบัความถ่ีในการแสดงพฤติกรรม คือ ปฏิบติัทุกคร้ัง 
ส่วนที่ 4 ความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy) ของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ จ านวน 4 ขอ้  
ส าหรับการให้คะแนนของแบบสอบถามในส่วนน้ีเป็นการให้คะแนนตามระดบัความ

ตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงความตั้งใจซ้ือ โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั จากระดบัที่ 1 – 5 ดงัน้ี 
1  หมายถึง   ตรงกบัระดบัความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม คือ จะไม่ซ้ือเลย 
2 หมายถึง   ตรงกบัระดบัความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม คือ จะซ้ือนาน ๆ คร้ัง 
3 หมายถึง   ตรงกับระดับระดับความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม คือ จะซ้ือเป็น

ปกติ 
4 หมายถึง   ตรงกบัระดบัระดบัความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม คือ จะซ้ือบ่อยคร้ัง 
5  หมายถึง   ตรงกบัระดบัความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมคือจะซ้ือทุกคร้ัง 
ทั้งน้ีรายละเอียดของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ช่ือตวัแปร/ตัวบ่งช้ี ส่วนที่ 

จ  านวนขอ้ ล าดบัที่ มาตรวดั และที่มาของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดแ้สดงไวด้งัตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3  สรุปเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 
 

ช่ือตัวแปร/ตัวบ่งช้ี ส่วนที ่ จ านวนข้อ ล าดับที ่ มาตรวัด ที่มาของเคร่ืองมอื 

1. คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Characteristics: CG) 
1.1 ความรับผดิชอบต่อผลการ
ปฏิบตัิงาน (Accountability: Ac) 

2 5 1-5 มา ต รวัด แบบ  5  ระ ดับ
คะแนน (Interval Scale) 
โดยให้คะแนนตามระดับ
การ รับ รู้การปฏิบัติน้อ ย
ที่สุดถึงการรับรู้การปฏิบตัิ
มากที่สุด 

ดัดแปลงจากตัว ช้ี ว ัดธรรมาภิบาลส าหรับ
รัฐวิสาหกิจของ พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2555) 
และพฒันาจากขอ้ก าหนดหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีอ่ืนๆ (สคร., 2552; ก.ล.ต., 2555; ณดา 
จนัทร์สม, 2556; G20/OECD, 2015; OECD 
SOE, 2015) 

1.2 ความส านึกในหนา้ที่ 
(Responsibility: Re) 

2 6 6-11 มา ต รวัด แบบ  5  ระ ดับ
คะแนน (Interval Scale) 
โดยให้คะแนนตามระดับ
การ รับ รู้การปฏิบัติน้อ ย
ที่สุดถึงการรับรู้การปฏิบตัิ
มากที่สุด 

 

ดัดแปลงจากตัว ช้ี ว ัดธรรมาภิบาลส าหรับ
รัฐวิสาหกิจของ พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2555) 
และพฒันาจากขอ้ก าหนดหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีอ่ืนๆ (สคร., 2552; ก.ล.ต., 2555; ณดา 
จนัทร์สม, 2556; G20/OECD, 2015; OECD 
SOE , 2015) 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 

ช่ือตัวแปร/ตัวบ่งช้ี ส่วนที ่ จ านวนข้อ ล าดับที ่ มาตรวัด ที่มาของเคร่ืองมอื 

1. คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Characteristics: CG)(ต่อ) 
1.3 การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 
(Equitable Treatment: ET) 

2 4 12-15 
 

มา ต รวัด แบบ  5  ระ ดับ
คะแนน (Interval Scale) 
โดยให้คะแนนตามระดับ
การ รับ รู้การปฏิบัติน้อ ย
ที่สุดถึงการรับรู้การปฏิบตัิ
มากที่สุด 

ดัดแปลงจากตัว ช้ี ว ัดธรรมาภิบาลส าหรับ
รัฐวิสาหกิจของ พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2555) 
และพฒันาจากขอ้ก าหนดหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีอ่ืน ๆ (สคร.2552;ก.ล.ต., 2555; ณดา 
จนัทร์สม, 2556; G20/OECD, 2015; OECD 
SOE, 2015) 
 

1.4 ความโปร่งใส (Transparency: 
Tr) 

2 6 16-21 มา ต รวัด แบบ  5  ระ ดับ
คะแนน (Interval Scale) 
โดยให้คะแนนตามระดับ
การ รับ รู้การปฏิบัติน้อ ย
ที่สุดถึงการรับรู้การปฏิบตัิ
มากที่สุด 

ดัดแปลงจากตัว ช้ี ว ัดธรรมาภิบาลส าหรับ
รัฐวิสาหกิจของ พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2555) 
และพฒันาจากขอ้ก าหนดหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีอ่ืน ๆ (สคร.2552; ก.ล.ต., 2555; ณดา 
จนัทร์สม, 2556; G20/OECD, 2015; OECD 
SOE, 2015) 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 

ช่ือตัวแปร/ตัวบ่งช้ี ส่วนที ่ จ านวนข้อ ล าดับที ่ มาตรวัด ที่มาของเคร่ืองมอื 

1. คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Characteristics: CGC)(ต่อ) 
1.5 ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency & 
Effectiveness : EE) 

2 4 22-25 มา ต รวัด แบบ  5  ระ ดับ
คะแนน (Interval Scale) 
โดยให้คะแนนตามระดับ
การ รับ รู้การปฏิบัติน้อ ย
ที่สุดถึงการรับรู้การปฏิบตัิ
มากที่สุด 

ดัดแปลงจากตัว ช้ี ว ัดธรรมาภิบาลส าหรับ
รัฐวิสาหกิจของ พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2555) 
และพฒันาจากขอ้ก าหนดหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีอ่ืน ๆ (สคร.2552; ก.ล.ต., 2555; ณดา 
จนัทร์สม, 2556; G20/OECD, 2015; OECD 
SOE, 2015) 

1.6 จรรยาบรรณ (Ethics: Eh) 2 5 26-30 มา ต รวัด แบบ  5  ระ ดับ
คะแนน (Interval Scale) 
โดยให้คะแนนตามระดับ
การ รับ รู้การปฏิบัติน้อ ย
ที่สุดถึงการรับรู้การปฏิบตัิ
มากที่สุด 

ดัดแปลงจากตัว ช้ี ว ัดธรรมาภิบาลส าหรับ
รัฐวิสาหกิจของ พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2555) 
และพฒันาจากขอ้ก าหนดหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีอ่ืน ๆ (สคร. 2552; ก.ล.ต., 2555; ณดา 
จนัทร์สม, 2556; G20/OECD, 2015; OECD 
SOE, 2015) 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 

ช่ือตัวแปร/ตัวบ่งช้ี ส่วนที ่ จ านวนข้อ ล าดับที ่ มาตรวัด ที่มาของเคร่ืองมอื 

1. คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Characteristics: CGC)(ต่อ) 
1.7 การมีส่วนร่วม (Participation: 
Pa) 

2 5 31-35 มา ต รวัด แบบ  5  ระ ดับ
คะแนน (Interval Scale) 
โดยให้คะแนนตามระดับ
การ รับ รู้การปฏิบัติน้อ ย
ที่สุดถึงการรับรู้การปฏิบตัิ
มากที่สุด 

ดัดแปลงจากตัว ช้ี ว ัดธรรมาภิบาลส าหรับ
รัฐวิสาหกิจของ พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2555) 
และพฒันาจากขอ้ก าหนดหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีอ่ืน ๆ (สคร. 2552;ก.ล.ต., 2555; ณดา 
จนัทร์สม, 2556; G20/OECD, 2015; OECD 
SOE, 2015) 

2. ความไวว้างใจ (Trust: Tr) 
2.1 ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ 
(Competence Trust: CT) 

3 6 36-41 มา ต รวัด แบบ  5  ระ ดับ
คะแนน (Interval Scale) 
โดยให้คะแนนตามความถ่ี
ในการแสดงพฤติกรรมคือ
ไม่เคยปฏิบัติเลยถึงปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

ดดัแปลงจากขอ้ถามของ Reina and Reina (1999) และ
พฒันาเพิม่เติมจากขอ้มูลของนักวิชาการที่เก่ียวขอ้ง 
(Cook & Wall, 1980; Lieberman, 1983; Butler, 1991; 
Sitkin & Roth, 1993; Mayer, Davis and Schoorman, 
1995; คนึงนิจ อนุโรจน์ , 2553; Caldwell and 
Clapham, 2003; โสภีย ์ค  าเหลา และ คณะ, 2558) 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 

ช่ือตัวแปร/ตัวบ่งช้ี ส่วนที ่ จ านวนข้อ ล าดับที ่ มาตรวัด ที่มาของเคร่ืองมอื 

2. ความไวว้างใจ (Trust: Tr)(ต่อ) 
2.2 ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร
(Communication Trust: MT) 

3 5 42-46 มา ต รวัด แบบ  5  ระ ดับ
คะแนน (Interval Scale) 
โดยให้คะแนนตามความถ่ี
ในการแสดงพฤติกรรมคือ
ไม่เคยปฏิบัติเลยถึงปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

ดดัแปลงจากขอ้ถามของ Reina and Reina (1999) และ
พฒันาเพิม่เติมจากขอ้มูลของนักวิชาการที่เก่ียวขอ้ง 
(Cook & Wall, 1980; Lieberman, 1983; Butler, 1991; 
Sitkin& Roth, 1993; Mayer, Davis and Schoorman, 
1995; คนึงนิจ อนุโรจน์ , 2553; Caldwell and 
Clapham, 2003;โสภีย ์ค  าเหลา และ คณะ, 2558) 

2.3 ความไวว้างใจดา้นค ามัน่
สญัญา (Contractual Trust: TT) 

3 4 47-50 มา ต รวัด แบบ  5  ระ ดับ
คะแนน (Interval Scale) 
โดยให้คะแนนตามความถ่ี
ในการแสดงพฤติกรรมคือ
ไม่เคยปฏิบัติเลยถึงปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

ดดัแปลงจากขอ้ถามของ Reina and Reina (1999) และ
พฒันาเพิม่เติมจากขอ้มูลของนักวิชาการที่เก่ียวขอ้ง 
(Cook & Wall, 1980; Lieberman, 1983; Butler, 1991; 
Sitkin & Roth, 1993; Mayer, Davis and Schoorman, 
1995; คนึงนิจ อนุโรจน์ , 2553; Caldwell and 
Clapham, 2003;โสภีย ์ค  าเหลา และ คณะ, 2558) 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 

ช่ือตัวแปร/ตัวบ่งช้ี ส่วนที ่ จ านวนข้อ ล าดับที ่ มาตรวัด ที่มาของเคร่ืองมอื 

3. ความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy: IB) 
ความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy: 
IB) 

4 4 51-54 มา ต รวัด แบบ  3  ระ ดับ
คะแนน (Interval Scale) 
โดยให้คะแนนตามระดับ
ความตั้ งใจในการแสดง
พฤติกรรมคือจะไม่ซ้ือเลยถึง
จะซ้ือทุกคร้ัง 

พฒันาจากขอ้มูลของนักวิชาการที่ Assael (1998) 
Zeithaml, Berry and Parasuraman (1990) Kim, 
Song, Braynoy and Rao (2005)  Lui, 
Marchewka, Lu and Yu (2005) และ   Chiu, 
Chang, Cheng and Fang (2009) 
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 ส าหรับผลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม ผูว้ิจัยจะน ามาค านวณหาค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายระดับการรับรู้คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ลูกคา้รัฐวสิาหกิจ และระดบัของความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจดงัน้ี 
 1) เกณฑ์การแปลความหมายระดับการรับรู้คุณลกัษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ลูกคา้รัฐวสิาหกิจ เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ียออกเป็นช่วง โดยให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั ซ่ึง
คะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนน ต ่าสุด คือ 1 ช่วงห่าง (พสิัย) ของคะแนนทั้งหมด = 5 - 1 = 4 มี 5 ระดบั 
ใช้การค านวณหาค่ากลาง (Mid Point) ขีดจ ากดัชั้น (Class Limit) และขอบเขตจ ากัดชั้น (Class 
Boundaries) โดยก าหนดจ านวนชั้นต ่า จ  านวน 5 ชั้น (กัลยา วาณิชยบ์ญัชา, 2551, น. 35) โดยมี
เกณฑ ์ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัการรับรู้การปฏิบติัตามคุณลกัษณะการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีนอ้ยที่สุด 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49หมายถึงระดบัการรับรู้การปฏิบติัตามคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัการรับรู้การปฏิบติัตามคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัการรับรู้การปฏิบติัตามคุณลกัษณะการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัการรับรู้ปฏิบติัตามคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีมากที่สุด 
 2)  เกณฑก์ารแปลความหมายระดบัของความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจดงัต่อไปน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความไวว้างใจของลูกคา้นอ้ยที่สุด 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความไวว้างใจของลูกคา้นอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความไวว้างใจของลูกคา้ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความไวว้างใจของลูกคา้มาก 
  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความไวว้างใจของลูกคา้มากที่สุด 
 3)  เกณฑก์ารแปลความหมายระดบัของความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจดงัต่อไปน้ี 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้นอ้ยที่สุด 
   คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึงระดบัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้นอ้ย 
   คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้มาก 
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   คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้มากที่สุด 
 
3.4   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัก  าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั ดงัน้ี 
1)  วางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2)  เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมจากลูกคา้รัฐวิสาหกิจ

สาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 
มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยการเดินทางไปแจกและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง ณ หน่วยงานให้บริการ
ของรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในแต่ละภูมิภาคทั้งหมด 6 ภูมิภาค 8 จงัหวดั 
ทั้งน้ีด าเนินการแจกแบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน 900 ชุด ไดรั้บกลบัคืน จ านวน 836 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 92.89 

3)  เม่ือเก็บแบบสอบถามคืนครบเรียบร้อยแลว้ ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลที่จะใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 

4)  น าขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ีและเรียงล าดบัหมายเลข จากนั้นน าไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 
3.5   วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1  การตรวจเช็คขอ้มูลสูญหาย (To Detect Missing Data) 
เน่ืองจากในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 

(Structure Equation Model: SEM) ขอ้มูลเป็นส่ิงที่มีความส าคญัมาก ไม่สามารถเกิดขอ้มูลสูญหาย 
(Missing Data) ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม เร่ืองขอ้มูลสูญหายเป็นเร่ืองที่นักวิจยัทุกคนตอ้งเผชิญและ
หลีกเล่ียงไดย้ากในการท าการวจิยั O’Rourke (2000) ไดเ้สนอวธีิการตรวจเช็คขอ้มูลสูญหายไว ้ดงัน้ี 

1)  การตรวจเช็คดว้ยสายตา (Visual Scanning) 
2)  การตรวจเช็คโดยใชโ้ปรแกรมน าเขา้ขอ้มูล (Data Entry Program) เช่น QPL หรือ 

SPSS ช่วยในการตรวจเช็ค 
3)  การตรวจเช็คโดยใชว้ธีิการแจกแจงความถ่ีของค าตอบในตวัแปรแต่ละตวั 
4)  ส าหรับในการวิเคราะห์ตวัแปรคู่ (Bivariate Analysis) ใช้วิธีการสร้างตารางไขว ้

(Crosstabulation) ระหวา่งตวัแปรทั้งคู่  
และเม่ือด าเนินการตรวจเช็คขอ้มูลสูญหายแลว้ นงลักษณ์ วิรัชชยั (2542) ไดเ้สนอว่า 

เม่ือพบวา่ มีขอ้มูลสูญหายประการแรกที่นกัวจิยัควรท า คือ การตรวจสอบวา่ขอ้มูลที่สูญหายนั้นเป็น
การสูญหาย โดยการสุ่มหรือสูญหายอยา่งมีระบบ ถา้หน่วยที่สูญหายไม่มีลกัษณะร่วมกนั คือ เกิด
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โดยการสุ่มตวัอยา่งใหน้กัวจิยัสามารถด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลนั้นต่อไปได ้ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
ผูว้จิยัจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้มูลสูญหาย (Missing Data) โดยใชว้ิธีสถิติวิเคราะห์ประมาณค่า
ขอ้มูลที่สูญหายใส่แทน (Replacement of Missing Deletion) ตามแนวทางของนงลกัษณ์ วิรัชชัย 
(2542) 

3.5.2  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้โปรแกรม AMOS ในการ

วิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) ทั้งน้ีเน่ืองจากสามารถ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรไดท้ั้งที่เป็นแบบจ าลองสมการเส้นตรง (Linear Model) และที่
ไม่ได้เป็นเส้นตรง (Nonlinear Model) ส าหรับสมการโครงสร้างเพียงสมการเดียว (Ullman & 
Bentler, 2004, p. 431) ทั้งน้ี ผูว้จิยัยงัสามารถศึกษาความสมัพนัธข์องตวัแปรที่สังเกตไดแ้ละตวัแปร
แฝงเพือ่ทดสอบคุณภาพของมาตรวดัโดยใชโ้ปรแกรม AMOS รวมถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
แฝงดว้ยกนัเพื่อที่จะทดสอบเน้ือหาของทฤษฎี นอกจากน้ี โปรแกรม AMOS ยงัสามารถวิเคราะห์
ความสอดคล้องของตัวแปรทางทฤษฎีกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงการวิเคราะห์สมการเส้นตรง 
ไม่สามารถท าได ้(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ซ่ึง
ในการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) ผูว้ิจัยจะ
ด าเนินการวิเคราะห์แบบจ าลองยอ่ย (Sub Model) คือ แบบจ าลองการวดั (Measurement Model) 
หรือการทดสอบองค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อทดสอบว่า
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรแฝงดว้ยกนั และระหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นไปตาม
สมมติฐานหรือไม่ และแบบจ าลองเชิงโครงสร้าง (Structural Model) โดยแบบจ าลองการวดัจะ
เก่ียวขอ้งกบัการประเมินตวัแปรแฝงแต่ละตวัที่จะใชต้วัช้ีวดัเป็นค านิยามเฉพาะว่าสามารถเช่ือถือได้
หรือผิดพลาด (Error) มากน้อยเพียงใด ซ่ึงถือว่าเป็นการทดสอบคุณภาพมาตรวดั (Hoyle, 1995) 
รวมถึงเป็นการตรวจสอบว่า แบบจ าลองเชิงโครงสร้างมีความเก่ียวขอ้งกับความสัมพนัธ์ระหว่าง            
ตวัแปรแฝงดว้ยกนัมากนอ้ยเพยีงใด และแสดงให้เห็นว่ายงัมีความผนัแปรที่ยงัไม่ไดรั้บการอธิบาย 
(Disturbance) ของตวัแปรหลายตวัแปรในสมการโครงสร้าง (Anderson & Gerbing, 1998) ตามที่
แบบจ าลองที่ตอ้งการทดสอบไดก้  าหนดไวก้บัค่าที่เป็นจริงจากขอ้มูลเชิงประจกัษว์่า สอดคลอ้งกนั
มากนอ้ยเพยีงใด ทั้งหมดสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การวเิคราะห์แบบจ าลองดว้ยโปรแกรม AMOS จะ
สามารถช่วยใหศึ้กษาความสมัพนัธข์องตวัแปรเชิงสาเหตุไดมี้ความชดัเจนเหมาะสมมากยิง่ขึ้น 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้ก  าหนดระดับความคลาดเคล่ือนหรือระดับนัยส าคญัที่ยอมรับได้ (α) 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ซ่ึงเป็นโอกาสของการเกิดความคลาดเคล่ือนในการปฏิเสธ 
H0 มีค่าเท่ากบั 0.05 (α = 0.05) ทุกสมมติฐานที่ท  าการทดสอบ ดงันั้น หลงัจากที่ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูล
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เรียบร้อยแลว้ จะด าเนินการจดัท าคู่มือการลงรหัส พร้อมลงรหัสในแบบฟอร์มการลงรหัส (Coding 
Sheet) และตรวจสอบความถูกตอ้งของรหัส จากนั้นจะท าการป้อนขอ้มูลเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ถดัมาจึงด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทั้งหมด และเร่ิมการประมวลผลเบื้องตน้โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows Version 22.0 การวจิยัคร้ังน้ีใชท้ั้งสถิติเบื้องตน้ และสถิติ
วเิคราะห์ โดยสามารถแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อทราบลกัษณะการ
แจกแจงของตวัอยา่งดว้ยค่าสถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
วเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรที่ใชใ้นแบบจ าลอง ประกอบดว้ย ตวัแปรสังเกตได ้11 ตวัแปร 
เพื่อพิจารณาลักษณะการแจกแจง การกระจายตวัของตวัแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความแปรปรวน (Variation) ค่า
ความเบ ้(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
Version 22.0 และทดสอบสมติฐานของความเบแ้ละความโด่งว่าแตกต่างจากศูนยห์รือไม่ ดว้ยสถิติ
ทดสอบ Z (Z-test) (Hair et al., 1998) ซ่ึงถา้ความเบมี้ค่า = 0 แสดงว่า ขอ้มูลมีลกัษณะความโคง้
แบบแจกแจงปกติ หากค่าความเบ้ >0 หรือมีค่าเป็นบวกแสดงว่า ข้อมูลมีลักษณะเบ้ขวา ซ่ึง
หมายความวา่ ขอ้มูลจะกระจุกตวัอยา่งหนาแนนทางค่าต  ่า ๆ แต่ถา้ค่าความเบ ้< 0 หรือมีค่าเป็นลบ
แสดงว่า ขอ้มูลมีลักษณะเบซ้้าย ซ่ึงหมายความว่า ขอ้มูลจะกระจุกตวัอยา่งหนาแน่นทางค่าสูง ๆ 
ส าหรับขอ้มูลที่มีลกัษณะโคง้แจกแจงปกติมีค่าความโด่ง = 3 แสดงว่า เป็นโคง้แจกแจงปกติแบบ 
Mesokurtic หรือโคง้การแจกแจงความถ่ีมีขนาดความสูงปานกลาง ถา้ค่าความโด่ง >3 แสดงว่า เป็น
โคง้แจกแจงปกติแบบ Leptokurtic หรือโคง้การแจกแจงความถ่ีมีขนาดความสูงโด่ง ถา้ค่าความโด่ง 
<3 แสดงวา่ เป็นโคง้แจกแจงปกติแบบ Platykurtic หรือโคง้การแจกแจงความถ่ีมีขนาดเต้ียแบนราบ 
(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2545) ในกรณีที่พบว่า ขอ้มูลที่ไดมี้การแจกแจงแบบไม่ปกติ ให้พิจารณาแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี (กิตติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2548) 

กรณีคุณลักษณะที่ศึกษาเป็นแบบพลวตัมีการแจกแจงของประชากรแบบไม่ปกติ  
จึงไม่สามารถน าขอ้มูลที่ไดไ้ปค านวณหาค่าเฉล่ียได ้ดงันั้น ในการหาค่ากลางของขอ้มูลจะตอ้งใช้
ค่ามธัยฐานแทน 

กรณีคุณลกัษณะที่ศึกษาเป็นแบบสถิตมีการแจกแจงของประชากรแบบปกติอยูแ่ลว้แต่
ขอ้มูลที่ได้มาแสดงถึง ความไม่ปกติ ให้ทบทวนหาสาเหตุของความไม่ปกตินั้น ก่อนด าเนินการ
แกไ้ขก่อนเก็บขอ้มูลใหม่อีกคร้ัง (กิตติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2548) 

2. การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อศึกษาว่า ตวัแปรคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
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กิจการที่ดี และ ตวัแปรความไวว้างใจที่ผา่นการตรวจสอบความเที่ยงทั้งเชิงทฤษฎี และความตรงเชิง
เน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ เป็นจริงตามขอ้มูลเชิงประจักษ์ หรือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใชโ้ปรแกรม AMOS (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556; 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) 

3.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson) ระหวา่งตวัแปรเพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ 
วา่ มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงหรือไม่ (Linear Relationship) ทิศทางของความสมัพนัธเ์ป็นบวกหรือ
เป็นลบ ขนาดความสมัพนัธมี์ค่าในระดบัใด เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์แบบจ าลองเชิงสาเหตุ
ระหวา่ง คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจของลูกคา้ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้
รัฐวสิาหกิจ โดยใชโ้ปรแกรม AMOS ทั้งน้ีการพจิารณาจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ ์
|r| (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543; ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2557)โดยมีการแปลความหมายระดบัความสมัพนัธ์ |r| ดงัน้ี 

           |r| < 0.20   หมายถึง ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
0.21≤  |r| ≤ 0.40   หมายถึง ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่า 
0.41≤   |r| ≤  0.60  หมายถึง ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
0.61 ≤  |r| ≤  0.80  หมายถึง ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสูง 
            |r| ≥ 0.81   หมายถึง ความสมัพนัธใ์นระดบัสูงมาก 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัสามารถใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันในการตรวจสอบปัญหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ดว้ยกนั (Multicollinearity) ซ่ึงถือเป็นขอ้ตกลงเบื้องตน้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยค่า |r| ไม่ควรมีค่ามากกว่า 0.80 จึงจะสามารถน าตวัแปรดงักล่าวมาใชไ้ด ้(ประยรูศรี 
บุตรแสนคม, 2555, น. 46-47) 

4)  การวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ คุณลกัษณะการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ที่สร้างขึ้น จากทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยใชโ้ปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง
แบบจ าลองตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยวิธีความเป็นไป
ไดสู้งสุด (Maximum Likelihood Estimate: ML) เพื่อวิเคราะห์แบบจ าลองตามสมมติฐานที่ก  าหนด
ไว ้ถ้าผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบจ าลองตามสมมติฐานที่เลือกไวไ้ม่สอดคล้องกับขอ้มูลเชิง
ประจักษ์ ผูว้ิจยัจะด าเนินการปรับแต่งแบบจ าลองใหม่โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎี และค่าดัชนี
ปรับแต่งแบบจ าลอง (Model Modification Indices) เพือ่ให้ไดแ้บบจ าลองที่สอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษท์ี่ดีที่สุด (Hair et al., 1998) และค่าสถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบความกลมกลืน (Fit 
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Indices) ของแบบจ าลองตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยรวม (Overall Model Fit Measure) 
ไดแ้ก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนหรือความสอดคลอ้ง
เชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ที่นิยมใช ้ไดแ้ก่ GFI (Goodness of Fit Index) ดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน หรือความสอดคลอ้งเชิงสัมบูรณ์ที่ปรับแกแ้ลว้ AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 
ดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนที่เหลือ (Standard Root Mean Square Residual: 
SRMR) ดัชนีรากก าลังสองของค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) และค่า Critical N (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) การใชค้่าสถิติไค-สแควร์เป็นค่าสถิติทดสอบวดั
ความสอดคลอ้งกลมกลืนตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั เพราะค่าสถิติมีขอ้ตกลงเบื้องตน้อยู ่4 ประการ คือ  

1)  ตวัแปรภายนอกสงัเกตไดต้อ้งมีการแจกแจงปกติ  
2)  การวเิคราะห์ขอ้มูลตอ้งใชเ้มทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม  
3)  ขนาดของตวัอยา่งตอ้งมีขนาดใหญ่ (ตวัอยา่งไม่ต ่ากว่า 100 และอตัราส่วนระหว่าง

หน่วยตวัอยา่งและจ านวนพารามิเตอร์หรือตวัแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 1) และ 
4)   ฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนยจ์ริงตามสมมติฐานที่ใช้ทดสอบค่าสถิติไค-

สแควร์ และถา้ตวัแปรสังเกตไดมี้การแจกแจงแบบ Leptokurtic จะท าให้ค่าสถิติไค-สแควร์สูงกว่า
ความเป็นจริง ท าใหมี้โอกาสปฏิเสธสมมติฐานศูนยไ์ดม้าก ส่วนขอ้มูลที่มีการแจกแบบ Platykurtic 
ก็จะท าใหค้่าสถิติไค-สแควร์ต ่ากวา่ความเป็นจริง ถา้ขอ้มูลมีความเบสู้งจะท าให้ค่าสถิติไค-สแควร์
สูงกวา่ปกติ นอกจากนั้นค่าสถิติไค-สแควร์ยงัขึ้นกบัขนาดของตวัอยา่ง ตวัอยา่งยิง่ใหญ่ค่าสถิติไค-
สแควร์ก็จะยิง่สูงมาก จนอาจท าให้สรุปผลไดไ้ม่ถูกตอ้ง ดงันั้นจึงแกไ้ขโดยการพิจารณาค่าสถิติไค-
สแควร์         ซ่ึงควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 หรือบางต าราอาจกล่าวว่าค่า         ควรมีค่าน้อยกว่า 
5.00 นัน่คือ ถา้ค่าค่าสถิติไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคญั (P-value > 0.05 ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95) 
แสดงวา่แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนหรือความสอดคลอ้งเชิงสัมบูรณ์ (Goodness of Fit Index:  

GFI) เป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชัน่ความกลมกลืนจากแบบจ าลองก่อนปรับและหลัง
ปรับแบบจ าลอง มีค่าอยูร่ะหว่าง 0 และ 1 ดชันี GFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่า แบบจ าลองตาม
สมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดชันีวดัระดับความกลมกลืนหรือความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว (Adjust 

Goodness of Fit Index) หรือดชันี AGFI เป็นการน าดชันี GFI มาปรับแกโ้ดยค านึงถึงขนาดของ
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องศาอิสระ (df) ซ่ึงรวมทั้งจ  านวนตวัแปรและขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีค่าอยูร่ะหว่าง 0 และ 1 ดชันี 
มีค่ามากกวา่ 0.90 แสดงวา่ แบบจ าลองตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนที่เหลือ (Root Mean Square Error of 
Approximation: SRMR) หรือดัชนี SRMR เป็นดัชนีบอกความสอดคล้องในรูปของความ
คลาดเคล่ือนจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของตน้แบบตามสมมติฐานกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยค่าดชันี SRMR อยูร่ะหว่าง 0 - 1 ซ่ึงหากมีค่าต  ่ากว่า 0.05 แสดงว่าสมมติฐานมีความ
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดชันีรากก าลงัสองของค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square 
of Error Approximation) หรือดชันี RMSEA เป็นค่าสถิติจากสมมติฐานเบื้องตน้เก่ียวกบัค่าสถิติไค-
สแควร์จากการทดสอบสมมุติฐานเม่ือ F0 คือ Population Discrepancy Function Value หรือค่าฟังก์ชัน่
ความกลมกลืน เม่ือแบบจ าลองสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ถา้ F0 = 0 ค่า RMSEA จะ
เท่ากบัศูนย ์แสดงวา่ แบบจ าลองสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก Diamantopoulos and 
Siguaw (2000, p. 85) เสนอวา่ค่า RMSEA ที่ดีมาก ๆ ควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 แต่ถา้มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.05-
0.08นัน่แสดงวา่ แบบจ าลองค่อนขา้งสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ถา้ค่าอยูร่ะหว่าง 0.08-
0.10 แสดงวา่ แบบจ าลองสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ล็กนอ้ยและหากมีค่ามากกวา่ 0.10 
แสดงวา่ แบบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ค่า Critical N หรือ CN เป็นดชันีที่ระบุความเพียงพอของขนาดตวัอยา่ง ซ่ึงใชส้ าหรับ
การทดสอบแบบจ าลองมากกวา่ที่ใชส้ าหรับการทดสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองที่ท  าให้ค่า 
Fit Function (F) ส่งผลให้การทดสอบค่าสถิติไค-สแควร์มีนัยส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ปฏิเสธ 
สมมติฐานวา่ แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ค่า CN จึงควรมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากบั 200 

ทั้งน้ี สามารถสรุปเกณฑท์ี่ใชใ้นการพจิารณาความสอดคลอ้งกลมกลืนของแบบจ าลองกนั
ตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดด้งัตารางที่ 3.4 
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ตารางที่  3.4  สรุปเกณฑท์ี่ใชใ้นการพิจารณาความสอดคลอ้งกลมกลืนของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์
 

ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืน เกณฑ์การพิจารณา 

Chi-Square statistics ( 2-test) ไม่มีนยัส าคญั (p > 0.05 ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95) 

Chi-Square ( 2)/df <2.00 สอดคลอ้งกลมกลืนดี  2.00-5.00 สอดคลอ้ง
กลมกลืนพอใชไ้ด ้

GFI (Goodness of Fit Index) มีค่าระหวา่ง 0 – 1 ซ่ึงค่าใกลเ้คียง 1 (> 0.9) แสดงว่ามี
ความสอดคลอ้งกลมกลืน 

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) มีค่าระหวา่ง 0 – 1 ซ่ึงค่าใกลเ้คียง 1 ( > 0.9) แสดงวา่มี
ความสอดคลอ้งกลมกลืน 

RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) 

ค่าต  ่ากวา่ 0.08 ซ่ึงถา้แบบจ าลองใหค้่า RMSEA ต ่ามาก
ยิง่ดี (≤ 0.05) แสดงวา่มีความสอดคลอ้งกลมกลืน 

SRMR(Standard Root Mean Square 
Residual) 

ค่าต  ่ากวา่ 0.08 ซ่ึงถา้แบบจ าลองใหค้่า RMSEA ต ่ามาก
ยิง่ดี (≤ 0.05) แสดงวา่มีความสอดคลอ้งกลมกลืน 

CN ≥ 200 
 
ที่มา:  พฒันาจาก Hair, Black, Babin and Anderson,  (2010, pp. 665-672) 
 

5)  การปรับแบบจ าลอง (Model Adjustment) จากสถิติที่ใชต้รวจสอบความสอดคลอ้ง
กลมกลืนของแบบจ าลองตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัแสดงในตารางที่ 3.4 หากค่าสถิติ
ที่ค  านวณไดไ้ม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด จะตอ้งท าการปรับแบบจ าลองใหม่ โดยอาศยัเหตุผลเชิง
ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และค่าดชันีปรับแบบจ าลอง (Model Modification Indices: MI) ซ่ึง
เป็นค่าสถิติเฉพาะของพารามิเตอร์แต่ละตัว มีค่าเท่ากับ ค่าไค-สแควร์ที่ลดลง เม่ือก าหนดให้
พารามิเตอร์ตัวนั้ นเป็นพารามิเตอร์อิสระ หรือมีการผ่อนคลายข้อก าหนดเง่ือนไขบังคับของ
พารามิเตอร์นั้ น ข้อมูลที่ได้นั้ น น าไปใช้ในการปรับแบบจ าลองจนได้แบบจ าลองที่ มีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และไดค้่าสถิติตามเกณฑท์ี่ไดก้  าหนดไว ้โดยแบบจ าลอง
ทา้ยสุดที่สามารถใชไ้ดต้อ้งพบวา่ มีค่าสูงสุดของเศษที่เหลือในรูปของคะแนนมาตรฐานต ่ากว่า 2.00 
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542; ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 

DPU



127 

2557) ทั้งน้ี การปรับแบบจ าลองนั้น ผูว้ิจยัจะตอ้งพิจารณาปรับแบบจ าลองโดยยึดแนวทางที่มี
แนวคิด หรือทฤษฎีรองรับเท่านั้น โดยใชห้ลกัการปรับแบบจ าลองของกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2556, 
น.118) กล่าวคือ ผูว้ิจยัตอ้งมีเหตุผลเชิงทฤษฎีและสามารถอธิบายไดว้่า ท  าไมจึงปรับแบบจ าลอง 
ผูว้จิยัตอ้งปรับทีละพารามิเตอร์แลว้วเิคราะห์ใหม่ ผูว้จิยัพจิารณาใชด้ชันีปรับแกแ้บบจ าลอง (Model 
Modification: MI) ร่วมกบัดชันี (Expected Change: EPC) ซ่ึงเป็นค่าที่บอกขนาดและทิศทางของ
พารามิเตอร์ที่ควรปรับซ่ึงจะปรับเฉพาะพารามิเตอร์ที่มีค่า EPC และ MI สูงเท่านั้น  

6)  ทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของแบบจ าลองเชิงสาเหตุ คุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี และความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย ระหว่างลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขา
พลังงาน และลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน โดยใชโ้ปรแกรม AMOS โดยการทดสอบ
ความไม่แปรเปล่ียนของแบบจ าลองโดยพจิารณาเกณฑท์ี่ใชใ้นการพจิารณาความสอดคลอ้งกลมกลืน
ของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดด้งัตารางที่ 3.4 เพื่อทดสอบสมมติฐานแบบจ าลองระหว่าง
รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินแตกต่างกนัหรือไม่ 

 
3.6   การทดสอบสมมติฐาน 

การวจิยัคร้ังน้ีมีสมมติฐานในการวจิยั 3 สมมติฐาน ดงัน้ี 
1) ผูว้จิยัไดพ้ฒันาสมมติฐานการวจิยัในปัจจยัคุณลกัษณะดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

ที่มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย เพื่อตอบค าถามการวิจยัที่ว่า 
คุณลกัษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทยหรือไม่ อิทธิพลดงักล่าวอยูใ่นระดบัและทิศทางใด ดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 1: คุณลกัษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลในทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยสามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิด ไดด้งัภาพที่ 3.3 
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ภาพที่ 3.3  แสดงสมมติฐานการวจิยัที่ 1 ตามกรอบแนวคิดการวจิยั 
 

โดยจะวเิคราะห์สมมติฐานที่ 1 ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุของ คุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ 
โดยใชโ้ปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองตามสมมติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และประมาณค่าพารามิ เตอร์โดยวิธีความเป็นไปได้สูงสุด  (Maximum 
Likelihood Estimate: ML) เพือ่วเิคราะห์แบบจ าลองตามสมมติฐานที่ก  าหนดไว ้ถา้ผลการวิเคราะห์ 
พบวา่ แบบจ าลองตามสมมติฐานที่เลือกไวไ้ม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัจะด าเนินการ
ปรับแต่งแบบจ าลองใหม่โดยอาศยัเหตุผลเชิงทฤษฎี และค่าดัชนีปรับแต่งแบบจ าลอง (Model 
Modification Indices) เพื่อให้ไดแ้บบจ าลองที่สอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษท์ี่ดีที่สุด 
(Hair et al., 1998) และค่าสถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Indices) ของแบบจ าลอง
ตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยรวม (Overall Model Fit Measure) ไดแ้ก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Statistics) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนหรือความสอดคลอ้งเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit 
Index) ที่นิยมใช้ได้แก่ GFI (Goodness of Fit Index) ดัชนีวดัระดับความกลมกลืนหรือความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

H1  (+) 

คุณลักษณะองค์กรด้านการ
ก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
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สอดคลอ้งเชิงสมับูรณ์ที่ปรับแกแ้ลว้ AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ดชันีรากมาตรฐานของ
ค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนที่เหลือ (Standard Root Mean Square Residual: SRMR) ดชันีรากก าลงั
สองของค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) และค่า Critical N(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2557) โดยใชเ้กณฑค์่าสถิติในการพจิารณาทดสอบสมมติฐาน ดงัตารางที่ 3.4  

2) ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาสมมติฐานการวิจยัในปัจจยัความตั้งใจซ้ือเพื่อตอบค าถามการวิจยั
ที่วา่ คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มีอิทธิผลต่อความตั้งใจซ้ือผ่านความไวว้างใจของลูกคา้
รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยหรือไม่ อิทธิพลดงักล่าวอยูใ่นระดบัและทิศทางใด ดงัน้ี 

 
สมมติฐานที่ 2: คุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มีอิทธิผลต่อความตั้งใจซ้ือผ่าน

ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิด ได้ดงัภาพที่ 
3.4 
 

 
 
ภาพที่ 3.4  สมมติฐานการวจิยัที่ 2 ตามกรอบแนวคิดการวจิยั 
  
 โดยจะวเิคราะห์สมมติฐานที่ 2 ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุของ คุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ 
โดยใชโ้ปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองตามสมมติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และประมาณค่าพารามิ เตอร์โดยวิธีความเป็นไปได้สูงสุด  (Maximum 
Likelihood Estimate: ML) เพือ่วเิคราะห์แบบจ าลองตามสมมติฐานที่ก  าหนดไว ้ถา้ผลการวิเคราะห์ 
พบวา่ แบบจ าลองตามสมมติฐานที่เลือกไวไ้ม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัจะด าเนินการ
ปรับแต่งแบบจ าลองใหม่โดยอาศยัเหตุผลเชิงทฤษฎี และค่าดัชนีปรับแต่งแบบจ าลอง (Model 
Modification Indices) เพื่อให้ไดแ้บบจ าลองที่สอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษท์ี่ดีที่สุด 
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(Hair et al., 1998) และค่าสถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Indices) ของแบบจ าลอง
ตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยรวม (Overall Model Fit Measure) ไดแ้ก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ 
(Chi-Square Statistics) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนหรือความสอดคลอ้งเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit 
Index) ที่นิยมใช้ ได้แก่ GFI (Goodness of Fit Index) ดัชนีวดัระดับความกลมกลืนหรือความ
สอดคลอ้งเชิงสมับูรณ์ที่ปรับแกแ้ลว้ AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ดชันีรากมาตรฐานของ
ค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนที่เหลือ (Standard Root Mean Square Residual: SRMR) ดชันีรากก าลงั
สองของค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) และค่า Critical N (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2557) โดยใชเ้กณฑค์่าสถิติในการพจิารณาทดสอบสมมติฐานดงัตารางที่ 3.4 
 3) ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาสมมติฐานการวิจยัในปัจจยัประเภทสาขาของรัฐวิสาหกิจเพื่อตอบ
ค าถามการวจิยัที่วา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจ และ
ความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจจะแตกต่างกนัระหวา่งรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจ
สาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทยหรือไม่อยา่งไรดงัน้ี 

 
สมมติฐานที่ 3: ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดี ความ

ไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจจะแตกต่างกนัระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน
และรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิด ได้ดงัภาพที่ 
3.5 
 

 
 

ภาพที่ 3.5 สมมติฐานการวจิยัที่ 3 ตามกรอบแนวคิดการวจิยั 
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โดยจะวเิคราะห์สมมติฐานที่ 3 ซ่ึงเป็นการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของแบบจ าลอง
เชิงสาเหตุ คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศ
ไทย ระหว่างลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน และลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน โดยใช้
โปรแกรม AMOS โดยการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของแบบจ าลองโดยพิจารณาเกณฑท์ี่ใชใ้น
การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ไดด้งัตารางที่ 3.4 เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานแบบจ าลองระหวา่งรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินแตกต่าง
กนัหรือไม่ 

 
3.7  บทสรุปการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาและตรวจสอบความตรงของแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างคุณลกัษณะการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีกบัความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือ โดยเน้นการศึกษาเชิงประจกัษข์องลูกคา้
รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูว้ิจยัได้น าเสนอแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างการรับรู้คุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ที่มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจและ
ความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทยที่ไดจ้าก
การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัของนักวิชาการที่เก่ียวขอ้งจากแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอสมมติฐานการวจิยัที่สอดคลอ้งกบัค  าถามการวิจยัและวตัถุประสงคก์ารวิจยั ซ่ึงได้
กล่าวถึงไวใ้นบทที่ 2 จ  านวน 3 สมมติฐาน ไดแ้ก่ สมมติฐานที่ 1 คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่
ดีมีอิทธิพลในทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย สมมติฐานที่  2 
คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีอิทธิผลต่อความตั้งใจซ้ือผ่านความไวว้างใจของลูกค้า
รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย สมมติฐานที่ 3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่
ดี ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจจะแตกต่างกนัระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขา
พลงังานและรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย 

ส าหรับประชากรที่ก  าหนดในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ลูกค้าซ่ึงเป็นผู ้ใช้บริการที่ มี
ปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินทัว่ประเทศ        
ที่มีการด าเนินธุรกิจแบบมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างธุรกิจและลูกคา้ (Business to Customer) 
ส่วนตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูใ้ช้บริการที่มีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบับริษทั ปตท.
จ ากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทั กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน 900 คน โดยผูว้ิจยัได้
พฒันาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง รวมกบัขอ้มูลที่ไดรั้บ
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) แบบก่ึงโครงสร้าง (Semistructured Interview) 
ผูป้ฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ หน่วยงานควบคุมภายใน 
(Internal Control) หน่วยงานบริหารความเส่ียง (Risk Management) และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ในองคก์รรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินในประเทศ
ไทยที่ผูว้จิยัคดัเลือกขึ้นมา เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยมีขอ้ค  าถามครอบคลุมตวัแปรที่ใชว้ดั
การรับรู้คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดี จ  านวน 7 ตวัแปร ตัวแปรที่ใช้วดัความไวว้างใจ 
จ านวน 3 ตวัแปร ตวัแปรที่ใช้วดัความตั้งใจซ้ือจ านวน 1 ตัวแปร นอกจากนั้ นยงัมีขอ้ค  าถามที่
สอบถามถึงขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่ง จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลที่ไม่ใช่
ตวัอยา่งที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล จ านวน 30 คน เพือ่ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในดา้นความเที่ยง 
(Reliability) ในการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) และเก็บขอ้มูลจาก
ตวัอยา่งจนครบตามจ านวนที่ก  าหนดไว ้ส าหรับการรวบรวมขอ้มูลนั้นใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเอง หลงัจากไดรั้บขอ้มูลกลบัมาแลว้ผูว้ิจยัจะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งความครบถว้น
ของขอ้มูล และจดัการกบัขอ้มูลสูญหาย (Missing Data) ก่อนน าขอ้มูลไปใชว้เิคราะห์ต่อไป 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยก าหนดให้ระดับ
นยัส าคญัหรือระดบัความคลาดเคล่ือนที่สามารถยอมรับไดอ้ยูท่ี่ α = 0.05 ส าหรับทุกสมมติฐานที่ท  า
การทดสอบ ทั้งน้ีผูว้ิจยัใช้แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสร้างความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุของ คุณลกัษณะดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือ ซ่ึงสร้างขึ้นจากทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวมรวมได้ ด้วยโปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งแบบจ าลองตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์จากนั้นหาค าอธิบายส าหรับผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ แปลผลขอ้คน้พบที่ได้จากการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีแบบจ าลองแนวคิด 
(Conceptual Model) ดงัภาพที่ 3.6  
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ภาพที่ 3.6  แบบจ าลองแนวคิด (Conceptual Model)  
 
จากภาพที่ 3.6 แบบจ าลองแนวคิด (Conceptual Model) ซ่ึงจะใชเ้ป็นแบบจ าลองในการ

วิเคราะห์แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ดว้ยโปรแกรม 
AMOS ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง (Latent Variable or Unobserved Variable) ซ่ึงเป็นตวัแปรที่ผูว้ิจยั
ไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดโ้ดยตรง ตอ้งมีการน าตวัแปรสงัเกตได้ (Observed Variable) มาเป็นตวับ่งช้ี 
(Indicator Variable) โดยมีตวัแปรแฝง (Latent Variable or Unobserved Variable) จ  านวน 3 ตวัแปร 
ดงัน้ี 

1)  ตวัแปรคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยมีองคป์ระกอบของตวัแปร
สงัเกตได ้ซ่ึงใชเ้ป็นตวัแปรบ่งช้ี จ  านวน 7 ตวัแปรไดแ้ก่  

 - ตวัแปรความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Ac_CG) 
 - ตวัแปรความส านึกในหนา้ที่ (Re_CG)  
 - ตวัแปรการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั (ET_CG)  
 - ตวัแปรความโปร่งใส (Tp_CG)  
 - ตวัแปรความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (EE_CG) 
 - ตวัแปรการมีจรรยาบรรณ (Eh_CG) และ 
 - ตวัแปรการมีส่วนร่วม (Pa_CG) 
2)  ตวัแปรความไวว้างใจ (Tr) โดยมีองค์ประกอบของตวัแปรสังเกตได้ ซ่ึงใช้เป็น           

ตวัแปรบ่งช้ี จ  านวน 3 ตวัแปรไดแ้ก่  
 - ตวัแปรความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (CT_Tr) 
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 - ตวัแปรความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร (MT_Tr)  
 - ตวัแปรความไวว้างใจดา้นค ามัน่สญัญา (TT_Tr)  
3)  ตวัแปรความตั้งใจซ้ือ (IB) โดยมีองค์ประกอบของตวัแปรสังเกตได้ ซ่ึงเป็นข้อ

ค  าถามที่ใชบ้่งช้ีความตั้งใจซ้ือ จ านวน 4 ขอ้ไดแ้ก่  
 - ตวัแปรค าถามบ่งช้ีความตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 1 (IB1) 
 - ตวัแปรค าถามบ่งช้ีความตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 2 (IB2) 
 - ตวัแปรค าถามบ่งช้ีความตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 3 (IB3) 
 - ตวัแปรค าถามบ่งช้ีความตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 4 (IB4) 
ซ่ึงผลการศึกษาผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทที่ 4 ต่อไป  DPU



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ืองอิทธิพลของคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อความไวว้างใจของ

ลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลังงานและสาขาสถาบนัการเงินได้
ก าหนดแนวทางการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) โดยใช้ทั้งการวิจยัเชิง
คุณภาพ และการวจิยัเชิงปริมาณ ผูว้จิยัจึงไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน 
ดงัน้ี 

4.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
4.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส าหรับการน าเสนอในหัวขอ้น้ีจะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจัยขอ้ที่  1 ที่ว่าเพื่อศึกษาคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่หาปัจจยัคุณลกัษณะการก  ากบัดูแลกิจการ
ที่ดีของรัฐวสิาหกิจ และสร้างตวัแปรยอ่ยที่สะทอ้นการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจในมุมมองของลูกคา้ จากผูป้ฏิบติังานที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) หน่วยงานบริหารความเส่ียง (Risk 
Management) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น 
หน่วยก ากบัดูแลกิจการที่ดี และหน่วยงานส่ือสารองคก์ร เป็นตน้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.1.1 ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

จากการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเพื่อยืนยนัตวัแปร และสร้างตวัแปรย่อยส าหรับเป็น
ตวัช้ีวดัเพิม่เติมจากการทบทวนวรรณกรรมก่อนจะน าไปสร้างแบบสอบถามนั้น ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูล
โดยคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผูป้ฏิบตัิงานที่มีความเช่ียวชาญ และเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) หน่วยงาน
บริหารความเส่ียง (Risk Management) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึง
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น หน่วยก ากบัดูแลกิจการที่ดี และหน่วยงานส่ือสารองคก์ร เป็นตน้ 
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จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ใชศึ้กษา จ านวน 2 รัฐวิสาหกิจ โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน 
ได้แก่ บริษทั ปตท. จ  ากัด (มหาชน) จ านวน 4 คน และรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั มหาชน จ านวน 3 คน รวมทั้งหมด 7 คน ไดแ้ก่  

1)  นางอรวดี พุทธสาโร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แผนกลยุทธ์และบริหารการ
ลงทุนในฐานะก ากบัดูแลฝ่ายบริหารผลการด าเนินงานและความเส่ียง และฝ่ายก ากบัการลงทุนและ
ควบคุมภายในบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ เม่ือวนัที่ 16 ธนัวาคม 2559 ณ อาคาร
ส านกังานใหญ่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

2)  นางสาวพรรณพนชั พลูทรัพย ์ผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธ ์ปฏิบตัิหนา้ที่แทน รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ เม่ือวนัที่ 22 ธนัวาคม
2559 ณ อาคารส านกังานใหญ่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

3)  นายประเสริฐ สลิดอ าไพ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส่ือสารองคก์รและกิจการ
เพื่อสังคม บริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ เม่ือวนัที่ 17 มกราคม 2560 ณ อาคาร
ส านกังานใหญ่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

4) นางภาวนา ปทุมต์ตรังษี หัวหน้าทีมก ากบัดูแลกิจการที่ดี ส านักกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และเลขานุการบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน)ใหส้มัภาษณ์ เม่ือวนัที่ 15 ธนัวาคม 2559 ณ อาคาร
ส านกังานใหญ่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

5)  นายพลูพฒัน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบริหาร
ความเส่ียงธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ เม่ือวนัที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
ส านกังานงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

6) นายศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปติ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสายงาน สาย
งานทรัพยากรบุคคลและบรรษทัภิบาล ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ เม่ือวนัที่ 21
ธนัวาคม 2559 ณ อาคารส านกังานงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

7)  นายสันติ  ปริวิสุทธ์ิ  ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่อาวุโส ผู ้บริหารสายงาน 
ตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ เม่ือวนัที่ 21ธันวาคม 2559 ณ 
อาคารส านกังานงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview)ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐวสิาหกิจทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจขา้งตน้เป็นรัฐวิสาหกิจที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงตอ้งมีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียนของ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ หลักการและแนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการที่ ดีในรัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ 
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กระทรวงการคลงัดว้ย ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเห็นภาพรวมของปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดีของรัฐวสิาหกิจไดช้ดัเจนและครอบคลุมมากยิง่ขึ้น 

4.1.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 
ผลการวิเคราะห์ด้านเน้ือหาของข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบัติงานที่

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจ แบ่งเป็นประเภทรัฐวสิาหกิจไดด้งัน้ี 
4.1.2.1 รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน 
(1)  การควบคุมภายใน รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานใหค้วามส าคญักบัการควบคุมโดยเน้น

การจดัวางระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ในหลายมิติอยา่งเพยีงพอและเหมาะสมกบั
การด าเนินธุรกิจ เพือ่ 

 -  ให้มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรวมถึงการดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล
และการทุจริต 

 -  จดัท าการรายงานทางการเงินและรายงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกเป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลา 

 -  ให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับการท างานของ
องคก์ร รวมทั้งการปฏิบติัตามนโยบายและวิธีการปฏิบติังานที่องคก์รก าหนดขึ้น ซ่ึงเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานขององคก์รอยา่งเคร่งครัด 

 ทั้งน้ีรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานได้ก  าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ควบคุมภายใน เพือ่ด าเนินการประเมินการควบคุมภายในขององคก์ร โดยประธานเจา้หน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน มี
อ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การ
ประเมินผล และการรายงานที่ เ ก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน ในภาพรวมตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยคณะกรรมการฯ จะท าหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมิน
การควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี ในประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 - สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) มีการก าหนดนโยบาย
และระเบียบปฏิบติัเป็นลายลักษณ์อกัษรเกี่ยวกบัความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม (Code of Conduct) 
โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเป็นผูก้  าหนดนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามหลกั
มาตรฐานสากล มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือเป็นประจ าทุกปี โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกระดบัตอ้งลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบตัิ มีการจดัโครงสร้างองคก์รใหมี้ลกัษณะ
กระจายอ านาจ มีการมอบอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการก าหนด
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ตวัช้ีวดัในการปฏิบติังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิและติดตามผลการด าเนินงาน มีการ
ก าหนดการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหน่ึงของวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององคก์ร 

 - จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ มีการก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ที่ส าคญั เช่น 
เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล เป็นกลางทางการเมือง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผลประโยชน์ทบัซอ้น รักษาความลบัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค แข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม มีกระบวนการจดัซ้ือที่
โปร่งใส และปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สนับสนุนสิทธิของ
พนักงานและสร้างความผูกพัน  มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ รักษาความปลอดภยั ส่งเสริมสุขอนามยัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม เคารพทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในทางที่ถูก 

- มีการเปิดเผยเก่ียวกบัการขดักนัในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจการขององค์กร 
(Conflicts of Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน กิจกรรมที่ผิด
กฎหมายและไม่เหมาะสม  

- มีการจดัท ารายงานเปิดเผยรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร
รัฐวสิาหกิจ 

- จดัท ารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที่มีความ
เก่ียวขอ้ง  

- จดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์
- กรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด จะตอ้งยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน

ต่อ ปปช. 
- ด าเนินกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ มี

การจัดตั้ งคณกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  คณะท างานการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  ก  าหนด
แผนปฏิบติัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปปฏิบติัและด าเนินกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น 
ทบทวนค่านิยม/วฒันธรรมองค์กรส่ือสารต่อบุคคลทัว่ทั้งองค์กร จดัตั้งศูนยร้์องเรียนโดยมีฝ่าย
ส่ือสารองค์กรและศูนยบ์ริหารค าสั่งซ้ือ และลูกคา้สัมพนัธ์เป็นผูรั้บผิดชอบหลักในการบริหาร
จดัการขอ้ร้องเรียนจากภายนอก เพื่อให้มีการตอบสนองต่อขอ้สอบถามต่าง ๆ รวมถึงขอ้ร้องเรียน 
โดยมีการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งน้ีจะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น น าเสนอต่อ
ผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อการปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึ้นอย่างสม ่าเสมอ จดัให้มีช่องทางในการส่ือ
ความดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีแก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้ง จดหมายข่าว ซ่ึงจดัท าเป็น           
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2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ทุกไตรมาสมีการจดัท าแบบสอบถามผ่านช่องทางภายใน
เพื่อประเมินความรู้ความเขา้ใจ และการส่ือความดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน จดั
ฝึกอบรมดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณใหแ้ก่พนกังานใหม่ แบ่งปันองคค์วามรู้ดา้น
การก ากบัดูแลกิจการที่ดีแก่หน่วยงานภายนอกโดยการตอบรับการขอเขา้เยีย่มชมองคก์ร เป็นตน้  

(2) การตรวจสอบภายใน รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานมีการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับ
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ดงัน้ี 

- ให้ความส าคญัต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
น าองค์กรไปสู่การมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผลักดนัให้เกิดการบริหารจดัการตามแนวคิด 
Three Line of  Defense โดยใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ฝ่ายจดัการในการด าเนินงานตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และพฒันาโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถก ากบัดูแล
ความเส่ียงไดอ้ยา่งครอบคลุมและทนัการณ์ 

- ก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงจากประเด็นส าคญัต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
องคก์รอยา่งมีนยัส าคญั เช่น ความผนัผวนของราคาน ้ ามนั เป็นตน้ รวมถึงสนับสนุนให้ฝ่ายจดัการ
จดัท าการทดสอบภาวะวกิฤตเพือ่ประเมินผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจเพื่อให้มัน่ใจว่ารัฐวิสาหกิจ 
มีกระบวนการติดตามและบริหารจดัการรองรับประเด็นต่าง ๆ อยา่งมีระบบ มีประสิทธิภาพและ
ทนัท่วงที 

- มีนโยบายการตรวจสอบเชิงรุก (Proactive Audit) อย่างเป็นระบบ รวมถึงการ
พฒันาเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ตรวจสอบและป้องกันการเกิดทุจริต และใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่แต่ละหน่วยธุรกิจใชใ้นการด าเนินงาน เป็นตน้ 

- พฒันาและยกระดับการตรวจสอบภายในขององค์กร โดยเฉพาะการพฒันา
บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เช่น จดัตั้ง Internal Audit Academy เพื่อฝึกอบรมพฒันาบุคลากรตรวจสอบ
ภายในขององคก์ร ใหมี้ความรู้ความสามารถ และสามารถด าเนินการตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานจะมีการประชุมร่วมกับ
ฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ ในการด าเนินการสอบทานรายงาน
ทางการเงิน ไดแ้ก่ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีขององคก์ร รวมถึงงบการเงินรวม 
รายงานที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ายจดัการ ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นเพยีงพอ และความมีอิสระของผูส้อบบญัชี เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายแ ละมาตรฐานบญัชีตามหลกับญัชีที่รับรองทัว่ไป มีความเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา รวมทั้งมี
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอ เป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน การสอบทานการบริหารความเส่ียง 
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โดยสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเส่ียง  อันเกิดจาก
ภายในและภายนอกองคก์รทุกไตรมาส พร้อมเสนอแนะเพือ่การพฒันาปรับปรุงใหดี้ยิง่ขึ้น การสอบ
ทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยสอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีและส านักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ในเร่ืองการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแล
ทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผดิพลาด ความเส่ียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริต 
ความเช่ือถือไดข้องรายงานการประชุม การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี 
การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนการจดัท า Compliance Framework เพื่อป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบขององคก์ร สอบทานกระบวนการ
ร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริต เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

- การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน พฒันาโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบ
ในเชิงรุก รวมทั้งก ากบัให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน ปรับปรุงระบบ Continuous 
Control Monitoring and Audit System (CCMS) ซ่ึงช่วยกลัน่กรองตรวจติดตามความผิดปกติที่
อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

(3)  การบริหารความเส่ียง รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานจะมีการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบั
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ดงัน้ี 

- มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในขององคก์รและ 
ปฏิบตัิหนา้ที่ โดยยดึถือตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบตัิดา้นการควบคุมภายในของ COSO 5 ดา้น 
ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม 

- ใหค้วามส าคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตค้วามไม่แน่นอนต่าง ๆ โดยถือว่า
การบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัของทุกกระบวนการ ในการด าเนินธุรกิจที่มีความ
เช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้  าหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทัว่องคก์ร ที่พนักงานทุกคนตอ้ง
ปฏิบัติตาม และมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร ท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียง ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้การด าเนินงานดา้นการบริหาร
ความเส่ียงองค์กรสอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ในสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป  
รวมถึงให้ข้อ เสนอแนะแนวทาง  ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน เพื่อน าไปด าเนินการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ และการผลกัดนัแนวทางการบริหารจดัการแบบกลุ่ม รวมทั้งมีการน าเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบบริหารความเส่ียง และให้ขอ้เสนอแนะ 
เพือ่การปรับปรุง 
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- มีการก าหนดกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงที่สอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑข์อง The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
(COSO) ERM และ ISO 31000 Risk Management-Principles and Guidelines ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล 
เพือ่ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจหลกัการบริหารความเส่ียง และน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ส าหรับความเส่ียงในระดบัองคก์รจะมีการบริหารจดัการผ่านคณะกรรมการจดัการคณะต่าง ๆ ตาม
ขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ ความเส่ียงในระดับหน่วยธุรกิจและระดับสาย
ปฏิบติังานจะอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของผูบ้ริหารที่รับผดิชอบ โดยถือเป็นหนา้ที่รับผดิชอบของทุก
หน่วยงานในการบริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

- กระบวนการบริหารความเส่ียงของรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน ถูกออกแบบให้มี
ความเช่ือมโยงกบักระบวนการวางแผนกลยทุธ์ในแต่ละขั้นตอน โดยมีการวิเคราะห์และประเมิน
ความเส่ียงเพื่อจดัท าความเส่ียงระดบัองคก์ร ที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์รและแผนกลยทุธ์เป็น
ประจ าทุกปี รวมทั้งการน าความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ทางการเมือง และการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญมา
ประกอบการจดัท าความเส่ียงระดับองค์กร โดยจ าแนกปัจจยัความเส่ียงหลกัได้ดังน้ี ความเส่ียง
เชิงกลยทุธ ์ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจ ความเส่ียงในการปฏิบตัิการ และความเส่ียงดา้นการเงิน 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ ช่ือเสียงองค์กร สาธารณชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพิจารณาความเส่ียงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทัว่ไป ความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ และ
เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดไม่สูงแต่หากเกิดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบที่รุนแรงต่อ
ธุรกิจ โดยเจา้ของความเส่ียงจะจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและก าหนดดชันีช้ีวดัความเส่ียง ติดตาม
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบตามกระบวนการที่ ได้ก  าหนดไว้ นอกจากน้ี
รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานยงัประเมินความเส่ียงโดยใชส้มมติฐานจากความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจโลก การเมืองและเศรษฐกิจไทย อตัราแลกเปล่ียน ความตอ้งการใชพ้ลงังาน รวมถึง
ประเด็นขอ้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปพลงังานร่วมดว้ย โดยจดัท าในรูปแบบของการทดสอบภาวะ
วกิฤตทางการเงิน ในกรณีเกิดวกิฤตการณ์จากความไม่แน่นอนดงักล่าว เพื่อเตรียมการและแสวงหา
วธีิการบริหารความเส่ียงดงักล่าว ด าเนินการก ากบัดูแลและบริหารความเส่ียงขององคก์รให้อยูใ่น
ระดบัที่เหมาะสมภายใตห้ลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ
บริหารความเส่ียงอยา่งเคร่งครัด 

- ทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงการบริหารความเส่ียงองคก์ร
ใหส้ามารถรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยมีการน าตวัช้ีวดัความเส่ียงที่มีลกัษณะเป็นสัญญาณ
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เตือนล่วงหน้ามาประยุกต์ใช้ นอกเหนือจากการวดัประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงใน
ภาพรวม 

- จดัท าแผนบริหารความเส่ียง ให้ครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิด
ความเส่ียง ก าหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรองรับความไม่แน่นอนเพื่อให้ความเส่ียงที่เกิดขึ้นอยูใ่น
ระดบัที่ยอมรับได ้

- ติดตามความกา้วหน้าการบริหารความเส่ียงและแนวโน้มสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
อาจส่งผลกระทบต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัเพือ่สร้างความมัน่ใจให้เกิดขึ้นแก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

- จดัท ารายงานความเส่ียงองคก์รประจ าปี ให้สอดคลอ้งกบัทิศทาง เป้าหมาย และ
กลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ ภายใตค้วามไม่แน่นอน รวมถึงการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
ดว้ย 

(4)  การส่ือสารองคก์ร รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานจะมีการด าเนินการการส่ือสารองคก์ร
ที่เก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ดงัน้ี 

- ให้ขอ้มูลความปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีการติดป้ายเตือนอันตราย 
อยา่งเพยีงพอ ถูกตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและมาตรฐานสากลต่าง ๆ รวมทั้ง
มุ่งมัน่ในการใหค้วามรู้ และขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์เพิ่มเติม
ส าหรับการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ผา่นการจดักิจกรรมดา้นการตลาดและการส่ือสารต่าง ๆ โดยที่ไม่
ท าการอนัใดที่เป็นการหลอกลวง หรือท าใหห้ลงเช่ือในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีภาพและเสียงที่
ปรากฏในส่ือโฆษณาทุกช้ิน ตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาการโฆษณา
ทางวิทยุโทรทศัน์ และส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการของ ปตท. ผ่านการ
ประชุมสมัมนาร่วมกบัลูกคา้ และการเขา้เยีย่มลูกคา้แต่ละกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกคา้และผูบ้ริโภค 

- รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานมีการบริหารจดัการลูกคา้สมัพนัธ์แบบแยกหน่วยธุรกิจ 
ซ่ึงมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันตามผลิตภณัฑ์และบริการ ครอบคลุมทั้งในด้านการส ารวจความ
ตอ้งการ และความคาดหวงัการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการที่ตอบสนองและพฒันาความพึงพอใจ 
เพือ่สร้างความผูกพนัในการใชสิ้นคา้และบริการ การบูรณา การกระบวนการมุ่งเน้นลูกคา้ร่วมกบั
กระบวนการอ่ืนที่เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ มีกรอบเวลาในการปฏิบตัิและปรับปรุงระบบการท างาน
ที่ชดัเจน เช่น การก าหนด และทบทวนช่องทางการเรียนรู้ลูกคา้และตลาด การวิเคราะห์สารสนเทศ
ดา้นตลาด กระบวนการสร้างความผูกพนัของลูกคา้ เป็นตน้ ทุกหน่วยธุรกิจก าหนดแนวทางการ
สร้างความสมัพนัธก์บัลูกคา้อยา่งเป็นระบบ อาจมีรายละเอียดแตกต่างกนัตามกลุ่มลูกคา้ แต่อยา่งไร
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ก็ตามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น มีการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารต่าง ๆ การรับเร่ืองร้องเรียนผา่นสายด่วน การส ารวจความพึงพอใจประจ าปี เพื่อให้ได้
ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ และน าไปวิเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์และบริการได้ มีการเขา้เยี่ยมลูกคา้อยา่งมีแบบแผนและต่อเน่ือง การประชุมสัมมนา
ร่วมกบัลูกคา้ การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ที่มีประสิทธิภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยั
และสามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจไดต้ลอดเวลา การสร้างความผูกพนักบัลูกคา้ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

- ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูท้ี่ซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการ รวมทั้ง
ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูท้ี่ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ เพื่อให้ไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการในราคาที่เป็นธรรม 
มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานมีการก าหนดให้
ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัขององคก์ร โดยส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้
ประจ าปี แบ่งกลุ่มลูกค้าตามหน่วยธุรกิจ ทั้ งน้ีกระบวนการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ด าเนินการโดยหน่วยงานภายนอกด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมกระบวนการเก็บขอ้มูล           
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ครบถว้น และโปร่งใส ซ่ึงผลการส ารวจความ          
พึงพอใจโดยรวมของลูกคา้และผูบ้ริโภคจะน าเสนอต่อคณะกรรมการของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดย
พจิารณาน าขอ้เสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจมาเป็นขอ้มูลในการก  าหนดแผน การพฒันา
ปรับปรุงและแผนการด าเนินงานประจ าปี  เพื่อให้สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็นต่อไป 

- รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน ได้มีการก าหนดหน่วยงานอย่างชัดเจน ในการท า
หนา้ที่เป็นศูนยก์ลางการบริการแนะน าขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนรับขอ้เสนอแนะในดา้นผลิตภณัฑ์
และบริการต่าง ๆ และเป็นผูรั้บผิดชอบพฒันาระบบงานที่ใชส้นับสนุนระบบงาน การรับค าสั่งซ้ือ
และระบบการรับขอ้ร้องเรียน โดยค านึงถึงความพงึพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั ศูนยบ์ริการค าสั่งซ้ือ
และลูกคา้สัมพนัธ์ จะรับขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ โดยมีระบบศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ 
เป็นเคร่ืองมือในการให้บริการลูกคา้ เก็บขอ้มูลและติดตามการแก้ไขขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ หาก
ศูนยบ์ริการค าสั่งซ้ือ และลูกคา้สัมพนัธ์สามารถตอบค าถาม แกไ้ขปัญหาขอ้เสนอแนะ หรือเร่ือง
ร้องเรียนได ้จะด าเนินการทนัที แต่หากพบกรณีที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยธุรกิจจะส่ือสารขอ้มูลไปยงั
หน่วยธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเพือ่ตอบสนองขอ้ร้องเรียน ทั้งน้ีจะตอ้งตอบสนองเบื้องตน้ภายใน 1 วนั และ
จะมีการสอบถามความพงึพอใจต่อการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน ภายหลงัปิดเร่ืองแลว้ 3 วนั  

- ในปัจจุบนัยงัมีการใช้ส่ือทางสังคมเป็นช่องทางในการส่ือสาร และรับข้อ
ร้องเรียนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต เพือ่ตอบสนองกบัวถีิชีวติของลูกคา้และผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไป 
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เช่น Facebook เป็นตน้ ซ่ึงรับผิดชอบโดยฝ่ายส่ือสารองค์กร เพื่อเป็นช่องทางในการแจง้ขอ้มูลที่
น่าสนใจ เช่น ขอ้มูลดา้นพลงังาน ข่าวโปรโมชัน่ต่าง ๆ รวมทั้งการรับขอ้มูลจากลูกคา้และผูบ้ริโภค
เพือ่ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานให้ดียิง่ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เช่ือมโยงศูนยบ์ริการค าสั่งซ้ือและ
ลูกคา้สมัพนัธ ์โดยในดา้นการก ากบัดูแลที่ดีจะมีการส่ือสารไปถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ผ่าน
ช่องทางการส่ือสารที่หลากหลาย จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ อินทราเน็ต การจดัสัมมนา การจัด
นิทรรศการ เป็นตน้ เพือ่ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไดรั้บทราบ และปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานก าหนดขึ้น 

4.1.2.2 รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน 
(1)  การควบคุมภายใน มีการด าเนินการที่สะทอ้นคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

ดงัน้ี 
- คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินจะให้ความส าคญัในการจดั

ให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยมีการก ากบัดูแลและติดตามอยา่งต่อเน่ือง เพื่อความมัน่ใจอยา่ง
สมเหตุสมผลวา่ การด าเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานขอ้มูลทางการเงิน และการด าเนินงาน มีความน่าเช่ือถือ
และการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมทั้งป้องกนัมิให้เกิดการ
กระท าอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและช่ือเสียงขององคก์ร โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงก ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม
คณะกรรมการก ากบัการปฎิบติัตามกฎเกณฑก์ ากบัดูแลให้ทุกหน่วยงานปฎิบติัตามระเบียบ และ
กฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบั และโดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่เป็นผูก้  ากบัดูแล
สายงานตรวจสอบภายในให้รับผิดชอบการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในให้มีการพฒันา
ปรับปรุง เพื่อป้องกนัความเส่ียง และเพื่อให้มีการปฏิบติังานที่รอบคอบรัดกุมไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย โดยมีการรายงานคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินเป็นประจ าทุกเดือน 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของทุก
หน่วยงานขององค์กรโดยมีการประเมินจากภายนอก  ซ่ึงเป็นการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการให้บริการขององคก์ร และประเมินจากภายในซ่ึงเป็นการประเมินผลการจดั
กิจกรรมดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของทุกหน่วยงาน 

(2) การตรวจสอบภายใน รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินจะมีการจดัตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะปฏิบติัหน้าในการก ากบัดูแล ตรวจสอบการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบ
ภายใน ดงัน้ี ดา้นรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล เช่น สอบทานให้มีรายงานทางการเงิน
อยา่งเพยีงพอ ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป สอบทานกบัผูส้อบบญัชี
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ถึงประเด็นส าคญั ๆ อนัอาจกระทบต่อความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน สอบทานกรณีที่เกิด
รายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สอบทานหลกัฐาน หากมี
ขอ้สงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคาร สอบทานถึงขอ้มูล
ที่น าส่งหน่วยงานก ากับดูแลให้มีความสอดคล้องกันตามข้อมูลรายงานทางการเงิน เป็นต้น    
ดา้นควบคุมภายใน เช่น สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐาน 
COSO สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน 
ระบบสารสนเทศของสถาบนัการเงิน รวมถึงการรักษาความปลอดภยั และแผนรองรับในกรณี
ฉุกเฉิน เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัตอ้งก ากบัดูแลการปฏิบติัหน้าที่ในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นผูส้อบบญัชี
ดา้นผูต้รวจสอบภายใน ดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบตัิงาน ดา้นบริหาร
ความเส่ียง ดา้นประเมินการท างาน ดา้นการจดัท าและสอบทานกฎบตัร ดา้นความรับผิดชอบอ่ืน ๆ 
เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดกรอบในการท างานตามหลกั Three Lines of Defense 

(3) การบริหารความเส่ียง รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินจดัโครงสร้างองคก์ร โดยให้
ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงแยกชัดเจน และในลักษณะถ่วงดุลอ านาจ และมีความเป็นอิสระ  ในระดับปฏิบัติการก็
ก าหนดใหมี้เจา้หนา้ที่บริหารความเส่ียง เพื่อช่วยดูแลการบริหารความเส่ียงในระดบัหน่วยงานยอ่ย
เป็นกระบวนการบริหารจดัการที่จ  าเป็น และมีความส าคญัในการน าพาให้องคก์รสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว ้ท่ามกลางปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจ ที่มีการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวฒัน์
และการแข่งขนัสูง เช่น ในปัจจุบนั ทั้งน้ี การมีระบบการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผลจะ
สะทอ้นถึงการบริหารจดัการที่ดี มีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีความโปร่งใสที่สามารถ
ตรวจสอบได ้อนัเป็นรากฐานที่ส าคญั ซ่ึงจะท าให้รัฐวิสาหกิจสถาบนัการเงินเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง
และย ัง่ยนืรัฐวิสาหกิจสถาบนัการเงินไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงองคก์ร
โดยรวม (Enterprise Risk Management: ERM) นอกจากการบริหารความเส่ียงตามกรอบของ
ขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ยงัได้เร่ิมน ากรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร 
(Enterprise Risk Management Framework) ตามมาตรฐานของ Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread Way Commission: COSO มาใชใ้นการบริหารและจดัการความเส่ียง 
โดยบุคลากรทุกระดบั ไดแ้ก่ คณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนักงาน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจดัการ หรือควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ และสามารถบรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์กลยทุธ ์พนัธกิจ และวสิยัทศัน์ตามที่องคก์รก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น
ความเส่ียงหลกัที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใหค้วามส าคญั 5 ดา้น 
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- ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการก าหนด
แผนกลยทุธ ์แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบติัไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน
และสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อรายได ้เงินกองทุน หรือความด ารงอยูข่องกิจการ 

- ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่
คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระที่ตกลงไว ้รวมถึงโอกาสที่คู่คา้จะถูกปรับลดอนัดบัความเส่ียง
ดา้นเครดิต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของสถาบนัการเงิน 

- ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการเคล่ือนไหว
ของอตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน ที่มี
ผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของสถาบนัการเงิน 

- ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการที่
สถาบนัการเงินไม่สามารถช าระหน้ีสินและภาระผูกพนัเม่ือถึงก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียน
สินทรัพยเ์ป็นเงินสดได้ สามารถจดัหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถหาเงินมาช าระได้แต่ด้วย
ตน้ทุนที่สูงเกินกว่าระดบัที่ยอมรับได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของสถาบนั
การเงิน 

- ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงที่จะเกิดความ
เสียหายอันเน่ืองมาจากการขาดการก ากบัดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคก์ร และการ
ขาดการควบคุมที่ดี  โดยอาจเก่ียวขอ้งกับ กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือ
เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของสถาบนัการเงิน 

รัฐวิสาหกิจสถาบนัการเงินไดย้ดึแนวทางการพิจารณาความเส่ียงทั้ง 5 ด้าน เป็น
กรอบมาตรฐานของการควบคุมความเส่ียงภายในองค์กร รวมถึงการด าเนินงานตามแนวทางของ 
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) ซ่ึงเป็นระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ให้
รัฐวสิาหกิจพฒันาระบบการบริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ ใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานการบริหารจดัการ
องค์กรระดับสากล พร้อมทั้งได้จดัโครงสร้างองค์กรและกระบวนการบริหารความเส่ียงตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และใหส้ามารถสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยสายงานบริหารความเส่ียง ท าหน้าที่ในการก ากบั ดูแล ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการธนาคาร
อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีรัฐวิสาหกิจสถาบนัการเงินยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกหลายชุดซ่ึง
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง เพือ่ท  าหนา้ที่ในการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการผูบ้ริหารสายงาน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน และคณะกรรมการกลั่นกรองสินเช่ือ ด้านการประเมินความเส่ียง การทุจริตคอรัปชั่น 
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ธนาคารไดมี้การจดัตั้งฝ่ายประเมินความเส่ียงขอ้ผิดพลาดและการทุจริต เพื่อท าหน้าที่หลกัในการ
ก าหนดนโยบายและกลยทุธใ์นการบริหารจดัการป้องกนัการทุจริตและขอ้ผิดพลาด และปัจจยัเส่ียง
จากการกระท าทุจริต รวมถึงการก าหนดแนวทาง วิเคราะห์ แนวโน้มการทุจริตและขอ้ผิดพลาด        
ต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางป้องกัน ลดความเส่ียง พร้อมทั้งการติดตาม เฝ้าระวงัรายการผิดปกติ ตอ้ง
สงสยัในธุรกรรมหลกัของธนาคาร เพือ่ป้องกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ
อยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากน้ี รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินธนาคารบริหารความเส่ียงองคก์ร โดย
เร่ิมจากการวางแผนกลยทุธท์ี่สอดคลอ้งกบัความเส่ียง มีการก าหนดประเภทค่าดชันีช้ีวดัความเส่ียง 
(Key Risk Indicator: KRI) ระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได ้(Risk Appetite) และระดบัความเส่ียงที่ทน
ได้ (Risk Tolerance) ทั้งน้ี เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบั ตระหนัก และมีความเขา้ใจ
ตรงกนัถึงเป้าหมายและวตัถุประสงค ์รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงขององคก์ร เพื่อร่วมกนั
สร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยบริการที่เป็นเลิศ และสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจหน้าที่ เช่น เสนอ/ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ในการ
บริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ วางกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียง ควบคุม ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารความเส่ียง และดูแลให้องคก์รด าเนินตามนโยบายดงักล่าว น าเสนอรายงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้
ด าเนินต่าง ๆ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่าง ๆ 
ก าหนดกรอบความเส่ียงระดบัองคก์ร จดัท ารายงาน Risk Management ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์
SEPA และ Basel ก ากบัดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงตามแนวนโยบายที่ก  าหนด พฒันาเคร่ืองมือ
และปรับปรุงกระบวนการบริหารสินเช่ือ ติดตามความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี
และนวตักรรมโดยการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกคา้ใน
ทุกช่องทาง พฒันาแนวทางการทดสอบแผน BCM ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและก ากบั
ดูแลการบริหารความเส่ียงของธุรกิจในเครือ 

(4)  การส่ือสารองคก์ร รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินไดด้ าเนินการที่จะสะทอ้นถึง
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ไดแ้ก่ 

- การดูแลผลประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ โดยรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน จะ
จดัให้มีการดูแลลูกคา้โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นส าคญั  ให้มีการบริการที่
ยตุิธรรม รับผดิชอบและเสมอตน้เสมอปลาย มีการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ และดูแลให้บริการ
อยา่งมืออาชีพ ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความเคารพ และใส่ใจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นอนัดบัหน่ึง
เสมอ 
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- การด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินมีการ
ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกคา้อย่างทันถ่วงที และกระท าอย่างมืออาชีพ โดยจะสังเกต
พฤติการณ์แวดลอ้ม ท าความเขา้ใจและด าเนินการจดัการต่อปัญหา และขอ้ร้องเรียนของลูกคา้อยา่ง
เร่งด่วน ด าเนินการสอบสวนดว้ยวธีิการที่เหมาะสม โปร่งใส ยตุิธรรม น าประสบการณ์ขอ้ผิดพลาด
มาใชใ้นการพฒันาบริการ 

- การโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินจะ
ด าเนินการโฆษณา จดักิจกรรมทางการตลาด น าเสนอบริการและผลิตภณัฑท์ี่ดีที่สุด เพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการของลูกคา้ ใหข้อ้มูลลูกคา้เก่ียวกบัทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสม และอธิบายขอ้ก าหนด
และคุณลกัษณะในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ในการเลือกตดัสินใจก่อนใชบ้ริการ 

- การส่ือสารอย่างมีความรับผิดชอบ การส่ือสารของรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบัน
การเงินจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งหรืออยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นที่จะส่ือสารและให้
ขอ้มูลต่าง ๆ ได ้

- การตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน
มุ่งมั่นตอบแทนสังคมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหลากหลายรูปแบบ ผ่านสินค้าและ
บริการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาที่ย ัง่ยนื 

- การดูแลส่ิงแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ความส าคญัในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม สนับสนุน
หลกัการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร และเคารพในการปกป้องและ
รักษาสิทธิมนุษยชน ซ่ึงหน่วยส่ือสารองค์กรจะท าหน้าที่ในการส่ือความโครงการต่าง ๆ ที่
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินด าเนินการให้ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบทุกช่องทาง
การส่ือสาร  

- มาตรฐานขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการบริการ รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน
จดัให้มีขอ้มูลที่ส าคญัส าหรับลูกคา้ และแจง้ให้ลูกคา้ได้รับทราบถึงมาตรฐานขอ้ก  าหนด และ
เง่ือนไขต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 

- ส่ือสารหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่องคก์รยดึถือไปยงัพนักงานทุกระดบั และ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้งผ่านส่ือช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าองคก์รไดด้ าเนินการ
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เช่น จดัท าคู่มือการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
เผยแพร่ขอ้มูลด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจ าปี รายงาน 56-1 อินเทอร์เน็ต และ
อินทราเน็ต จดับรรยายเร่ือง การก ากบัดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานในหลักสูตรต่าง ๆ จดัประชุม
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สญัจรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคมในภุมิภาคต่าง ๆ เพื่อมอบนโยบาย
และติดตามผลการด าเนินงาน ก าหนดใหเ้ร่ืองการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเป็น 1 ใน 10 วิชาเน้ือหาการ
เรียนรู้ Core Course ที่ใช้ทดสอบพนักงานตามโครงการพฒันาบุคลากรในการปฏิบตัิงาน จดั
กิจกรรมวนั CG Day เพือ่เผยแพร่กิจกรรมดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เป็นตน้ 

- เผยแพร่บทความ ข่าวสารด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของ
องคก์ร ทางอินทราเน็ต และทางอีเมล 

- จดัโครงการเพื่อมอบรางวลัให้กับหน่วยงานที่ปฏิบติัตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีไดอ้ยา่งดีเด่น 

4.1.2.3 สรุปเปรียบเทียบปัจจยัคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ
สาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน 

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ฏิบติังานจากผูป้ฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการ
ก ากับดูแลกิจการที่ ดีในรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบันการเงินสามารถสรุป 
เปรียบเทียบปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจทั้งสาขาพลงังานและสาขา
สถาบนัการเงิน ดงัตารางที่ 4.1  

 
ตารางที่ 4.1 สรุปเปรียบเทียบปัจจัยคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจสาขา
พลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน 
 

รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน ภาพรวม 
1. ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) 
- ให้ความส าคญักับการควบคุมโดย
เนน้การจดัวางระบบควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทุกกิจกรรมและในหลาย
มิติอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
การด าเนินธุรกิจ 
- มี ก า ร ก า หน ด ตั ว ช้ี ว ัด ใน ก า ร
ปฏิบตัิงานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิและติดตามผลการด าเนินงาน 

- ให้ความส าคัญในการจัดให้ มี
ระบบการควบคุมภายในโดยมีการ
ก ากบัดูแลและติดตามอยา่งต่อเน่ือง
เพือ่ความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล 
- ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามขอ้
ปฏิบัติ  กฎระเบียบ และหลักการ
ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี ข อ ง ทุ ก
หน่วยงานซ่ึงมีการก าหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน ภาพรวม 
2. ความส านึกในหนา้ที่ (Responsibility)  
- ก าหนดแนวทางการด า เนินงาน
กิจการเพื่อสังคมโดยมุ่งที่จะเป็น
อ ง ค์ ก ร ที่ ดี ข อ ง สั ง ค ม  มี ค ว า ม
รับผดิชอบในทุกพื้นที่ที่เขา้ไปด าเนิน
ธุรกิจตามหลกัปฏิบติัสากล 
- การออกมาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ์
ที่ แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- ช้ีแจงมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และรับ
ฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสียในทุกขั้ นตอนของการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- มุ่งมั่นตอบแทนสังคมและแสดง
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม
หลากหลายรูปแบบ ผ่านสินคา้และ
บริการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
เ กิดการพัฒนาที่ย ั่งยืน  การดูแล
ส่ิงแวดล้อมให้ความส าคญักับการ
บริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
- มีการก าหนดนโยบายจากผูบ้ริหาร
ระดับสูงและมีการถ่ายทอด ส่ือ
ความให้บุคลากรได้รับทราบและ
เข้าใจสามารถยึดถือไปใช้ในการ
ปฏิบตัิงานได ้หลากหลายช่องทาง 

สอดคลอ้งกนั 
 

3. การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) 
- เขา้ร่วมเป็นภาคีของข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Global Compact: UNGC) ที่ 
ค รอ บค ลุ ม ด้ า น สิท ธิ ม นุ ษ ยชน 
มาตรฐานแรงงาน ส่ิงแวดล้อมและ
การต่อตา้นการทุจริต 
- ประกาศนโยบาย No Gift Policy 
เพือ่สร้างความโปร่งใสในการปฏิบติั
อยา่งเท่าเทียมกนั  

- ให้ความส าคัญกับการเคารพใน
สิทธิมนุษยชน 
- จัดท าแผนปฏิบัติการก ากับดูแล
กิจการที่ ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน
ขององค์กรให้เป็นไปตามหลักการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพือ่ส่งเสริมการ
ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในทุกกลุ่มผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียและผูถื้อหุน้ 

สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน ภาพรวม 
4. ความโปร่งใส (Transparency)  
- จัดท าแบบแสดงรายการข้อ มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี ตลอดจนเปิดเผยผลการ
ด า เนินงานเป็นรายไตรมาส และ
ข้ อ มู ล ส า คัญ ส า ห รั บ ผู ้ ถื อ หุ้ น            
นกัลงทุน ลูกคา้ และประชาชนทัว่ไป  

- จัดท าแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี และข้อมูลส าคญัส าหรับ         
ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ที่มี
สาระครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได ้
และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
อยา่งต่อเน่ือง 

สอดคลอ้งกนั 

5. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) 
- จดัสัมมนาลูกคา้และคู่คา้ประจ าปี 
รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อน ามาปรับปรุง
กระบวนการจดัหาให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ขึ้นท าใหมี้ความเขา้ใจกนัยิง่ขึ้น 
- มีการลงทุนด้านการวิจยั และการ
ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ พัฒ น า บุ ค ล า ก ร 
ผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีคุณภาพ 
ปลอดภยัสูงสุด 

- มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ลูกคา้เพือ่ใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ
สินคา้และบริการ 
- บูรณาการกระบวนการมุ่งเน้น
ลูกค้า ร่วมกับกระบวนการอ่ืนที่
เ ก่ียวข้องอย่างเป็นระบบมีกรอบ
เวลาในการปฏิบัติและปรับปรุง
ระบบการท างานที่ชดัเจน 

สอดคลอ้งกนั 

6. การมีจรรยาบรรณ (Ethics) 
- จดัท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ม า ต ร ฐ า น ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และ
ก าหนดให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน
ทุกคนต้องลงนามรับทราบก่อนเร่ิม
ปฏิบตัิงานทุกคน 
- จัด ให้ มี ระบบ รับข้อ ร้ อ ง เ รี ยน
หลากหลายช่องทาง 

- จดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ม า ต รฐ านท า ง จ ริ ย ธ ร รม แล ะ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
- มีนโยบายการรับฟังขอ้ร้องเรียน
และด าเนินการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน 

สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน ภาพรวม 
7. การมีส่วนร่วม (Participation) 
- มีการก าหนดนิยามและจดักลุ่มของ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งชดัเจน 
- การมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่
โ ค ร ง ก า รที่ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ เ ข้ า ไ ป
ด าเนินการเพือ่รับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนและสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง
เก่ียวกบัโครงการโดยไดจ้ดัการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

- มีการก าหนดกลยุทธ์  นโยบาย 
พันธกิจและแนวทางการบริหาร
จัดการผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้
ขอ้มูลจากการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 

สอดคลอ้งกนั 

 
ทั้งน้ี ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแล

กิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน พบว่า ปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบั
ดูแลกิจการที่ ดีของรัฐวิสาหกิจทั้ งสาขาพลังงานและสาขาสถาบันการเงิน ประกอบด้วย  
7 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ 

(1) ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) 
รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนัการเงินจะมีการด าเนินการที่สะทอ้นถึง

คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ในดา้นความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน 
(Accountability) ดงัน้ี  

- มีการก าหนดตัวช้ีวดัส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี
หน่วยงานที่ เก่ียวข้องมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการก ากับดูแลและ
คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

- มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยา่งเขม้งวด 

- มีการก าหนดกฎระเบียบในการปฏิบติังาน รวมถึงการก าหนดและจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเป็นคู่มือกระบวนงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและใชเ้ป็นแนวทางในการก ากับดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบภายใน 
เป็นตน้ 
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(2) ความส านึกในหนา้ที่ (Responsibility) 
รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนัการเงินจะมีการด าเนินการที่สะทอ้นถึง

คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจในดา้นความส านึกในหน้าที่ (Responsibility) 
ดงัน้ี 

- ก าหนดแนวทางการด าเนินงานกิจการเพื่อสังคม โดยมุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดีของ
สงัคม มีความรับผิดชอบในทุกพื้นที่ที่เขา้ไปด าเนินธุรกิจตามหลกัปฏิบติัสากล ให้ความส าคญัต่อ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม พฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีของชุมชน
และสังคมอย่างย ัง่ยืน ผ่านการด าเนินงาน 3 ด้าน คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาสังคมและชุมชน การพฒันาทรัพยากรมนุษยส์นับสนุนให้ชุมชนทอ้งถ่ิน
สามารถพึ่งพาตนเองไดโ้ดยใชท้รัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อดึง
ศกัยภาพของคนในชุมชนที่เขม้แขง็ผนวกความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 

- มีการก าหนดนโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูงและมีการถ่ายทอด ส่ือความให้บุคลากร
ไดรั้บทราบและเขา้ใจสามารถยดึถือไปใชใ้นการปฏิบตัิงานได ้หลากหลายช่องทาง 

- ช้ีแจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ และรับฟังความ
คิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวทางของ
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมีหน้าที่
จดัท  ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อม  เพื่ อ เสนอต่อส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุก 6 เดือน ในทุกระยะของโครงการ 

- การออกมาตรฐานรับรองผลิตภณัฑ์ ที่แสดงถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของ
ผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองผ่านกลไกฉลากส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามแนวทางที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล อีกทั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีความถูกต้องแม่นย  าทวนสอบได้ ตรง
ประเด็น และไม่ท าใหไ้ขวเ้ขวเพือ่ช่วยส่งเสริมให้สังคมไดรั้บรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ในมุมของการ
บริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและปลอดภยั 

(3) การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) 
รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนัการเงินจะมีการด าเนินการที่สะทอ้นถึง

คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ ในดา้นการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable 
Treatment) ดงัน้ี 
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- เขา้ร่วมเป็นภาคีของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global 
Compact: UNGC) ทีค่รอบคลุมดา้นสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน ส่ิงแวดลอ้มและการต่อตา้น
การทุจริต  

- จดัท าแผนปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดี และต่อตา้นคอร์รัปชันขององค์กรให้
เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและยกระดบัให้เทียบเท่าสากลเพื่อส่งเสริมความเช่ือมั่น
ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม 

- ประกาศนโยบายไม่รับของขวญั (No Gift Policy) เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีใน
การปฏิบตัิงานอยา่งเตม็ความสามารถโดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอบแทน 

- ให้ความส าคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่
ความส าคญั เน่ืองจากความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวขอ้งกบัการเลือกปฏิบติั เสรีภาพในการ
รวมกันเป็นสมาคม การบงัคบัใชแ้รงงานและการใช้แรงงานเด็ก สามารถส่งผลกระทบต่อความ
เช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ยดึปฏิบตัิตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่ระบุไวต้าม
กฎหมายและที่เป็นมาตรฐานในระดบัสากล เช่น United Nations Universal Declaration of Human 
Rights (UNUDHR) และ UN Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights 
(Ruggie Framework) อีกทั้งได้เขา้ร่วมเป็นภาคีของ United Nations Global Compact (UNGC) 
พร้อมทั้งผลกัดนัใหบ้ริษทัในกลุ่มประยกุตใ์ชข้อ้ตกลงดงักล่าวเช่นกนั ก าหนดให้ประเด็นดา้นสิทธิ
มนุษยชนเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของกรอบการบริหารจดัการความย ัง่ยนื จดัท าแนวทางปฏิบตัิที่ดี
ให้กับพนักงาน และจดัอบรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความเขา้ใจด้านสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนจดัให้มีการรับเร่ืองร้องเรียน ทั้งที่เก่ียวขอ้งกับด้านสิทธิมนุษยชนและด้านอ่ืน ๆ ผ่าน
คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ (Joint Consultant Committee: JCC) และระบบขอ้ร้องเรียนแรงงาน
สมัพนัธ ์

- ก ากบัดูแลกิจการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียและสร้างรากฐานการด าเนินงานที่มัน่คง เพือ่การเติบโตของธุรกิจในอนาคตภายใต้
การบริหารจดัการ โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานดา้น
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และมีหนา้ที่เสนอแนวปฏิบตัิทบทวนแนวทางและหลกัการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งเป็นธรรม  

(4) ความโปร่งใส (Transparency) 
รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนัการเงินจะมีการด าเนินการที่สะทอ้นถึง

คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจในดา้นความโปร่งใส (Transparency) ดงัน้ี 
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- จดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปี ตลอดจน
เปิดเผยผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส และขอ้มูลส าคญัส าหรับผูถื้อหุ้น นักลงทุน ลูกคา้ และ
ประชาชนทัว่ไป ที่มีสาระครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง เช่น ระบบของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ขององค์กรโดยมีฝ่ายนัก
ลงทุนสมัพนัธแ์ละฝ่ายส่ือสารองคก์รเป็นหน่วยงานหลกัในการเผยแพร่ขอ้มูล 

- จดัท ารายงานความย ัง่ยนืโดยใช ้Sustainability Reporting Guidelines และ Oil and 
Gas Sector Disclosure (OGSD), version 4 (G4) ของ Global Reporting Initiative (GRI) ในการ
จดัท ารายงานโดยเปิดเผยขอ้มูลในระดบั Core  

- จดัท าจดหมายข่าวรายไตรมาส ส าหรับลูกคา้และผูถื้อหุ้นสามญั เพื่อส่ือความและ
สร้างความเขา้ใจระหวา่งองคก์ร ลูกคา้ และผูถื้อหุน้สามญั 

- จดัท าวารสารรายไตรมาสส าหรับผูถื้อหุ้นกู ้เพื่อส่ือสาร ส่ือความ และสานสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์ร และผูถื้อหุน้กูS้hortcut Panel 4 

- ส่งเสริมให้บริษทัในเครือมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบในประเทศที่ รัฐวิสาหกิจไปประกอบกิจการอยู่ ด้วยการสนับสนุนหลักการของ 
(Extractive Industries Transparency Initiative: EITI) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ 10 ขอ้ของ 
UNGC ทีรั่ฐวสิาหกิจยดึปฏิบตัิ 

- เปิดเผยขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการ 
ผลการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของทุกโครงการ และแจง้ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียที่อยูใ่นพื้นที่โครงการไดท้ราบระหว่าง
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(5) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) 
รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนัการเงินจะมีการด าเนินการที่สะทอ้นถึง

คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจในดา้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Efficiency & Effectiveness) ดงัน้ี 

- มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงคุณภาพสินคา้
และการใหบ้ริการรวมทั้งพฒันาการด าเนินงานต่อไป 

- จดัสัมมนาลูกคา้และคู่คา้ประจ าปี เพื่อส่ือสารนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
ขององค์กรและรับฟังขอ้คิดเห็นของลูกคา้และคู่คา้ เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการจดัหาให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ท  าใหมี้ความเขา้ใจกนัยิง่ขึ้น คู่คา้มีความพึงพอใจ ภายใตก้ฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
รวมทั้งช่วยยกระดบัประสิทธิภาพในการท างานร่วมกนั 
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- มีการลงทุนดา้นการวจิยั และการฝึกอบรมเพือ่พฒันาบุคลากร ผลิตภณัฑ ์และบริการ
ใหมี้คุณภาพ ปลอดภยัสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง สร้างพื้นฐานการพฒันานวตักรรมโดยจดัตั้งสถาบนัวิจยั
และเทคโนโลย ีซ่ึงด าเนินการศึกษาวิจยัและพฒันางานดา้นผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์ร และเพือ่เป็นการกระตุน้แนวคิดดา้นนวตักรรมของสังคมไทย
เพือ่ใหเ้กิดมูลค่าเพิม่ ลดตน้ทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสูงสุด
โดยกระบวนการกลัน่กรองงานวิจยั เร่ิมจากการจดัท าแผนงานโครงการและงบประมาณพิจารณา
จากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความตอ้งการของแต่ละหน่วยธุรกิจความคิดเห็นของลูกคา้ และการคิดคน้ของ
พนักงานแลว้จึงเสนอแผนวิจยัและพฒันาประจ าปี และแผนระยะยาว 5 ปี ต่อคณะกรรมการแผน
วสิาหกิจพจิารณากลัน่กรอง และน าเสนอต่อคณะกรรมการขององคก์รนอกจากน้ียงัไดร่้วมมือกบั
หน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเน่ือง ในการจดัการแข่งขนัการคิดคน้และสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ
เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการคิดคน้ดา้นนวตักรรมของประเทศไทย 

- บูรณาการกระบวนการมุ่งเน้นลูกคา้ร่วมกับกระบวนการอ่ืนที่เก่ียวขอ้งอย่างเป็น
ระบบ มีกรอบเวลาในการปฏิบตัิและปรับปรุงระบบการท างานที่ชัดเจน เช่น การก าหนดและ
ทบทวนช่องทางการเรียนรู้ลูกคา้และตลาด การวิเคราะห์สารสนเทศดา้นตลาด กระบวนการสร้าง
ความผกูพนัของลูกคา้ เป็นตน้ทุกหน่วยธุรกิจ ก าหนดแนวทางการสร้างความสมัพนัธก์บัลูกคา้อยา่ง
เป็นระบบ อาจมีรายละเอียดแตกต่างกนัตามกลุ่มลูกคา้ แต่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เช่น มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของลูกคา้ผ่านช่องทางการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ การรับเร่ืองร้องเรียนผ่านสายด่วน 
การส ารวจความพึงพอใจประจ าปี  เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์และน าไปวิเคราะห์ให้เป็น
สารสนเทศที่สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ ไดมี้การเขา้เยีย่มลูกคา้อยา่งมีแบบ
แผนและต่อเน่ือง การประชุมสมัมนาร่วมกบัลูกคา้ การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ที่มีประสิทธิภาพโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยั และสามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจไดต้ลอดเวลา
การสร้างความผกูพนักบัลูกคา้ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

(6) จรรยาบรรณ (Ethics) 
รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนัการเงิน จะมีการด าเนินการที่สะทอ้นถึง

คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจในดา้นจรรยาบรรณ (Ethics) ดงัน้ี 
- จดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ หรือ คู่มือการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจที่ดี ที่บุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนให้ปฏิบตัิตาม ครอบคลุมแนว
ปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยอธิบายถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น บทบาทต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
การเปิดเผยขอ้มูลที่โปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการอยา่งชดัเจน รวมถึงแนวปฏิบตัิ
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เก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยอธิบายถึงการเคารพกฎหมายและหลกั
สิทธิมนุษยชนสากล การสนบัสนุนภาคการเมือง การมีส่วนไดส่้วนเสียและผลประโยชน์ขดักนั การ
รักษาความลบั การเก็บรักษาขอ้มูลและการใชข้อ้มูลภายใน การปฏิบติัต่อลูกคา้และผูบ้ริโภคการ
ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ การจดัซ้ือจดัหาและการปฏิบติัต่อคู่คา้ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม การปฏิบติัต่อพนักงาน การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน โดยมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทุกคนได้รับทราบหลากหลายช่องทาง ให้สามารถ
ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเพือ่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังาน 

- มีนโยบายการรับฟังขอ้ร้องเรียนและด าเนินการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน ภายในระยะเวลาที่
ก  าหนดด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และรักษาความลับของผูใ้ห้ขอ้มูล/ผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียน ทั้งน้ี
พนกังานผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนสามารถติดตามสถานะของการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนดงักล่าวผ่านระบบ
ข้อร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์  โดยจัดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนที่เ ก่ียวข้องกับการละเมิด
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจส าหรับบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ Call Center ฝ่าย
ส่ือสารองค์กร ส านักกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และเลขานุการบริษทั และฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 
นอกจากน้ี มีการเพิม่ช่องทางพเิศษเพือ่ใหเ้ป็นช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียติดต่อหากพบเห็นการ
ฝ่าฝืนหรือการกระท าทุจริตคอร์รัปชนัในองคก์รซ่ึงขอ้มูลจะถูกส่งตรงไปที่ส านักตรวจสอบภายใน
เพือ่พจิารณาด าเนิน ทั้งน้ีมีการจดัท าขอ้ก าหนดองคก์รว่าดว้ยการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการเกิด
ทุจริต เพือ่ก าหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทางปฏิบตัิเร่ืองร้องเรียน และแจง้เบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่
ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุม้ครองและให้
ความเป็นธรรมแก่ผูร้้องเรียนหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลเบาะแสที่เก่ียวขอ้งดว้ย 

- ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการไม่สนับสนุนทางการเงินให้แก่พรรคการเมือง มี
ความโปร่งใสในการให้เงินบริจาค (Charitable Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorship) ตามที่
ก  าหนดในมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั ไดแ้ก่ การก าหนดและทบทวนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน 
การติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน การประเมินผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้ง การประเมิน
ความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนัและทบทวนมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัให้เพียงพอเหมาะสม โดยมีการ
ส่ือความไปยงัลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัเหตุการณ์ทุจริตที่
อาจเกิดขึ้นภายในองคก์ร และสร้างความไวว้างใจจากบุคคลภายนอกที่เช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์ การ
ด าเนินงานที่โปร่งใส   

- มีนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั ก าหนดบทบาทใหมี้บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้
กระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั สามารถเป็นตวัอย่างที่ดีในการ
ครองตนอยูใ่นคุณธรรมใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้
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- มีการส่งเสริมพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกอยา่ง
สม ่าเสมอ เช่น โครงการอบรมนิสิตนักศึกษาในดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดี การเปิดโอกาสให้
หน่วยงานภายนอกเขา้มาศึกษาดูงานการด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ
ภายในขององค์กร จดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการรณรงคส่์งเสริมการปลูกจิตส านึกแห่ง
ความรับผิดชอบภายใตห้ลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีฉบบัการ์ตูน ระบบ CG E-Learning เกม “CG 
Millionaire Challenge” และ Website “CG Intranet” เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานในทุกพื้นที่ได้
ศึกษาหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจดว้ยตนเองไดอ้ยา่งทัว่ถึง
ผา่นเหตุการณ์จ าลองต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคญัของจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจมากขึ้น และให้พนักงานสามารถน าส่ิงที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง
ตามความเหมาะสม มีการทดสอบ เพื่อวดัความเขา้ใจของพนักงานดว้ย นอกจากน้ียงัก าหนดให้
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเป็นหน่ึงในสมรรถนะ (Competency) ของพนักงานที่มีผลต่อ
ความกา้วหนา้และการประเมินผลงานประจ าปี เป็นตน้ 

(7) การมีส่วนร่วม (Participation) 
รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนัการเงินจะมีการด าเนินการที่สะทอ้นถึง

คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจในดา้นการมีส่วนร่วม (Participation) ดงัน้ี 
- มีการก าหนดนิยามและจดักลุ่มของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งชดัเจน เช่น ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย หมายถึง ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบโดยไดรั้บประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจ
ขององคก์ร โดยจ าแนกกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ ประเทศ (หมายถึง หน่วยงาน
ภาครัฐ, ผูก้  าหนดนโยบาย, ผูน้ าทางความคิด, องคก์รเอกชนและนกัการเมืองส่วนกลาง)การร่วมมือ
กบัสงัคมชุมชน (หมายถึง ชุมชน ประชาชนทัว่ไป เยาวชน สถาบนัการศึกษา NGO ส่ือมวลชนและ
นกัการเมืองทอ้งถ่ิน) ผูถื้อหุน้ (หมายถึง ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นิติบุคคล และสถาบนัที่ลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย)์ ลูกคา้ (หมายถึง ลูกคา้อุตสาหกรรมและผูบ้ริโภค) คู่คา้ (หมายถึง คู่คา้ ผูส่้งมอบ และ
พนัธมิตรทางธุรกิจ) พนกังาน (หมายถึง พนกังานองคก์รรัฐวสิาหกิจ)เป็นตน้ 

- มีการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย พนัธกิจและแนวทางการบริหารจดัการผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย โดยใชข้อ้มูลจากการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การบริหารประเด็นและการจดัการ
ขอ้ร้องเรียน จากนั้นก าหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 
จดัท าการประเมินทศันคติของแต่ละกลุ่ม ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความ
ตอ้งการความคาดหวงัและขอ้กงัวลของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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- การมีส่วนร่วมกบัชุมชนในพื้นที่โครงการที่รัฐวิสาหกิจเขา้ไปด าเนินการ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชน และสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัโครงการโดยไดจ้ดัการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

- การร่วมมือกบัสงัคมชุมชนผา่นสถาบนัและมูลนิธิต่าง ๆ เช่น สถาบนัลูกโลกสีเขียว 
และมูลนิธิพลงัที่ย ัง่ยนื เป็นตน้ 

จากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน พบว่า ปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจทั้งสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน มีความเหมือนกนัและ
สอดคลอ้งกบัผลที่ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงไดก้ล่าวมาแลว้ในบทที่ 2  

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ที่  2 เพื่อศึกษา

อิทธิพลคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกค้า
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย และวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  3 เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของ
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
สาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามจากลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศ
ไทย จ านวน 900 คน ทั้งน้ี เพื่อให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความสะดวกและสามารถ
สร้างความเขา้ใจในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดง้่ายยิง่ขึ้น ผูว้จิยัจึงก าหนดสญัลกัษณ์ที่ใชแ้ทนค่าสถิติและ
ตวัแปรต่าง ๆ ในการน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 

  Χ  หมายถึง ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D.  หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    หมายถึง ค่าไค-สแควร์ (Chi - Square Statistics) 
     ในที่น้ี คือ ดชันีตรวจสอบความกลมกลืน 
   R Squared หมายถึง สมัประสิทธ์ิการก าหนด (Coefficient of Determination) 
Adjusted R Squared หมายถึง   สมัประสิทธ์ิการก าหนดเม่ือปรับแลว้ 
  n หมายถึง ขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) 
  df หมายถึง องศาเสรี (Degree of   Freedom) 
  e หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสงัเกตได ้(Error of Variable) 
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       P-value หมายถึง ระดบันยัส าคญัต ่าที่สุด (Least Significant Level) ที่จะปฏิเสธสมมติฐาน
วา่ง (H0) เม่ือสมมติฐานวา่งเป็นจริงหรือค่าความน่าจะเป็น 

         RMR หมายถึง รากของส่วนเหลือก าลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Square Residual) 
        SRMR หมายถึง ดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนที่เหลือ  
     (Standard Root Mean Square Residual) 
      RMSEA หมายถึง รากก าลังสองของค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 

(Root Mean Square Error of Approximation) 
         GFI หมายถึง ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเชิงสมับูรณ์ (Goodness of Fit Index) 
        AGFI หมายถึง ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเชิงสมับูรณ์ที่ปรับแกแ้ลว้ 
     (Adjusted Goodness of Fit Index) 
     CMIN/DF หมายถึง ดชันีที่ใช้ในการเปรียบเทียบความกลมกลืนของแบบจ าลองกับ

ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ เป็นสถิติที่ท  าการปรับลดอิทธิพลของขนาด
ตวัอย่างที่มีต่อสถิติไคส์แควร์ในการตดัสินใจว่าแบบจ าลองมี
ความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่ 

  CFI หมายถึง ค่าดชันีสารูปเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
  TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม (Total Effects) 
  DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
  IE หมายถึง อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) 
  SE หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
  SS  หมายถึง ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
  MS หมายถึง ค่าเฉล่ียก าลงัสอง (Mean Squares) 
  F หมายถึง ค่าสถิติเอฟ (F - statistic) ในที่น้ี ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใน

เร่ืองการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) 
  t หมายถึง ค่าสถิติที (t - statistic) ในที่น้ี ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

เก่ียวกบัค่าเฉล่ียของ 1 - 2 ประชากรเม่ือไม่ทราบความแปรปรวน
ของประชากร 

  z หมายถึง ค่าสถิติแซท (z-value) ในทีน้ี่ ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเม่ือตวั
สถิติทีการแจกแจงเชิงก ากบัเป็นแบบปกติ (Asymptotic Normal) 

  ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
  * หมายถึง  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร 
  CG หมายถึง คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance 

Characteristics) 
  Ac หมายถึง ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) 
  Re หมายถึง ความส านึกในหนา้ที่ (Responsibility) 
  ET หมายถึง การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม (Equitable Treatment) 
  Tp หมายถึง ความโปร่งใส (Transparency) 
  EE หมายถึง ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) 
  Eh หมายถึง จรรยาบรรณ (Ethics) 
  Pa หมายถึง การมีส่วนร่วม (Participation) 
  Tr หมายถึง ความไวว้างใจ (Trust) 
  CT หมายถึง ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (Competence Trust) 
  MT หมายถึง ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร (Communication Trust) 
  TT หมายถึง ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สญัญา (Contractual Trust) 
  IB หมายถึง ความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy) 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 4.2.1 การวิเคราะห์
ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม 4.2.2 แบบจ าลองการวดัคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ แบบจ าลองการวดัความไวว้างใจรัฐวิสาหกิจ และแบบจ าลองการวดั
ความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 4.2.3 ระดับในการรับรู้คุณลกัษณะการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ ระดบัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ และระดับความ
ความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 4.2.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัและ 
4.2.5 สรุปโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 4.2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม 

จากแนวคิดและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดตวัอยา่งซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นบทที่ 3 ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ขนาดตวัอย่างที่จะตอ้งใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีขั้นต ่า 220–384 ตวัอย่าง ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงได้ก าหนด
จ านวนตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 ตวัอยา่ง ซ่ึงจะท าให้มีความถูกตอ้งแม่นย  าของตวัอยา่งมากขึ้น (Accuracy) 
อีกทั้งยงัเพียงพอต่อการชดเชยในการวิเคราะห์ขอ้มูลกรณีที่สุ่มตวัอย่างไม่ครบจ านวน หรือกรณีที่ไม่
สามารถเก็บแบบสอบถามไดค้รบตามที่ก  าหนดไว ้(พชิิต พทิกัษเ์ทพสมบตัิ, 2548) และยงัเพยีงพอส าหรับ
การวิเคราะห์ขอ้มูลลงไปในรายละเอียดส าหรับเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างในแต่ละสาขาของรัฐวิสาหกิจอีกดว้ย ดงันั้นเพื่อให้มีจ  านวนของตวัอยา่งเหมาะสมกบัการ
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วิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงด าเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลตวัอยา่งจ านวน 
900 ฉบบั ทั้งน้ีสามารถสรุปขอ้มูลอตัราการตอบแบบสอบถามที่ไดรั้บคืน จ  าแนกตามสาขารัฐวิสาหกิจ 
และภูมิภาคของผูต้อบแบบสอบถาม รวมถึงขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่าสถิติในการ
น าเสนอ คือ ค่าการแจกแจงความถ่ี และร้อยละ โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.2 และตารางที่ 4.3  
 

ตารางที่ 4.2  อตัราการตอบแบบสอบถามที่ไดรั้บคืนจ าแนกตามสาขารัฐวิสาหกิจ และภูมิภาคของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

(หน่วย: คน) 
สาขา

รัฐวิสาหกิจ 
ภูมิภาค  

รวม 

ร้อยละของ
การได้รับคนื เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ตะวันออก ตะวันตก ใต้ 

พลังงาน 
ตอบกลบั 

75 
(74) 

75 
(70) 

75 
(75) 

75 
(65) 

75 
(68) 

75 
(73) 

450 
(425) 

 
47.22 

การเงิน 
ตอบกลบั 

75 
(70) 

75 
(70) 

75 
(70) 

75 
(70) 

75 
(70) 

75 
(61) 

450 
(411) 

 
45.67 

รวม 
ตอบกลบั 

150 
(144) 

150 
(140) 

150 
(145) 

150 
(135) 

150 
(138) 

150 
(134) 

900 
(836) 

 
92.89 

ร้อยละของ
การได้รับคนื 

16.00 15.56 16.11 15.00 15.33 14.89 92.89 92.89 

 

หมายเหตุ:  ตวัเลขในวงเล็บ คือ จ  านวนแบบสอบถามที่ไดรั้บคืนจากตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางที่ 4.2 จ  านวนตวัอยา่งที่ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามมีทั้งส้ิน จ านวน 900 คน มี
จ านวนของการตอบกลบัของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 836 คน (ร้อยละ 92.89) ซ่ึงมีจ  านวนของ
การตอบกลับของผู ้ตอบแบบสอบถามมากกว่าจ  านวนของตัวอย่างที่ได้จากการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ซ่ึงตอ้งการจ านวนตวัอยา่งไม่น้อยกว่า 220 ตวัอยา่ง โดยตวัอยา่งลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
สาขาพลงังานตอบกลบั จ านวน 425 คน (ร้อยละ 47.22) โดยแบ่งเป็นลูกคา้ในภาคเหนือ จ านวน 74 
คน (ร้อยละ 8.22) ภาคกลาง จ านวน 70 คน (ร้อยละ7.78) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 75 คน 
(ร้อยละ8.33) ภาคตะวนัออก จ านวน 65 คน (ร้อยละ 7.22) ภาคตะวนัตก จ านวน 68 คน (ร้อยละ 
7.56) และภาคใต ้จ  านวน 73 คน (ร้อยละ 8.11) ส่วนตวัอยา่งลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน
ตอบกลบั จ านวน 411 คน (ร้อยละ 45.67) โดยแบ่งเป็นลูกคา้ในภาคเหนือ จ านวน 70 คน (ร้อยละ 
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7.78) ภาคกลาง จ านวน 70 คน (ร้อยละ 7.78) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 70 คน (ร้อยละ 
7.78) ภาคตะวนัออก จ านวน 70 คน (ร้อยละ 7.78) ภาคตะวนัตก จ านวน 70 คน (ร้อยละ7.78) และ
ภาคใตจ้  านวน 61 คน (ร้อยละ 6.77) 
 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
n=836 

ลกัษณะผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 338 40.4 

หญิง 498 59.6 
อาย ุ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 22 ปี 28 3.3 

22 - 29 ปี 202 24.2 
30 - 39 ปี 329 39.4 
40 - 49 ปี 150 17.9 
50 – 59ปี 96 11.5 
60 ปีขึ้นไป 31 3.7 

ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 47 5.6 
มธัยมศึกษาตอนตน้/ปวช. 66 7.9 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส./อนุปริญญา 118 14.1 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 441 52.8 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 153 18.3 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 11 1.3 

อาชีพ ขา้ราชการ 174 20.8 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 93 11.1 
พนกังานบริษทั 201 24.0 
ธุรกิจส่วนตวั 75 9.0 
คา้ขาย 37 4.4 
รับจา้ง/ลูกจา้ง/อาชีพอิสระ 145 17.3 
นิสิต/นกัศึกษา 41 4.9 
เกษตรกร/ปศุสตัว/์ประมง 49 5.9 
เกษียณ/วา่งงาน 21 2.5 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 
 
ลกัษณะผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 233 27.9 

15,001 – 30,000 บาท 354 42.3 
30,001 – 50,000 บาท 146 17.5 
50,001 – 100,000 บาท 66 7.9 
100,001 – 300,000 บาท 17 2.0 
300,001 – 500,000 บาท 12 1.4 
500,001 – 1,000,000 บาท 7 0.8 
มากกวา่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 1 0.1 

ระยะเวลาในการเป็น
ลูกคา้ของรัฐวสิาหกิจ 

 นอ้ยกวา่ 1 ปี 43 5.1 
1 – 2 ปี 67 8.0 
3 – 5 ปี 191 22.8 
6 – 10 ปี 168 20.1 
11 – 15 ปี 113 13.5 
มากกวา่ 15 ปี 254 30.4 

 
จากตารางที่  4.3 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.6) มากกว่าเพศชาย             

(ร้อยละ 40.4) โดยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 30-39 ปี รองลงมา คือ อายุระหว่าง 22-29 ปี และอายุ
ระหวา่ง 40–49 ปี ตามล าดบั ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 52.8) รองลงมา ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 
18.3) ทั้งน้ีเม่ือจ าแนกผูต้อบแบบสอบถามตามอาชีพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษทั (ร้อยละ 24.0) รองลงมา รับราชการ (ร้อยละ 20.8) และรับจา้ง/ลูกจา้ง/
อาชีพอิสระ (ร้อยละ 17.3) ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001–
30,000 บาท (ร้อยละ 42.3) รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท (ร้อยละ 27.9) และ
30,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ 17.5) ตามล าดับ เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการเป็นลูกค้าของ
รัฐวสิาหกิจของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รัฐวิสาหกิจมากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 
30.4) รองลงมา 3 –5 ปี (ร้อยละ 22.8) และ 6 – 10 ปี (ร้อยละ 20.1) ตามล าดบั 
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ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมืออีกคร้ังจากการเก็บ
ขอ้มูลตวัอยา่งก่อนน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ผล ซ่ึงพบวา่ ผลการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิครอนบาคแอล
ฟ่ามีค่าระหว่าง 0.83 - 0.98 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาที่ก  าหนดไวทุ้กตวัแปร จึงสามารถน า
ขอ้มูลไปใชว้เิคราะห์ผลต่อไปได ้รายละเอียดตามภาคผนวก ซ 
 4.2.2   แบบจ าลองการวดัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ แบบจ าลองการวดั
ความไวว้างใจรัฐวสิาหกิจ และแบบจ าลองการวดัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 

ในการน าเสนอในหัวขอ้น้ี เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อยนืยนัความ
ถูกตอ้งของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรว่า ตวัแปรสังเกต (Observe Variable) ได ้ซ่ึงถูกระบุให้
เป็นตวับงัช้ี หรือเป็นองค์ประกอบของตวัแปรแฝง (Latent Variable) สามารถวดับ่งช้ีตวัแปรแฝง
นั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงถือวา่เป็นการทดสอบเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั โดยแบบจ าลอง
การวดั (Measurement Model) ที่น ามาวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ประกอบดว้ย 

-  แบบจ าลองการวดัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ  
-  แบบจ าลองการวดัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ และ 
-  แบบจ าลองการวดัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ  
โดยผูว้ิจยัไดจ้  าแนกหัวขอ้ในการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ตามตวัแปรที่จะใช้ศึกษา 

ดังน้ี ในหัวขอ้ 4.2.2.1 จะน าเสนอแบบจ าลองการวดัคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวิสาหกิจ ส่วนหัวขอ้ที่ 4.2.2.2 จะเป็นการน าเสนอแบบจ าลองการวดัความไวว้างใจของลูกคา้
รัฐวิสาหกิจ และหัวข้อที่  4.2.2.3 ผูว้ิจัยน าเสนอแบบจ าลองการวดัความตั้ งใจซ้ือของลูกค้า
รัฐวสิาหกิจ โดยมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ ดงัน้ี 

4.2.2.1  แบบจ าลองการวดัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ 
เป็นการทดสอบการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

ของแบบจ าลองการวดัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง เพื่อ
ยนืยนัวา่องคป์ระกอบตวัแปรสงัเกตไดท้ั้ง 7 ตวัแปร ซ่ึงไดแ้ก่ ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน 
(Accountability) ความส านึกในหน้าที่  (Responsibility) การปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable 
Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & 
Effectiveness) จรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส่วนร่วม (Participation) ที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมนั้น เป็นองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีที่ดีของตวัแปรคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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ทั้งน้ีเกณฑซ่ึ์งใช้ในการพิจารณาว่าแบบจ าลองการวดั การรับรู้คุณลกัษณะ การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของลูกค้ารัฐวิสาหกิจ มีความเหมาะสมนั้ น แบบจ าลองจะต้องมีค่าดัชนีความ
กลมกลืนที่เหมาะสม เช่น ค่า Chi-Square statistics (2-test) ไม่มีนัยส าคญั (P-Value > 0.05 ที่
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95) ค่า Chi-Square (2)/df < 2.00 ค่า GFI มีค่าระหวา่ง 0–1 ซ่ึงค่าใกลเ้คียง 1 
(> 0.9) แสดงว่ามีความสอดคล้องกลมกลืน เป็นต้น ทั้ งน้ีน ้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละ
องค์ประกอบควรจะต้องมีค่ามากกว่า 0.7 และมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทั้ ง 7 
องคป์ระกอบ จึงจะถือวา่เป็นองคป์ระกอบที่เหมาะสม (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) รายละเอียดดงัตารางที่ 3.4 ในบทที่ 3 
    

 
 
ภาพที่ 4.1  แบบจ าลองการวดัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ 
 

จากการทดสอบแบบจ าลองการวดัการรับรู้คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ลูกคา้รัฐวิสาหกิจ ไดค้่าดชันีความกลมกลืน ค่าไค-สแควร์ = 15.444, df = 8, P-Value = 0.051, 
RMSEA = 0.033 ซ่ึงผา่นเกณฑก์ารพจิารณา แสดงว่า แบบจ าลองการวดัคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ สอดคล้องกลมกลืนกันตามข้อมูลเชิงประจักษ์ และพบว่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบ ทั้ง 7 องคป์ระกอบ มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ค่าตั้งแต่ 0.81–0.90 ซ่ึงพบว่า ความโปร่งใส มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมากที่สุด คือ 0.90 แสดงว่า 
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ความโปร่งใสสามารถวดัการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีไดดี้ที่สุด โดยมีรายละเอียด
ผลการวเิคราะห์ดงัภาพที่ 4.1 และตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4   ผลการตรวจความตรงของแบบจ าลองการวดัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจ 
 
ตวัแปร องคป์ระกอบ CG 

น ้ าหนกัองคป์ระกอบ SE ค่าZ-Value(C.R.) R Squared 
Ac 0.814 - - 0.66 
Re 0.835 0.028 34.049 0.70 
ET 0.807 0.037 27.085 0.65 
Tp 0.896 0.037 31.422 0.80 
EE 0.877 0.037 28.922 0.77 
Eh 0.883 0.035 30.871 0.78 
Pa 0.857 0.040 29.359 0.73 
Chi – Square= 15.444, df= 8, P-Value= 0.051, RMSEA= 0.033, GFI= 0.995, AGFI= 0.982 

     
ในส่วนของค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได ้หรือค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของ

ตวัแปรสงัเกตไดแ้ต่ละตวัในการวดัตวัแปรแฝง (ค่า R – Square) ขององคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ 
กบัตวัแปรคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ อยูใ่นระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูง 
โดยมีค่าระหวา่ง 0.65 – 0.80 โดยมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์ดงัภาพที่ 4.1 และตารางที่ 4.4 

จากค่าสถิติพื้นฐานดงักล่าวขา้งตน้ ยนืยนัว่าคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจทั้ง 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) ความ
ส านึกในหนา้ที่ (Responsibility) การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) ความโปร่งใส 
(Transparency) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) จรรยาบรรณ 
(Ethics) และการมีส่วนร่วม (Participation) สอดคลอ้งกลมกลืนกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงันั้น
องคป์ระกอบทั้ง 7 ตวั เป็นองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีที่ดีของตวัแปรคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดี ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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4.2.2.2  แบบจ าลองการวดัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
เป็นการทดสอบการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

ของแบบจ าลองการวดัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง เพื่อยืนยนัว่า
องคป์ระกอบตวัแปรสงัเกตไดท้ั้ง 3 ตวัแปร ซ่ึงไดแ้ก่ ตวัแปรความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (CT_Tr) 
ตวัแปรความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร (MT_Tr) ตวัแปรความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญา (TT_Tr) ที่
ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมนั้น เป็นองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีที่ดีของตวัแปรความไวว้างใจ ซ่ึง
เป็นตวัแปรแฝงไดอ้ยา่งเหมาะสม  

เกณฑซ่ึ์งใชใ้นการพจิารณาวา่แบบจ าลองการวดัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจมี
ความเหมาะสมนั้ น แบบจ าลองจะตอ้งมีค่าดัชนีความกลมกลืนที่เหมาะสม เช่น ค่า Chi-Square 
statistics (2-test) ไม่มีนัยส าคญั (P-Value>0.05 ที่ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95) ค่า Chi-Square 
(2)/df <2.00 ค่า GFI มีค่าระหวา่ง 0–1 ซ่ึงค่าใกลเ้คียง 1 (> 0.9) แสดงวา่ มีความสอดคลอ้งกลมกลืน 
เป็นตน้ ทั้งน้ีน ้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบควรจะตอ้งมีค่ามากกว่า 0.7 และมีค่า
แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทั้ง 3 องคป์ระกอบ จึงจะถือวา่เป็นองคป์ระกอบที่เหมาะสม (ยทุธ 
ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) รายละเอียดดงัตารางที่ 3.4 
ในบทที่ 3 

ทั้งน้ีเน่ืองจากตวัแปรสงัเกตไดมี้จ านวน 3 ตวัแปร ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ปัจจยัเชิง
ยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) อันดับที่ 1 ได้เน่ืองจากค่าองศาอิสระ (Degree of 
Fredom) เท่ากับ 0 (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2556) ดังนั้ นจึงต้องใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) อนัดบัที่ 2 โดยน าขอ้ค  าถามเขา้มาร่วมในการวิเคราะห์ ซ่ึงท า
ให้ค่าองศาอิสระ (Degree of Fredom) มีค่ามากกว่า 0 ซ่ึงสามารถท าการวิเคราะห์เชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยโปรแกรม AMOS ไดต่้อไปดงัภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2  แบบจ าลองการวดัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
 
 ผลจากการทดสอบแบบจ าลองการวดัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ ไดค้่าดชันี
ความกลมกลืน ค่าไค-สแควร์= 46.267, df = 44, P-Value = 0.379, RMSEA = 0.008 ซ่ึงผ่านเกณฑ์
การพจิารณา (เกณฑก์ารพจิารณาตารางที่ 3.4) แสดงว่า แบบจ าลองการวดัความไวว้างใจของลูกคา้
รัฐวิสาหกิจ สอดคล้องกลมกลืนกันตามข้อมูลเชิงประจักษ์ และพบว่า น ้ าหนักองค์ประกอบ             
ทั้ง 3 องคป์ระกอบ มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าตั้งแต่ 0.79 
– 0.98 ซ่ึงมากกวา่ 0.7 ซ่ึงพบวา่ ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมากที่สุด 
คือ 0.98 แสดงวา่ ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร สามารถบ่งช้ีความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
ไดดี้สุด รายละเอียดผลการวเิคราะห์ดงัภาพที่ 4.2 และตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5  ผลการตรวจความตรงของแบบจ าลองการวดัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
 
ตวัแปร องคป์ระกอบ Tr 

น ้ าหนกัองคป์ระกอบ SE ค่า Z-Value (C.R.) R Squared 
CT 0.791 - - 0.832 
MT 0.978 0.079 14.797 0.957 
TT 0.912 0.088 14.995 0.626 
Chi – Square= 46.267, df= 44, P-Value= 0.379, RMSEA= 0.008, GFI= 0.992, AGFI= 0.983 

     
 ในส่วนของค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได ้หรือค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของ
ตวัแปรสงัเกตไดแ้ต่ละตวัในการวดัตวัแปรแฝง (ค่า R – Square) ขององคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ 
กบัตวัแปรความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ อยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.63 
– 0.957 โดยมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์ดงัภาพที่ 4.2 และตารางที่ 4.5 
 จากค่าสถิติพื้นฐานดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
ทั้ง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (Competence Trust) ความไวว้างใจดา้นการ
ส่ือสาร (Communication Trust) และความไว้วางใจด้านค ามั่นสัญญา (Contractual Trust) 
สอดคลอ้งกลมกลืนกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงันั้นองคป์ระกอบทั้ง 3 ตวั เป็นองคป์ระกอบและ
ตวับ่งช้ีที่ดีในการวดัตวัแปรความไวว้างใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4.2.2.3  แบบจ าลองการวดัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
 เป็นการทดสอบการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
ของแบบจ าลองการวดัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง โดยใชข้อ้ค  าถามจาก
แบบสอบถามเป็นตวัแปรบ่งช้ี ไดแ้ก่ ค  าถามบ่งช้ีความตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 1 (IB1) ตวัแปรค าถามบ่งช้ี
ความตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 2 (IB2) ตวัแปรค าถามบ่งช้ีความตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 3 (IB3) ตวัแปรค าถามบ่งช้ีความ
ตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 4 (IB4) เพือ่ยนืยนัวา่ขอ้ค  าถามจากแบบสอบถาม ซ่ึงใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความตั้งใจซ้ือ ที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมนั้น เป็นองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีที่ดีของตวัแปรความตั้งใจซ้ือ ซ่ึงเป็น
ตวัแปรแฝงไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 เกณฑซ่ึ์งใชใ้นการพจิารณาว่าแบบจ าลองการวดัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจมี
ความเหมาะสมนั้ น แบบจ าลองจะตอ้งมีค่าดัชนีความกลมกลืนที่เหมาะสม เช่น ค่า Chi-Square 
statistics (2-test) ไม่มีนัยส าคญั (P-Value>0.05 ที่ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95) ค่า Chi-Square 
(2)/df <2.00 ค่า GFI มีค่าระหว่าง 0 – 1 ซ่ึงค่าใกล้เคียง 1 (> 0.9) แสดงว่ามีความสอดคล้อง
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กลมกลืน เป็นตน้ ทั้งน้ีน ้ าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละขอ้ค  าถามควรจะตอ้งมีค่ามากกว่า 0.7 และมี
ค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนัยส าคญัทั้ง 3 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นตวับ่งช้ีที่เหมาะสม (ยทุธ 
ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) รายละเอียดดงัตารางที่ 3.4 
ในบทที่ 3 
    
  

 
 

ภาพที่ 4.3  แบบจ าลองการวดัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
 
 ผลจากการทดสอบแบบจ าลองการวดัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ ไดค้่าดชันี
ความกลมกลืน ค่าไค-สแควร์= 1.154, df = 1, P-Value = 0.283, RMSEA = 0.014 ซ่ึงผ่านเกณฑก์าร
พิจารณา แสดงว่า แบบจ าลองการวดัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ สอดคลอ้งกลมกลืนกัน
ตามข้อมูลเชิงประจกัษ์ และพบว่า น ้ าหนักองค์ประกอบของตวัแปรสังเกตทั้ ง 4 ตัวแปร มีค่า
แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าตั้งแต่ 0.70– 0.90 รายละเอียดดัง
ภาพที่ 4.3 และตารางที่ 4.6  
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ตารางที่ 4.6  ผลการตรวจความตรงของแบบจ าลองการวดัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
 
ตวัแปร องคป์ระกอบ IB 

น ้ าหนกัองคป์ระกอบ SE ค่า Z-Value (C.R.) R Squared 
IB1 0.846 - - 0.530 
IB2 0.896 0.035 27.847 0.491 
IB3 0.701 0.034 21.850 0.803 
IB4 0.728 0.033 22.990 0.716 

Chi – Square= 1.154, df= 1, P-Value = 0.283, RMSEA= 0.014, GFI= 0.999, AGFI=0.993 
 
   ในส่วนของค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดห้รือค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของ 
ตวัแปรสงัเกตไดแ้ต่ละตวัในการวดัตวัแปรแฝง (ค่า R – Square) ของตวัแปรสงัเกตได ้4 ตวัแปร กบั
ตวัแปรความตั้งใจซ้ือ อยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.50 – 0.80 โดยมีรายละเอียด
ผลการวเิคราะห์ดงัภาพที่ 4.3 และตารางที่ 4.6 
 จากค่าสถิติพื้นฐานดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ ความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
จากตวัแปรสงัเกตไดท้ั้ง 4 ตวัแปร สอดคลอ้งกลมกลืนกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงันั้นขอ้ค  าถาม
ทั้ง 4 ขอ้ เป็นองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีที่ดีในการวดัตวัแปรความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ซ่ึงเป็นตวัแปร
แฝงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4.2.3  ระดบัในการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ ระดบัความ
ไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ และระดบัความความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 
 ในการน าเสนอในหวัขอ้น้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 4.2.3.1 ระดบัการรับรู้คุณลกัษณะ
การก ากับดูแลกิจการที่ ดีของลูกค้ารัฐวิสาหกิจ 4.2.3.2 ระดับการความไว้วางใจของลูกค้า
รัฐวิสาหกิจ และ 4.2.3.3 ระดับความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ ส าหรับผลการวิเคราะห์จะ
แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย ( Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวขอ้ 
ดงัน้ี 
  4.2.3.1  ระดบัการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
 ระดบัในการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทย วดัจากตวับ่งช้ี หรือตวัช้ีวดัของตวัแปรแฝง (Latent Variables) คุณลักษณะการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Characteristics: CG) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบตัิงาน (Accountability: Ac) 2) ความส านึกในหน้าที่ (Responsibility: Re) 3) การปฏิบตัิ
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อย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment: ET)4) ความโปร่งใส (Transparency: Tp) 5) ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness: EE) 6) จรรยาบรรณ (Ethics: Eh) และ  
7) การมีส่วนร่วม (Participation: Pa) มีค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัใน
การรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ตารางที่ 
4.7) 
 
ตารางที่ 4.7  ค่าสถิติพื้นฐานบรรยายตวัแปรคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดี และระดบัการ
รับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
 

องคป์ระกอบ ตวัแปร ค่าเฉล่ีย 
(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบัการรับรู้คุณลกัษณะ
การก ากับดูแลกิจการที่ ดี
ของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 

1. ความรับผดิชอบต่อผลการ
ปฏิบตัิงาน 

Ac 3.478 0.750 ปานกลาง 

2. ความส านึกในหนา้ที่ Re 3.655 0.688 มาก 
3. การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม ET 3.565 0.761 มาก 
4. ความโปร่งใส Tp 3.475 0.791 ปานกลาง 
5.ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

EE 3.555 0.749 มาก 

6. จรรยาบรรณ Eh 3.593 0.750 มาก 
7. การมีส่วนร่วม Pa 3.375 0.840 ปานกลาง 
รวมระดับการรับรู้คุณลักษณะ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ลูกค้ารัฐวิสาหกิจ 

 3.528 0.668 มาก 

 
 ผลจากการศึกษา พบวา่ ลูกคา้ของรัฐวสิาหกิจในประเทศไทย ที่ท  าการศึกษามีระดบัใน
การรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ  = 
3.53) และเม่ือพจิารณาจากการวดัการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงวดัไดจ้ากตวัแปร
สงัเกตได ้7 ตวัแปร พบวา่ ลูกคา้ของรัฐวสิาหกิจในประเทศไทยมีการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจดา้นความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง (Χ  = 3.48) 
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ส่วนในดา้นความส านึกในหน้าที่รับรู้ในระดบัมาก (Χ  = 3.66) ทั้งน้ีในดา้นการปฏิบติัอยา่งเท่า
เทียมรับรู้ในระดบัมาก (Χ  = 3.57) ดว้ย ส าหรับในดา้นความโปร่งใสมีการรับรู้ในระดบัปานกลาง 
( Χ  = 3.48) แต่ในดา้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการรับรู้ในระดับมาก ( Χ  = 3.66) 
รวมถึงดา้นจรรยาบรรณรับรู้ในระดบัมาก (Χ  = 3.59) ซ่ึงต่างจากดา้นการมีส่วนร่วมมีการรับรู้ใน
ระดบัปานกลาง (Χ  = 3.38)  
 4.3.2.2  ระดบัการความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
 ระดับการความไวว้างใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย วดัจากตวับ่งช้ีหรือ
ตวัช้ีวดัของตวัแปรแฝง (Latent Variables) ความไวว้างใจ (Trust: Tr) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ความ
ไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (Competence Trust: CT) 2) ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร (Communication 
Trust: MT) และ 3) ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญา (Contractual Trust: TT) มีค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(ตารางที่ 4.8) 
 
ตารางที่ 4.8  ค่าสถิติพื้นฐานบรรยายตวัแปรความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ และระดบัความ
ไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
 

องคป์ระกอบ ตวัแปร ค่าเฉล่ีย 
(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบัความไวว้างใจของ
ลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 

1. ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ CT 3.548 0.729 มาก 
2.  ความไว้ว างใจด้านการ
ส่ือสาร 

MT 3.355 0.851 ปานกลาง 

3. ความไวว้างใจด้านค ามั่น
สญัญา 

TT 3.433 0.822 ปานกลาง 

รวมระดับความไว้วางใจลูกค้า
รัฐวิสาหกิจ 

 3.445 0.700 ปานกลาง 

 
 ผลจากการศึกษา พบว่า ลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยที่ท  าการศึกษามีระดับ
ความไวว้างใจในรัฐวสิาหกิจ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ  = 3.45) และเม่ือพิจารณาจากการ
วดัความไวว้างใจ ซ่ึงวดัไดจ้ากตวัแปรสงัเกตได้ 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพความ
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ไวว้างใจดา้นการส่ือสาร ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญา พบว่า ลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทยมีความไวว้างใจรัฐวสิาหกิจในดา้นศกัยภาพอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 3.55) ส าหรับความไวว้างใจ
ด้านการส่ือสารมีความไวว้างใจในระดับปานกลาง ( Χ = 3.36) และด้านค ามั่นสัญญามีความ
ไวว้างใจในระดบัปานกลาง (Χ = 3.43)  
 4.2.3.3  ระดบัการความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
 ระดับการความตั้ งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย วดัจากตัวบ่งช้ีหรือ
ตวัช้ีวดัของตวัแปรแฝง (Latent Variables) ความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy: IB) มีค่าเฉล่ีย( Χ ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(ตารางที่ 4.9) 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าสถิติพื้นฐานบรรยายตวัแปรความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ และระดบัความ
ตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
 

องคป์ระกอบ ตวัแปร ค่าเฉล่ีย              
(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัความตั้งใจซ้ือ
ของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 

ภายใน 1 เดือนขา้งหนา้ท่าน
วางแผนที่จะซ้ือสินคา้/บริการจาก
รัฐวิสาหกิจที่ท่านเป็นลูกคา้ 

IB1 3.258 1.051 ปานกลาง 

ท่านจะซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ
รูปแบบใหม่ๆ จากรัฐวสิาหกิจที่
ท่านเป็นลูกคา้ 

IB2 3.325 0.961 ปานกลาง 

หากท่านตอ้งการใชบ้ริการดา้น
พลงังาน/การเงินท่านจะเลือกใช้
จากรัฐวสิาหกิจที่ท่านเป็นลูกคา้
เป็นล าดบัแรก 

IB3 3.517 0.932 มาก  
 

ในอนาคตท่านจะใชสิ้นคา้/บริการ
ของรัฐวสิาหกิจที่ท่านเป็นลูกคา้
อีกแน่นอน 

IB4 3.610 0.924 มาก 

รวมระดับความต้ังใจซ้ือลูกค้า
รัฐวิสาหกิจ 

IB 3.427 0.835 ปานกลาง 

DPU



176 

 ผลจากการศึกษา พบว่า ลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยที่ท  าการศึกษามีระดับ
ความความตั้งใจซ้ือ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ = 3.43) และเม่ือพิจารณาจากการวดัความ
ตั้งใจซ้ือจากขอ้ค  าถาม ซ่ึงใชเ้ป็นตวับ่งช้ีวดัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ พบว่า ภายใน 1 เดือนขา้งหน้า
ลูกคา้วางแผนที่จะซ้ือสินคา้/บริการจากรัฐวิสาหกิจ ในระดบัปานกลาง (Χ = 3.26) ลูกคา้จะซ้ือสินคา้
หรือใชบ้ริการรูปแบบใหม่ ๆ  จากรัฐวสิาหกิจ ในระดบัปานกลาง (Χ = 3.33) โดยหากลูกคา้ตอ้งการ
ใช้บริการด้านพลังงาน/การเงินลูกคา้จะเลือกใชจ้ากรัฐวิสาหกิจเป็นล าดบัแรก ในระดับมาก ( Χ = 
3.52) และในอนาคตลูกคา้จะใชสิ้นคา้/บริการของรัฐวสิาหกิจอีกแน่นอน ในระดบัมาก (Χ = 3.61) 
 4.2.4  ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
 ในการน าเสนอในหัวขอ้น้ี ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี หัวข้อที่  4.2.4.1 จะเป็นการ
น าเสนอแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความ
ตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย เพือ่ตอบค าถามการวจิยัขอ้ที่ 2 คุณลกัษณะการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
หรือไม่ อิทธิพลดงักล่าวอยูใ่นระดบัและทิศทางใด รวมทั้งเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 2 
เพือ่ศึกษาอิทธิพลคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของ
ลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย รวมถึงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยสมมติฐานที่  1 
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลในทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจใน
ประเทศไทยและ สมมติฐานที่ 2 คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
ผา่นความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย ส าหรับหัวขอ้ที่ 4.2.4.2  ผูว้ิจยัจะน าเสนอ
ถึงความไม่แปรเปล่ียนของรูปแบบแบบจ าลอง (Model Form) ระหว่างสาขารัฐวิสาหกิจที่แตกต่าง
กนั ทั้งน้ีเพือ่ตอบค าถามการวจิยัขอ้ที่ 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้จะแตกต่างกนัระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและ
รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทยหรือไม่อยา่งไร รวมถึงวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 3 
เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อความไวว้างใจและความ
ตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
รวมถึงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั สมมติฐานที่ 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจจะแตกต่างกนัระหว่าง
รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย และหัวขอ้ที่ 4.2.4.3 
จะเป็นการน าเสนอถึงแบบจ าลองคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความ
ไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยจ าแนกตามสาขาของรัฐวิสาหกิจ 
ทั้งน้ีเพื่อตอบค าถามการวิจยัขอ้ที่ 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
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ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้จะแตกต่างกนัระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและ
รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทยหรือไม่อยา่งไร รวมถึงวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 3 
เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อความไวว้างใจและความ
ตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
และตรวจสอบแบบจ าลองทางทฤษฎีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยจ าแนกตามสาขารัฐวิสาหกิจโดยมี
รายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ ดงัน้ี 
 4.2.4.1  ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัที่ 1 และ 2 
 ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลองทางทฤษฎีของคุณลกัษณะการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทยที่ศึกษา กบัขอ้มูลเชิงประจกัษน์ั้นจะเป็นการน าไปสู่ค  าตอบของ 
 ค าถามการวจิยัขอ้ที่ 2 คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยหรือไม่ อิทธิพลดงักล่าวอยูใ่นระดบัและ
ทิศทางใด ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีที่มีต่อความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย  
 สมมติฐานที่  1 คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลในทางบวกต่อความ
ไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยและ 
 สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผ่าน
ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย  
 ซ่ึงในการวเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยใช้
โปรแกรม AMOS นั้น สามารถวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตวัแปรหลายตวัพร้อมกันได้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งด าเนินการแยกวเิคราะห์ความสมัพนัธห์รืออิทธิพลทีละคู่ตวัแปร (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556; 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ผูว้ิจยัจึงด าเนินการวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 และสมมติฐานที่ 2 ในคร้ังเดียวกนัพร้อมกนัจากแบบจ าลองเชิงสาเหตุคุณลกัษณะ
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ ดงัภาพที่ 3.6 ใน
บทที่ 3 
 การทดสอบสมมติฐานที่  1 และสมมติฐานที่  2 ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์แบบจ าลอง
โครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจ และ
ความตั้ งใจซ้ือของลูกค้า โดยใช้โปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
แบบจ าลองตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยวิธีความเป็นไป
ไดสู้งสุด (Maximum Likelihood Estimate: ML) เพื่อวิเคราะห์แบบจ าลองตามสมมติฐานที่ก  าหนด
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ไว ้ถ้าผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบจ าลองตามสมมติฐานที่เลือกไวไ้ม่สอดคล้องกับขอ้มูลเชิง
ประจักษ์ ผูว้ิจยัจะด าเนินการปรับแต่งแบบจ าลองใหม่โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎี และค่าดัชนี
ปรับแต่งแบบจ าลอง (Model Modification Indices) เพือ่ให้ไดแ้บบจ าลองที่สอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษท์ี่ดีที่สุด (Hair et al., 1998) และค่าสถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบความกลมกลืน (Fit 
Indices) ของแบบจ าลองตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยรวม (Overall Model Fit Measure) 
ไดแ้ก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนหรือความสอดคลอ้ง
เชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ที่นิยมใชไ้ดแ้ก่ GFI (Goodness of Fit Index) ดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนหรือความสอดคลอ้งเชิงสัมบูรณ์ที่ปรับแกแ้ลว้ AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 
ดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนที่เหลือ (Standard Root Mean Square Residual: 
SRMR) ดัชนีรากก าลังสองของค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) และค่า Critical N (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556; กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) โดยใชเ้กณฑค์่าสถิติในการพจิารณาทดสอบสมมติฐาน ดงัตารางที่ 
3.4 ในบทที่ 3  
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองเชิง สาเหตุที่ก  าหนด
ขึ้นกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท์ี่ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง โดยมีคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ของรัฐวสิาหกิจเป็นตวัแปรแฝง ซ่ึงวดัจากตวัแปรสงัเกต 7 ตวั ไดแ้ก่ ตวัแปรความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบตัิงาน (Ac_CG) ตวัแปรความส านึกในหนา้ที่ (Re_CG) ตวัแปรการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั 
(ET_CG) ตวัแปรความโปร่งใส (Tp_CG) ตวัแปรความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (EE_CG) 
ตวัแปรการมีจรรยาบรรณ (Eh_CG) และตวัแปรการมีส่วนร่วม (Pa_CG) 
 ความไวว้างใจซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง ประกอบดว้ย ตวัแปรสังเกตจ านวน 3 ตวั ไดแ้ก่ ตวั
แปรความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (CT_Tr) ตวัแปรความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร (MT_Tr) ตวัแปร
ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สญัญา (TT_Tr)  
 และความตั้งใจซ้ือไดถู้กก าหนดเป็นอีกหน่ึงตวัแปรแฝงโดยมีตวัแปรสังเกตจ านวน 4 
ตวั ไดแ้ก่ ตวัแปรค าถามบ่งช้ีความตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 1 (IB1) ตวัแปรค าถามบ่งช้ีความตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 2 
(IB2) ตวัแปรค าถามบ่งช้ีความตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 3 (IB3) ตวัแปรค าถามบ่งช้ีความตั้งใจซ้ือขอ้ที่ 4 (IB4) 
 ในการวเิคราะห์คร้ังแรกนั้น พบว่า แบบจ าลองการวิจยัยงัไม่มีความสอดคลอ้งกนัตาม
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ิจัยจึงท าการปรับแบบจ าลองการวิจัย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่จนกว่าแบบจ าลองที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ 
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 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรับแบบจ าลองโดยอาศยัเหตุผลเชิงทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
และค่าดัชนีปรับแบบจ าลอง (Model Modification Indices: MI) ซ่ึงเป็นค่าสถิติเฉพาะของ
พารามิเตอร์แต่ละตวั มีค่าเท่ากับ ค่าไค-สแควร์ที่ลดลง เม่ือก าหนดให้พารามิเตอร์ตัวนั้ นเป็น
พารามิเตอร์อิสระ หรือมีการผอ่นคลายขอ้ก าหนดเง่ือนไขบงัคบัของพารามิเตอร์นั้น ขอ้มูลที่ไดน้ั้น 
น าไปใชใ้นการปรับแบบจ าลองจนไดแ้บบจ าลองที่มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกันตามขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ และได้ค่าสถิติตามเกณฑ์ที่ได้ก  าหนดไว ้โดยแบบจ าลองทา้ยสุดที่สามารถใช้ได้ตอ้ง 
พบวา่ มีค่าสูงสุดของเศษที่เหลือในรูปของคะแนนมาตรฐานต ่ากว่า 2.00 (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542; 
ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556; กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ทั้งน้ี การปรับ
แบบจ าลองนั้นผูว้จิยัจะตอ้งพจิารณาปรับแบบจ าลองโดยยดึแนวทางที่มีแนวคิด หรือทฤษฎีรองรับ
เท่านั้น โดยใชห้ลกัการปรับแบบจ าลองของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2556, น. 118) กล่าวคือ ผูว้ิจยัตอ้ง
มีเหตุผลเชิงทฤษฎีและสามารถอธิบายได้ว่า  ท  าไมจึงปรับแบบจ าลอง ผูว้ิจัยต้องปรับทีละ
พารามิเตอร์แลว้วเิคราะห์ใหม่ ผูว้จิยัพจิารณาใชด้ชันีปรับแกแ้บบจ าลอง (Model Modification: MI) 
ร่วมกบัดชันี (Expected Change: EPC) ซ่ึงเป็นค่าที่บอกขนาดและทิศทางของพารามิเตอร์ที่ควรปรับ 
ซ่ึงจะปรับเฉพาะพารามิเตอร์ที่มีค่า EPC และ MI สูงเท่านั้น 
 หลงัจากที่ไดมี้การปรับแบบจ าลองโดยอาศยัทฤษฎีและการใชด้ชันี EPC และ ค่า MI
ตามที่ได้อ้างถึงขา้งตน้แล้วนั้น พบว่า แบบจ าลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกันตามขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถเห็นถึงความส าคญัของตวัแปรต่าง ๆ อีกทั้งยงัสามารถด าเนินการ
เปรียบเทียบกันได้ ผูว้ิจัยจึงได้น าเสนอค่าน ้ าหนักองค์ประกอบด้วยค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน โดยแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.4 และตารางที่ 4.10  
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ภาพที่ 4.4  ผลการวเิคราะห์ความตรงของแบบจ าลองเชิงสาเหตุระหว่างคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



181 

ตารางที่ 4.10 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองเชิงสาเหตุระหว่างคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ของรัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 
 
ค่าสถิติ 

Chi – Square= 51.207, df=50, P-Value=0.426, RMSEA=0.005, GFI=0.991, AGFI=0.982,   /df=1.024, CN=1101 
ขนาดของอิทธิพล 

ตวัแปรผล ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ ความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
ตวัแปรสาเหตุ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม อิทธิพลรวม 
คุณลกัษณะการ
ก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจ 

0.906 - 0.906 - 0.727 0.727 

ความไวว้างใจ
ของลูกคา้
รัฐวสิาหกิจ 

- - - 0.803 - 0.803 

อตัราความสามารถในการใชต้วัแปรแฝงอธิบายการผนัแปรของตวัแปรสังเกตหรือองคป์ระกอบ 
 Tr IB 
R -Square 0.820 0.761 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง 
 CG Tr IB 

CG 1.00   
Tr 0.75 1.00  
IB 0.73 0.69 1.00 

ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตได ้
ตัวแปรแฝง 

ตวัแปรสังเกตได ้
ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ SE ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมาตรฐาน R - Square 

CG     
Ac 1.013** 0.039 0.785 0.617 
Re 0.991** 0.035 0.838 0.702 
ET 1.052** 0.040 0.803 0.646 
Tp 1.206** 0.043 0.887 0.786 
EE 1.121** 0.038 0.871 0.759 
Eh 1.152** 0.037 0.893 0.798 
Pa 1.000 - 0.693 0.732 

Tr     
CT 1.000 - 0.881 0.777 
MT 1.012** 0.037 0.766 0.588 
TT 0.872** 0.039 0.682 0.465 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 
ตัวแปรแฝง 

ตวัแปรสังเกตได ้
ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ SE ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมาตรฐาน R - Square 

IB     
IB1 1.000 - 0.781 0.520 
IB2 0.896** 0.035 0.767 0.588 
IB3 0.950** 0.043 0.835 0.698 
IB4 0.961** 0.043 0.851 0.725 

 
หมายเหตุ :  ** P<0.01 
  
 จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงสาเหตุระหว่างคุณลกัษณะการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย โดยเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้แลว้ พบวา่ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง 0.69 
– 0.75 ถือว่าไม่พบปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ดว้ยกนั (Multicollinearity) ซ่ึงถือ
เป็นขอ้ตกลงเบื้องตน้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยค่า |r| ไม่ควรมีค่ามากกวา่ 0.80 จึงสามารถน าขอ้มูล
ตวัแปรดงักล่าวมาใชไ้ด ้(ประยรูศรี บุตรแสนคม, 2555, น. 46-47) 
 เม่ือพจิารณาค่าสถิติส าหรับใชต้รวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งแบบจ าลองที่ศึกษากบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้ พบวา่ แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีค่าไค-
สแควร์(  ) มีค่าเท่ากบั 51.207 ณ ระดบัค่าองศาเสรี (df) เท่ากบั 50 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ ์(  /df) 
เท่ากับ 1.024 และค่าความน่าจะเป็น (P-Value) เท่ากับ 0.426 ค่าดัชนีวดัระดบัความสอดคล้องเชิง
สมับูรณ์ (GFI) เท่ากบั 0.991 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเชิงสัมบูรณ์ที่ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 
0.982 ค่ารากของส่วนเหลือก าลังสองเฉล่ีย (RMR) เท่ากบั 0.008 ค่ารากก าลงัสองของค่าเฉล่ียของ
ความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั 0.005 ดงันั้นจากค่าสถิติขา้งตน้จะสามารถเห็นได้
ว่าค่า GFI และค่า AGFI มีค่าเขา้ใกล ้1 และค่า RMR และค่า RMSEA มีค่าเขา้ใกลศู้นย ์รวมถึงค่า
ไค-สแควร์สมัพทัธมี์ค่าน้อยกว่า 2 แสดงว่าแบบจ าลองที่ศึกษามีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์
 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาอัตราความสามารถในการใช้ตวัแปรแฝงอธิบายการผนัแปรของ         
ตวัแปรสังเกต หรือองค์ประกอบหรือค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) ของสมการโครงสร้างของ          
ตวัแฝง พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิการก าหนดความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจใน
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ประเทศไทยมีค่าเท่ากบั 0.82 และ0.76 ตามล าดบั หรือตวัแปร ในแบบจ าลองสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยไดร้้อยละ 
82.0 และ ร้อยละ 76.1 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง พบว่า 
ตวัแปรแฝงมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง มีค่าระหวา่ง 0.69–0.75 โดยความสัมพนัธ์ของตวั
แปรแฝงมีทิศทางเดียวกนั 
 เม่ือพจิารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของตวัแปรแฝงในแบบจ าลองการวิจยั ตามภาพ
ที่ 4.4 และตารางที่ 4.10 พบว่า ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.91 ส่วนความตั้งใจซ้ือไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากความไวว้างใจของ
ลูกคา้รัฐวิสาหกิจ โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.80 และอิทธิพลทางอ้อมจากคุณลักษณะการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจ โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.73 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01และเพือ่พจิารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตวัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงทุกตวัมีค่าเป็น
บวก และทุกตวัแปรมีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบแตกต่างจากศูนย ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ตวัแปรสงัเกตไดท้ี่มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากที่สุดของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ของรัฐวสิาหกิจ คือ จรรยาบรรณ โดยมีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 ส่วนตวัแปรสังเกตได้
ของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจที่มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบน้อยที่สุด คือ 
ความมีส่วนร่วม โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.69 ส าหรับตวัแปรสังเกตไดท้ี่มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบมากที่สุดของความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ คือ ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ โดย
มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.88 ส่วนตัวแปรสังเกตได้ของความไวว้างใจของลูกค้า
รัฐวิสาหกิจที่มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ความไวว้างใจด้านค ามั่นสัญญา โดยมีค่า
น ้ าหนักองคป์ระกอบเท่ากบั 0.68 ทั้งน้ีค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดห้รือค่าสัมประสิทธิ
ความเที่ยงของตวัแปรสังเกตได้แต่ละตวัในการวดัตวัแปรแฝง (ค่า R-Square) ซ่ึงบอกค่าความ
แปรปรวนร่วมของตวัแปรสงัเกตไดมี้ค่าตั้งแต่ 0.47–0.80 
 จากขอ้มูลค่าสถิติที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า แบบจ าลองที่ก  าหนดขึ้นตามทฤษฎีเพื่อ
ก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยมีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ์
โดยคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจมีผลกระทบในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และความ
ไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจมีผลกระทบในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจ
ซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 รวมถึงคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
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กิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจมีผลกระทบในระดบัสูง และมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือของ
ลูกคา้รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 อีกด้วย ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 
และสมมติฐานที่ 2 กล่าวคือ แบบจ าลองที่ก  าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย            
มีความสอดคล้องกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ์และคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือผา่นความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 
 4.2.4.2  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 
 ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลองทางทฤษฎีของคุณลกัษณะการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทยที่ศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เพือ่ศึกษาถึงความไม่แปรเปล่ียนของรูปแบบแบบจ าลอง (Model 
Form) นั้น เป็นการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า แบบจ าลองที่ศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องตวัอยา่ง
ลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยสาขารัฐวิสาหกิจต่างกัน จะประกอบด้วยจ านวนตัวแปรและ
ลกัษณะรูปแบบของโครงสร้างตวัแปรแบบเดียวกนั อนัจะน าไปสู่การตอบ 
 ค าถามการวจิยัขอ้ที่ 3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความ
ไวว้างใจ และความตั้ งใจซ้ือของลูกค้าจะแตกต่างกันระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและ
รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทยหรือไม่อยา่งไร รวมถึงวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 3 
เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อความไวว้างใจ และความ
ตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
รวมถึงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั  
 สมมติฐานที่  3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดี ความ
ไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจจะแตกต่างกนัระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน
และรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองเชิงสาเหตุที่ก  าหนดขึ้น เพื่อ
ศึกษากับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยมีคุณลกัษณะของการก ากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจเป็น        
ตวัแปรแฝงซ่ึงวดัจากตวัแปรสังเกต 7 ตวั ความไวว้างใจซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง ประกอบดว้ย ตวัแปร
สงัเกตจ านวน 3 ตวั สุดทา้ยความตั้งใจซ้ือไดถู้กก าหนดเป็นอีกหน่ึงตวัแปรแฝง โดยมีตวัแปรสังเกต
จ านวน 4 ตวั ในการวเิคราะห์คร้ังแรกนั้น พบวา่ แบบจ าลองการวจิยัยงัไม่มีความสอดคลอ้งกนัตาม
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจัย จึงท าการปรับแบบจ าลองการวิจัยโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้มีการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ จนกว่าแบบจ าลองที่วิเคราะห์ใหม่จะสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ทั้งน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรับแบบจ าลองโดยอาศยัเหตุผลเชิงทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 
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และค่าดัชนีปรับแบบจ าลอง (Model Modification Indices: MI) ซ่ึงเป็นค่าสถิติเฉพาะของ
พารามิเตอร์แต่ละตวั มีค่าเท่ากับ ค่าไค-สแควร์ที่ลดลง เม่ือก าหนดให้พารามิเตอร์ตัวนั้น เป็น
พารามิเตอร์อิสระ หรือมีการผอ่นคลายขอ้ก าหนดเง่ือนไขบงัคบัของพารามิเตอร์นั้น ขอ้มูลที่ไดน้ั้น 
น าไปใชใ้นการปรับแบบจ าลองจนไดแ้บบจ าลองที่มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกันตามขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ และได้ค่าสถิติตามเกณฑ์ที่ได้ก  าหนดไว ้โดยแบบจ าลองทา้ยสุดที่สามารถใช้ได้ตอ้ง 
พบวา่มีค่าสูงสุดของเศษที่เหลือในรูปของคะแนนมาตรฐานต ่ากว่า 2.00 (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542; 
ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556; กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2556; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ทั้งน้ี การปรับ
แบบจ าลองนั้นผูว้จิยัจะตอ้งพจิารณาปรับแบบจ าลองโดยยดึแนวทางที่มีแนวคิด หรือทฤษฎีรองรับ
เท่านั้นโดยใชห้ลกัการปรับแบบจ าลองของกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2556, น. 118) กล่าวคือ ผูว้ิจยัตอ้งมี
เหตุผลเชิงทฤษฎีและสามารถอธิบายไดว้า่ท  าไมจึงปรับแบบจ าลอง ผูว้ิจยัตอ้งปรับทีละพารามิเตอร์
แลว้วิเคราะห์ใหม่ ผูว้ิจยัพิจารณาใชด้ชันีปรับแกแ้บบจ าลอง (Model Modification: MI) ร่วมกับ
ดชันี (Expected Change: EPC) ซ่ึงเป็นค่าที่บอกขนาดและทิศทางของพารามิเตอร์ที่ควรปรับซ่ึงจะ
ปรับเฉพาะพารามิเตอร์ที่มีค่า EPC และ MI สูงเท่านั้น 
 หลงัจากที่ไดมี้การปรับแบบจ าลองโดยอาศยัทฤษฎีและการใชด้ชันี EPC และ ค่า MI
ตามที่ได้อ้างถึงข้างตน้แล้วนั้ น โดยแสดงรายละเอียดผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของ
รูปแบบแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความ
ตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินตาม
ตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11  ผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของรูปแบบของแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน
กบัแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจ
ซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน 
 
สมมตฐิาน แบบจ าลองเชิงสาเหตุคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ 

ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจมีความแปรเปล่ียน
ของรูปแบบแบบจ าลองระหว่างสาขารัฐวิสาหกิจท่ีแตกต่างกนั 

หัวขอ้ เกณฑข์องค่าสถิติ ค่าสถิติผลการทดสอบ 
   - 103.699 
df - 100 
  /df <2.00 1.037 
P-Value >0.05 0.380 
RMSEA 0.05-0.08 0.007 
ECVI <ECVI For Saturated Model และ

ECVI For Independence Model 
0.388 

ECVI For Saturated Model - 0.504 
ECVI For Independence Model - 12.336 
Model AIC < Saturated AIC และIndependence 

AIC 

323.699 

Saturated AIC - 420.000 
Independence AIC - 10,288.338 
GIF >0.90 – 1.00 0.983 
CFI >0.90 – 1.00 1.000 
CN >200 1,002 
RMR - 0.022 
สรุปผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ท่ีว่าแบบจ าลองเชิงสาเหตุคุณลกัษณะการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้ งใจซ้ือของลูกค้า
รัฐวิสาหกิจมีความแปรเปล่ียนของรูปแบบแบบจ าลองระหว่างสาขา
รัฐวิสาหกิจท่ีแตกต่างกนัหรือแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ไม่
แตกต่างกนัระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนั
การเงินในประเทศไทย 
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 ขอ้มูลค่าสถิติจากตารางขา้งตน้ เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของ
รูปแบบแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความ
ตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานกบัแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้ งใจซ้ือของลูกค้ารัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน ผล
การศึกษา พบวา่ ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 ทั้งน้ีแบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
โดยพจิารณาจากค่าสถิติผลการทดสอบค่าไค-สแควร์ ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 103.70 ณ องศาเสรี (df) เท่ากบั 
50 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (  /df) เท่ากบั 1.04 และค่าความน่าจะเป็น (P-Value) เท่ากับ 0.38 ค่า
ดัชนีวดัระดับความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวดัระดับความสอดคล้องเชิง
สมับูรณ์ที่ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.96 ค่ารากของส่วนเหลือก าลงัสองเฉล่ีย (RMR) เท่ากบั 0.02 
ค่ารากก าลงัสองของค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั 0.01 ดงันั้นจาก
ค่าสถิติขา้งตน้จะสามารถเห็นไดว้่าค่า GFI และค่า AGFI มีค่าเขา้ใกล้ 1 และค่า RMR และค่า 
RMSEA มีค่าเขา้ใกล้ศูนย ์รวมถึงค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์มีค่าน้อยกว่า 2 ค่าสถิติผลการทดสอบ
โดยรวมให้ผลที่สอดคล้องกัน จึงยอมรับว่าแบบจ าลองที่ศึกษาเ พื่อก าหนดความสัมพนัธ์ของ
คุณลกัษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้
รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยมีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 
คือ แบบจ าลองเชิงสาเหตุคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและ
ความตั้ งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจมีความแปรเปล่ียนของรูปแบบแบบจ าลองระหว่างสาขา
รัฐวสิาหกิจที่แตกต่างกนั หรือแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการ  
ที่ดี ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ไม่แตกต่างกนัระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน
และรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
 4.2.4.3  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 จ  าแนกตามสาขาของรัฐวสิาหกิจ 
  ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลองทางทฤษฎีของคุณลกัษณะการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทยกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองเชิงสาเหตุที่น ามา
ศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษจ์  าแนกตามสาขารัฐวิสาหกิจ อนัน าไปสู่การตอบค าถามการวิจยัขอ้ที่ 3 
ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของ
ลูกคา้จะแตกต่างกันระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินใน
ประเทศไทยหรือไม่อย่างไร รวมถึงวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ที่  3 เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของ
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
สาขาพลงังานและรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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1) ผลการวเิคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลองเชิงสาเหตขุองคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานใน
ประเทศไทยกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีผู ้วิจยัไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งแบบจ าลองเชิงสาเหตุที่
ก  าหนดขึ้นกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท์ี่ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง โดยมีคุณลักษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจเป็นตวัแปรแฝง ซ่ึงวดัจากตวัแปรสังเกต 7 ตวั ความไวว้างใจซ่ึงเป็น                
ตวัแปรแฝง ประกอบดว้ย ตวัแปรสงัเกตจ านวน 3 ตวั และความตั้งใจซ้ือไดเ้ป็นอีกหน่ึงตวัแปรแฝง
โดยมีตวัแปรสังเกตจ านวน 4 ตวั ในการวิเคราะห์คร้ังแรกนั้น พบว่า แบบจ าลองการวิจยัยงัไม่มี
ความสอดคล้องกันตามข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู ้วิจัยจึงท าการปรับแบบจ าลองการวิจัยโดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่จนกว่าแบบจ าลองที่วิเคราะห์ใหม่จะ
สอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับแบบจ าลองโดยอาศยัเหตุผลเชิง
ทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง และค่าดชันีปรับแบบจ าลอง (Model Modification Indices: MI) และ
จะตอ้งพิจารณาปรับแบบจ าลองโดยยึดแนวทางที่มีแนวคิด หรือทฤษฎีรองรับเท่านั้น โดยใช้
หลกัการปรับแบบจ าลองของกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2556, น. 118) เช่นเดียวกบัการปรับแบบจ าลอง
ในการวเิคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลองทางทฤษฎีของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์
 หลงัจากที่ไดมี้การปรับแบบจ าลองโดยอาศยัทฤษฎีและการใชด้ชันี EPC และ ค่า MI
ตามที่ได้อ้างถึงขา้งตน้แล้วนั้น พบว่า แบบจ าลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกันตามขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถเห็นถึงความส าคญัของตวัแปรต่าง ๆ อีกทั้งยงัสามารถด าเนินการ
เปรียบเทียบกันได้ ผูว้ิจัยจึงได้น าเสนอค่าน ้ าหนักองค์ประกอบด้วยค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน โดยแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.5 และตารางที่ 4.12 
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ภาพที่ 4.5  ผลการวิเคราะห์ความตรงของแบบจ าลองเชิงสาเหตุของคุณลกัษณะการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



190 

ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงสาเหตุระหว่างคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานในประเทศไทย 
 
ค่าสถิติ 

Chi – Square=103.699, df=100, P-Value=0.380, RMSEA=0.007, GFI=0.983, AGFI=0.964,   /df=1.037, CN=1002 
ขนาดของอิทธิพล 

ตวัแปรผล ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ ความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
ตวัแปรสาเหตุ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม อิทธิพลรวม 
คุณลกัษณะการ
ก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจ 

0.903 - 0.903 - 0.764 0.764 

ความไวว้างใจ
ของลูกคา้
รัฐวสิาหกิจ 

- - - 0.847 - 0.847 

อตัราความสามารถในการใชต้วัแปรแฝงอธิบายการผนัแปรของตวัแปรสังเกตหรือองคป์ระกอบ 
 Tr IB 
R -Square 0.815 0.753 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง 
 CG Tr IB 

CG 1.00   
Tr 0.74 1.00  
IB 0.72 0.68 1.00 

ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตได ้
ตัวแปรแฝง 

ตวัแปรสังเกตได ้
ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ SE ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมาตรฐาน R - Square 

CG     
Ac 0.981** 0.040 0.761 0.580 
Re 0.979** 0.036 0.817 0.667 
ET 1.047** 0.040 0.804 0.647 
Tp 1.201** 0.044 0.873 0.762 
EE 1.128** 0.038 0.870 0.756 
Eh 1.151** 0.037 0.864 0.746 
Pa 1.000 - 0.692 0.703 

Tr     
CT 1.000 - 0.875 0.765 
MT 0.997** 0.037 0.745 0.555 
TT 0.836** 0.039 0.630 0.396 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 
 
ตัวแปรแฝง 

ตวัแปรสังเกตได ้
ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ SE ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมาตรฐาน R - Square 

IB     
IB1 1.000 - 0.763 0.542 
IB2 0.898** 0.035 0.754 0.568 
IB3 0.932** 0.043 0.770 0.593 
IB4 0.935** 0.042 0.794 0.631 

 
หมายเหตุ :  ** P<0.01 
 
 จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงสาเหตุระหว่างคุณลกัษณะการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขา
พลังงานในประเทศไทย เม่ือพิจารณาค่าสถิติส าหรับใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
แบบจ าลองที่ศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้ พบวา่ แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยมีค่าไค-สแควร์(  ) มีค่าเท่ากบั 103.70 ณ ระดบัค่าองศาเสรี (df) เท่ากบั 100 ค่าไค-
สแควร์สัมพทัธ์ (  /df) เท่ากับ 1.037 และค่าความน่าจะเป็น (P-Value) เท่ากบั 0.380 ค่าดชันีวดั
ระดับความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวดัระดับความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ที่
ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.98 ค่ารากของส่วนเหลือก าลังสองเฉล่ีย (RMR) เท่ากับ 0.02 ค่าราก
ก าลงัสองของค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั 0.007 ดงันั้นจากค่าสถิติ
ขา้งตน้ จะสามารถเห็นไดว้่าค่า GFI และค่า AGFI มีค่าเขา้ใกล ้1 และค่า RMR และค่า RMSEA มี
ค่าเขา้ใกลศู้นย ์รวมถึงค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์มีค่าน้อยกว่า 2 แสดงว่า แบบจ าลองที่ศึกษามีความ
สอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาอัตราความสามารถในการใช้ตวัแปรแฝงอธิบายการผนัแปรของ          
ตวัแปรสังเกต หรือองค์ประกอบหรือค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) ของสมการโครงสร้างของ           
ตวัแฝง พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
สาขาพลังงานในประเทศไทย มีค่าเท่ากับ 0.82 และ 0.75 ตามล าดับ หรือตวัแปรในแบบจ าลอง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทยได้ร้อยละ 82.0 และร้อยละ 75.3 ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรแฝง พบว่า ตวัแปรแฝงมีความสัมพนัธ์กันในระดบัปานกลาง มีค่าระหว่าง 0.68–
0.74 โดยความสมัพนัธข์องตวัแปรแฝงมีทิศทางเดียวกนั 
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 เม่ือพจิารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของตวัแปรแฝงในแบบจ าลองการวิจยัตามภาพ
ที่ 4.5 และตารางที่ 4.12 พบว่า ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงจากคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.90 ส่วนความตั้งใจซ้ือไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก
ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.85 และอิทธิพลทางออ้มจาก
คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจโดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.76 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเพื่อพิจารณาค่าน ้ าหนักองค์ประกอบตวัแปรสังเกตได้ของ            
ตวัแปรแฝงทุกตวัมีค่าเป็นบวก และทุกตวัแปรมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดของ
คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ ดีของรัฐวิสาหกิจ คือ ความโปร่งใส โดยมีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.87 ส่วนตวัแปรสังเกตได้ของคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจที่มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยที่สุด คือ ความมีส่วนร่วม โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
เท่ากบั 0.69 ส าหรับตวัแปรสังเกตไดท้ี่มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมากที่สุดของความไวว้างใจของ
ลูกคา้รัฐวิสาหกิจ คือ ความไวว้างใจด้านศักยภาพ โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.88 
ส่วนตวัแปรสงัเกตไดข้องความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจที่มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบน้อยที่สุด 
คือ ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สญัญา โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.63 ทั้งน้ีค่าความสมัพนัธ์
ของตวัแปรสงัเกตได ้หรือค่าสมัประสิทธิความเที่ยงของตวัแปรสงัเกตไดแ้ต่ละตวัในการวดัตวัแปร
แฝง (ค่า R-Square) ซ่ึงบอกค่าความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสงัเกตไดมี้ค่าตั้งแต่ 0.40–0.77 
 จากขอ้มูลค่าสถิติที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ยอมรับสมมติฐานที่ 3 โดยแบบจ าลองที่
ก  าหนดขึ้นตามทฤษฎี เพื่อก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานในประเทศไทยมี
ความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจมี
ผลกระทบในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจมีผลกระทบในระดบัสูง 
และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 รวมถึงคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจมีผลกระทบในระดบัสูง และ
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.01  
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2) ผลการวเิคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลองเชิงสาเหตขุองคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนั
การเงินในประเทศไทยกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีผูว้ิจยัได้ตรวจสอบความสอดคลอ้งแบบจ าลองเชิงสาเหตุที่
ก  าหนดขึ้นกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท์ี่ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง โดยมีคุณลักษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจเป็นตวัแปรแฝง ซ่ึงวดัจากตวัแปรสังเกต 7 ตวั ความไวว้างใจซ่ึงเป็น        
ตวัแปรแฝง ประกอบดว้ย ตวัแปรสงัเกต จ านวน 3 ตวั และความตั้งใจซ้ือได ้เป็นอีกหน่ึงตวัแปรแฝง
โดยมีตวัแปรสังเกต จ านวน 4 ตวั ในการวิเคราะห์คร้ังแรกนั้น พบว่า แบบจ าลองการวิจยัยงัไม่มี
ความสอดคล้องกันตามข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู ้วิจัยจึงท าการปรับแบบจ าลองการวิจัยโดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่จนกว่าแบบจ าลองที่วิเคราะห์ใหม่จะ
สอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ทั้งน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรับแบบจ าลอง โดยอาศยัเหตุผลเชิง
ทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง และค่าดชันีปรับแบบจ าลอง (Model Modification Indices: MI) และ
จะต้องพิจารณาปรับแบบจ าลองโดยยึดแนวทางที่มีแนวคิด หรือทฤษฎีรองรับเท่านั้นโดยใช้
หลกัการปรับแบบจ าลองของกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2556, น. 118) เช่นเดียวกบัการปรับแบบจ าลอง
ในการวเิคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลองทางทฤษฎีของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์
 หลงัจากที่ไดมี้การปรับแบบจ าลองโดยอาศยัทฤษฎีและการใชด้ชันี EPC และ ค่า MI
ตามที่ได้อ้างถึงขา้งตน้แล้วนั้น พบว่า แบบจ าลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกันตามขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถเห็นถึงความส าคญัของตวัแปรต่าง ๆ อีกทั้งยงัสามารถด าเนินการ
เปรียบเทียบกันได้ ผูว้ิจัยจึงได้น าเสนอค่าน ้ าหนักองค์ประกอบด้วยค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน โดยแสดงรายละเอียด ในภาพที่ 4.6 และตารางที่ 4.13 
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ภาพที่ 4.6  ผลการวิเคราะห์ความตรงของแบบจ าลองเชิงสาเหตุของคุณลกัษณะการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนั
การเงินในประเทศไทย 
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ตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงสาเหตุระหว่างคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
 
ค่าสถิติ 

Chi – Square=103.699, df=100, P-Value=0.380, RMSEA=0.007, GFI=0.983, AGFI=0.964,   /df=1.037, CN=1002 
ขนาดของอิทธิพล 

ตวัแปรผล ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ ความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ 
ตวัแปรสาเหตุ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม อิทธิพลรวม 
คุณลกัษณะการ
ก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจ 

0.898 - 0.898 - 0.713 0.713 

ความไวว้างใจ
ของลูกคา้
รัฐวสิาหกิจ 

- - - 0.794 - 0.794 

อตัราความสามารถในการใชต้วัแปรแฝงอธิบายการผนัแปรของตวัแปรสังเกตหรือองคป์ระกอบ 
 Tr IB 
R -Square 0.807 0.788 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง 
 CG Tr IB 

CG 1.00   
Tr 0.75 1.00  
IB 0.72 0.69 1.00 

ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตได ้
ตัวแปรแฝง 

ตวัแปรสังเกตได ้
ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ SE ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมาตรฐาน R - Square 

CG     
Ac 0.981** 0.040 0.781 0.610 
Re 0.979** 0.036 0.839 0.703 
ET 1.047** 0.040 0.788 0.621 
Tp 1.201** 0.044 0.901 0.811 
EE 1.128** 0.038 0.875 0.765 
Eh 1.151** 0.037 0.924 0.854 
Pa 1.000 - 0.684 0.741 

Tr     
CT 1.000 - 0.889 0.790 
MT 0.997** 0.037 0.784 0.614 
TT 0.836** 0.039 0.696 0.484 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 
 
ตัวแปรแฝง 

ตวัแปรสังเกตได ้
ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ SE ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมาตรฐาน R - Square 

IB     
IB1 1.000 - 0.800 0.522 
IB2 0.898** 0.035 0.789 0.622 
IB3 0.932** 0.043 0.877 0.770 
IB4 0.935** 0.042 0.873 0.762 

 
หมายเหตุ :  ** P<0.01 
 
 จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงสาเหตุระหว่างคุณลกัษณะการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขา
สถาบนัการเงินในประเทศไทย เม่ือพิจารณาค่าสถิติส าหรับใชต้รวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง
แบบจ าลองที่ศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้ พบวา่ แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยมีค่าไค-สแควร์(  ) มีค่าเท่ากบั 103.70 ณ ระดบัค่าองศาเสรี (df) เท่ากบั 100 ค่าไค-
สแควร์สัมพทัธ์ (  /df) เท่ากับ 1.037 และค่าความน่าจะเป็น (P-Value) เท่ากบั 0.380 ค่าดชันีวดั
ระดับความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวดัระดับความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ที่
ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.98 ค่ารากของส่วนเหลือก าลังสองเฉล่ีย (RMR) เท่ากับ 0.02 ค่าราก
ก าลงัสองของค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากบั 0.007 ดงันั้นจากค่าสถิติ
ขา้งตน้จะสามารถเห็นไดว้า่ค่า GFI และค่า AGFI มีค่าเขา้ใกล ้1 และค่า RMR และค่า RMSEA มีค่า
เข้าใกล้ศูนย ์รวมถึงค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์มีค่าน้อยกว่า 2 แสดงว่าแบบจ าลองที่ศึกษามีความ
สอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาอัตราความสามารถในการใช้ตวัแปรแฝงอธิบายการผนัแปรของ         
ตวัแปรสังเกต หรือองค์ประกอบหรือค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) ของสมการโครงสร้างของ           
ตวัแฝง พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
สาขาพลังงานในประเทศไทย มีค่าเท่ากับ 0.81 และ 0.79 ตามล าดับ หรือตวัแปรในแบบจ าลอง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทยได้ร้อยละ 80.7 และ ร้อยละ 78.8 ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรแฝง พบวา่ ตวัแปรแฝงมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางมีค่าระหว่าง 0.69–0.75 
โดยความสมัพนัธข์องตวัแปรแฝงมีทิศทางเดียวกนั 
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 เม่ือพิจารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของตวัแปรแฝงในแบบจ าลองการวิจยัตาม          
ภาพที่ 4.6 และตารางที่ 4.13 พบวา่ ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงจากคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.90 ส่วนความตั้งใจซ้ือไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก
ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจโดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.80 และอิทธิพลทางออ้มจาก
คุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.71 อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเพื่อพิจารณาค่าน ้ าหนักองค์ประกอบตวัแปรสังเกตได้ของ         
ตวัแปรแฝงทุกตวัมีค่าเป็นบวก และทุกตวัแปร มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบแตกต่างจากศูนย ์อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดของ
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ คือ จรรยาบรรณ โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
เท่ากบั 0.92 ส่วนตวัแปรสังเกตไดข้องคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจที่มีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ความมีส่วนร่วม โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.68 
ส าหรับตัวแปรสังเกตได้ที่ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากที่ สุดของความไวว้างใจของลูกค้า
รัฐวสิาหกิจ คือ ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 ส่วนตวัแปร
สงัเกตไดข้องความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจที่มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบน้อยที่สุด คือ ความ
ไวว้างใจด้านค ามั่นสัญญา โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.70 ทั้งน้ีค่าความสัมพนัธ์ของ        
ตวัแปรสงัเกตได ้หรือค่าสมัประสิทธิความเที่ยงของตวัแปรสงัเกตไดแ้ต่ละตวัในการวดัตวัแปรแฝง 
(ค่า R-Square) ซ่ึงบอกค่าความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสงัเกตไดมี้ค่าตั้งแต่ 0.48–0.85 
 จากขอ้มูลค่าสถิติที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ยอมรับสมมติฐานที่ 3 โดยแบบจ าลองที่
ก  าหนดขึ้นตามทฤษฎี เพื่อก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
รัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศ
ไทย มีความสอดคล้องกันตามขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจมีผลกระทบในระดับสูง และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความไวว้างใจของลูกค้า
รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความไวว้างใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจมี
ผลกระทบในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รวมถึงคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจมี
ผลกระทบในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
 ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยั สามารถแสดง
ไดด้งัตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14  สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยั 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะการ
ก า กับ ดู แ ล กิ จก า รที่ ดี ข อ ง
รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 

- ปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของรัฐวสิาหกิจ
ทั้งสาขาพลงังานและสาขา
สถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 7 
คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ความ
รับผดิชอบต่อผลการ
ปฏิบตัิงาน (Accountability) 
ความส านึกในหนา้ที่ 
(Responsibility) การปฏิบตัิ
อยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable 
Treatment) ความโปร่งใส 
(Transparency) ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Efficiency & Effectiveness) 
การมีจรรยาบรรณ (Ethics) การ
มีส่วนร่วม (Participation) 

2. เพือ่ศึกษาอิทธิพล
คุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีที่มีต่อความไวว้างใจ
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้
รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย  

สมมติฐานที่ 1 คุณลกัษณะการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพล
ในทางบวกต่อความไวว้างใจ
ของลูกคา้รัฐวสิาหกิจใน
ประเทศไทย 

คุณลักษณะการก ากับ ดูแล
กิจการที่ดีมีอิทธิพลในทางบวก
ต่อความไว้วางใจของลูกค้า
รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 2 คุณลกัษณะการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพล
ต่อความตั้ งใจซ้ือผ่านความ
ไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย 

คุณลักษณะการก ากับ ดูแล
กิจการที่ดีมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ซ้ื อ ผ่ า น ค ว า ม
ไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย 
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ตารางที่ 4.14  (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย 

3. เพือ่เปรียบเทียบอิทธิพลของ
คุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีที่มีต่อความไวว้างใจ
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้
รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานและ
รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนั
การเงินในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 3 ความสมัพนัธ์
ระหวา่งคุณลกัษณะการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจ 
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้
รัฐวสิาหกิจจะแตกต่างกนั
ระหวา่งรัฐวสิาหกิจสาขา
พลงังานและรัฐวสิาหกิจสาขา
สถาบนัการเงินในประเทศไทย 

แบบจ าลอ งความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ความไวว้างใจ 
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ไม่
แตกต่างกันระหวา่งรัฐวสิาหกิจ
สาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจ
ส า ข า ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ใ น
ประเทศไทย 

 
 4.2.5  สรุป 
 ผลการวเิคราะห์ในบทน้ีสามารถ สรุปไดว้า่ แบบจ าลองการวดัการรับรู้คุณลกัษณะการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจสามารถวดัไดจ้าก 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงาน ความส านึกในหน้าที่  การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ความโปร่งใส ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม และแบบจ าลองการวดัความ
ไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสามารถวดัไดจ้าก 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ 
ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร และความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญา และแบบจ าลองทางทฤษฎีที่
น ามาศึกษามีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ผลการศึกษา พบว่า แบบจ าลองคุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ 
ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย มีความสอดคล้องกนัตาม
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจมีอิทธิพลในระดบัสูง
และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทย รวมทั้งความไวว้างใจมีอิทธิพลในระดบัสูงและมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือของ
ลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยดว้ย อีกทั้งแบบจ าลองเชิงสาเหตุคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดีของรัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานในประเทศ
ไทย และแบบจ าลองเชิงสาเหตุคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย มีรูปแบบเหมือนกนั 
ทั้งน้ีแบบจ าลองทั้งสองมีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ช่นเดียวกนั 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อความไวว้างใจของ

ลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงิน  
มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย  
2) เพื่อศึกษาอิทธิพลคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจและความตั้งใจ
ซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย และ 3) เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีต่อความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกค้ารัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและ
รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย  

ผูว้ิจยัเลือกใช้รูปแบบการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) โดย
เร่ิมตน้ในการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งก่อน แลว้เสริมความแม่นย  าน่าเช่ือถือดว้ย
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ิจยัด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semistructured Interview) ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ได้แก่ 
หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) หน่วยงานบริหารความเส่ียง (Risk Management) และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

เพื่อน าไปพฒันาเคร่ืองมือในการสร้างตวัแปรช้ีวดั ส าหรับการน าไปศึกษาตามระเบียบ
วิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือ 
เก็บขอ้มูลจากลูกคา้รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นผูใ้ช้บริการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัรัฐวิสาหกิจสาขา
พลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินทัว่ประเทศ ท่ีมีการด าเนินธุรกิจแบบมีปฏิสัมพนัธ์
โดยตรงระหวา่งธุรกิจและลูกคา้ (Business to Customer)  

ทั้งน้ีใช้เวลาในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามภาคสนามทัว่ประเทศ
เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน คือ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
โดยแจกแบบสอบถามไปทั้งส้ิน จ านวน 900 ชุด ด าเนินการลงพื้นท่ีหน่วยงานให้บริการของ
รัฐวสิาหกิจ 6 ภูมิภาค 8 จงัหวดัทัว่ประเทศดว้ยตนเอง เพื่อแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากลูกคา้รัฐวิสาหกิจท่ีมารับบริการ ณ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยตรง ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน
จ านวน 836 ชุด คิดเป็นอตัราการตอบกลบัคืน (Response Rate) ร้อยละ 92.89 ส าหรับการน าเสนอ
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ในบทท่ี 5 น้ีผูว้จิยัแบ่งหวัขอ้ในการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 5.1 สรุปผลการวจิยั 5.2 อภิปราย
ผลการวจิยั และ 5.3 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั โดยมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

ผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอในหัวขอ้น้ีออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 5.1.2 ข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถาม 5.1.3 แบบจ าลองการวดั
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ แบบจ าลองการวดัความไวว้างใจของลูกคา้
รัฐวิสาหกิจ แบบจ าลองการวดัความตั้งใจซ้ือ รวมทั้งระดบัในการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ระดบัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ และระดบัความตั้งใจซ้ือของ
ลูกคา้รัฐวิสาหกิจ และ 5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละหัวขอ้ 
ดงัน้ี 
 5.1.1 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ในส่วนของผลการวจิยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 1 
ท่ีว่า รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างไร และตอบ
วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 1 ท่ีระบุวา่ เพื่อศึกษาคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย อนัเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวิสาหกิจ และสร้างตัวแปรย่อยท่ีสะท้อนการรับรู้คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวสิาหกิจในมุมมองของลูกคา้ จากผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใน
รัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) หน่วยงานบริหารความเส่ียง (Risk 
Management) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ร่วมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น 
หน่วยก ากับดูแลกิจการท่ีดี และหน่วยงานส่ือสารองค์กรจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีใช้ศึกษา
จ านวน 2 รัฐวิสาหกิจ โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 4 คน และรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทยจ ากดั มหาชน จ านวน          
3 คน รวมทั้งหมด 7 คน ดงัรายช่ือแสดงในภาคผนวก ข ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ฏิบติังานจาก
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขา
สถาบนัการเงิน พบว่า ปัจจยัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย             
7 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ 

(1) ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) 
รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

รัฐวสิาหกิจ ในดา้นความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) คือ มีการก าหนดตวัช้ีวดั
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ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
เพื่อติดตามการปฏิบติังานของบุคลากรอย่างเข้มงวดมีการก าหนดกฎระเบียบในการปฏิบติังาน 
รวมถึงการก าหนดและจดัท าขั้นตอนการปฏิบติังานเป็นคู่มือกระบวนงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) ความส านึกในหนา้ท่ี (Responsibility) 
รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

รัฐวสิาหกิจในดา้นความส านึกในหนา้ท่ี (Responsibility) โดยมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
กิจการเพื่อสังคม มีการก าหนดนโยบายจากผูบ้ริหารระดับสูงและมีการถ่ายทอด ส่ือความให้
บุคลากรไดรั้บทราบและเขา้ใจสามารถยึดถือไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้หลากหลายช่องทาง มีการ
ช้ีแจงมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย การออกมาตรฐานรับรองผลิตภณัฑท่ี์แสดงถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(3) การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) 
รัฐวิสาหกิจจะมีการด าเนินการท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

รัฐวิสาหกิจในดา้นการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) ดงัน้ี เขา้ร่วมเป็นภาคีของ
ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ท่ีครอบคลุมดา้นสิทธิ
มนุษยชน มาตรฐานแรงงาน ส่ิงแวดลอ้มและการต่อตา้นการทุจริต จดัท าแผนปฏิบติัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กรให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้
ความส าคญักบัการเคารพในสิทธิมนุษยชนก ากบัดูแลกิจการดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

(4) ความโปร่งใส (Transparency) 
รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

รัฐวสิาหกิจในดา้นความโปร่งใส (Transparency) โดยมีการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ตลอดจนเปิดเผยผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส และแสดง
ขอ้มูลส าคญัส าหรับผูถื้อหุ้น นักลงทุน ลูกค้า และประชาชนทัว่ไป ท่ีมีสาระครบถ้วน เพียงพอ 
เช่ือถือได ้และทนัเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง จดัท ารายงานความย ัง่ยืน จดัท าจดหมาย
ข่าวรายไตรมาส จดัท าวารสารรายไตรมาส ส่งเสริมให้บริษทัในเครือมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มี
ความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบเปิดเผยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นท่ีโครงการ ผลการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และมาตรการ
ป้องกนัแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของทุกโครงการ และแจง้ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
โครงการไดท้ราบระหวา่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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(5) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) 
รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

รัฐวิสาหกิจในดา้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) โดยมีการ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ จดัสัมมนาลูกคา้และคู่คา้ประจ าปี เพื่อส่ือสารนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานขององคก์รและรับฟังขอ้คิดเห็นของลูกคา้และคู่คา้มีการลงทุนดา้นการวิจยั และ
การฝึกอบรม เพื่อพฒันาบุคลากร ผลิตภณัฑ์ และบริการให้มีคุณภาพ ปลอดภยัสูงสุด บูรณาการ
กระบวนการมุ่งเน้นลูกคา้ร่วมกบักระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบ มีกรอบเวลาในการ
ปฏิบติัและปรับปรุงระบบการท างานท่ีชดัเจน มีการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ผา่นช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารต่าง ๆ การรับเร่ืองร้องเรียนผา่นสายด่วน การส ารวจความพึงพอใจประจ าปี 

(6) จรรยาบรรณ (Ethics) 
รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

รัฐวสิาหกิจในดา้นจรรยาบรรณ (Ethics) โดยการจดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หรือคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นแนวทางการ
ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจท่ีดีของบุคลากรเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน
ให้ปฏิบติัตาม ครอบคลุมแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีนโยบายการรับฟังขอ้ร้องเรียน
และด าเนินการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดว้ยความเสมอภาค โปร่งใส และรักษา
ความลบัของผูใ้หข้อ้มูล/ผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการไม่สนบัสนุนทางการเงิน
ใหแ้ก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสในการใหเ้งินบริจาค (Charitable Donation) และเงินสนบัสนุน 
(Sponsorship) ตามท่ีก าหนดในมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน มีการ
ส่งเสริมพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ  

(7) การมีส่วนร่วม (Participation) 
รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

รัฐวสิาหกิจในดา้นการมีส่วนร่วม (Participation) โดยมีการก าหนดนิยามและจดักลุ่มของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอยา่งชดัเจน มีการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย พนัธกิจและแนวทางการบริหารจดัการผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมกบัชุมชนในพื้นท่ีโครงการท่ีรัฐวิสาหกิจเขา้ไปด าเนินการ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนและสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโครงการโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
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 5.1.2 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยัเชิงปริมาณ 
  5.1.2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามทั้งส้ิน จ านวน 900 ชุด โดยด าเนินการลงพื้นท่ีหน่วยงาน
ใหบ้ริการของรัฐวสิาหกิจ 6 ภูมิภาค 8 จงัหวดัทัว่ประเทศดว้ยตนเอง เพื่อแจกแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้รัฐวิสาหกิจท่ีมารับบริการ ณ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยตรง มีจ านวนของ
การตอบกลับของผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน 836 คน คิดเป็นร้อยละ 92.89 ของจ านวน
แบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด ซ่ึงมีจ านวนของการตอบกลับของผูต้อบแบบสอบถามมากกว่า
จ านวนของตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการ คือ จ านวนระหวา่ง 220–384 คน 
โดยตวัอย่างลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานตอบกลบัจ านวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของ
แบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมด โดยแบ่งเป็นลูกคา้ในภาคเหนือจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 8.22 
ของแบบสอบถามท่ีตอบกลับทั้ งหมด ภาคกลาง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 ของ
แบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมด ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของ
แบบสอบถามท่ีตอบกลับทั้ งหมด ภาคตะวนัออก จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22 ของ
แบบสอบถามท่ีตอบกลับทั้ งหมด ภาคตะวันตก จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56 ของ
แบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมด และภาคใต ้จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 ของแบบสอบถาม
ท่ีตอบกลบัทั้งหมด ส่วนตวัอย่างลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินตอบกลบัจ านวน 411 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45.67 ของแบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมดโดยแบ่งเป็นลูกคา้ในภาคเหนือจ านวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 ของแบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมด ภาคกลาง จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.78 ของแบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมด ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.78 ของแบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมด ภาคตะวนัออก จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.78 ของแบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมด ภาคตะวนัตก จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78 ของ
แบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมด และภาคใต ้จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 6.77 ของแบบสอบถาม
ท่ีตอบกลบัทั้งหมด  

ทั้งน้ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 498 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 ของ
แบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมด มากกว่าเพศชาย ซ่ึงมีจ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ40.4 ของ
แบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 30-39 ปี รองลงมา คือ อายุระหวา่ง 22-
29 ปี และอายุระหว่าง 40–49 ปี ตามล าดบั ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 52.8 รองลงมาส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 18.3 และเม่ือจ าแนกผูต้อบแบบสอบถามตามอาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั ร้อยละ 24.0 รองลงมา รับราชการ ร้อยละ 20.8 และ
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รับจา้ง/ลูกจา้ง/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.3 โดยส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001–
30,000 บาท ร้อยละ 42.3 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 27.9 และ
30,001–50,000 บาท ร้อยละ 17.5 เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของรัฐวิสาหกิจของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รัฐวิสาหกิจมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 30.4 รองลงมา 3–5 ปี 
ร้อยละ 22.8 และ 6–10 ปี ร้อยละ 20.1  

 5.1.2.2  แบบจ าลองการวดัและระดบัการรับรู้ 
ผลจากการศึกษาพบว่า แบบจ าลองการวดัคุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

รัฐวิสาหกิจ แบบจ าลองการวดัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ แบบจ าลองการวดัความตั้งใจ
ซ้ือ มีความสอดคล้องกลมกลืนกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ทั้งน้ีผลการศึกษายงั พบว่า ลูกคา้ของ
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ท่ีท าการศึกษามีระดบัในการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของรัฐวิสาหกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส าหรับระดบัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ
พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบัความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจ พบวา่ ภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

5.1.4  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
(1)  แบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ 

และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 
ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลองทางทฤษฎีของคุณลกัษณะการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทย ท่ีศึกษากับขอ้มูลเชิงประจกัษ์นั้นจะเป็นการน าไปสู่ค าตอบของค าถามการวิจยัข้อท่ี 2 ซ่ึง
เป็นไปตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 รวมถึงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั สมมติฐานท่ี 1 
และสมมติฐานท่ี 2  

สรุปผลการศึกษา  
ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 กล่าวคือ คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลใน

ทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย  
ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 กล่าวคือ แบบจ าลองท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะ

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือผา่นความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 
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(2)  ความไม่แปรเปล่ียนรูปแบบของแบบจ าลองระหวา่งสาขารัฐวสิาหกิจท่ีแตกต่างกนั 
ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลอง ทางทฤษฎีของคุณลกัษณะการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทย ท่ีศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เพื่อศึกษาถึงความไม่แปรเปล่ียนของรูปแบบแบบจ าลอง (Model 
Form) นั้น เป็นการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าแบบจ าลองท่ีศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ของตวัอย่าง
ลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทยสาขารัฐวิสาหกิจต่างกันจะประกอบด้วย จ านวนตวัแปรและ
ลกัษณะรูปแบบของโครงสร้างตวัแปรแบบเดียวกนั อนัจะน าไปสู่การตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 3 ซ่ึง
เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 3 รวมถึงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั สมมติฐานท่ี 3  

สรุปผลการศึกษา ยอมรับแบบจ าลองท่ีศึกษา เพื่อก าหนดความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 คือ แบบจ าลอง
เชิงสาเหตุคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือ
ของลูกคา้รัฐวสิาหกิจมีความแปรเปล่ียนของรูปแบบแบบจ าลองระหวา่งสาขารัฐวิสาหกิจท่ีแตกต่าง
กนั หรือแบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความไวว้างใจ และ
ความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ไม่แตกต่างกันระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและรัฐวิสาหกิจสาขา
สถาบนัการเงินในประเทศไทย 

(3)  แบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ 
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยจ าแนกตามสาขาของรัฐวสิาหกิจ 

ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลองทางทฤษฎีของคุณลกัษณะการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทยกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัได้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองเชิงสาเหตุท่ีน ามา
ศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษจ์  าแนกตามสาขารัฐวิสาหกิจ อนัน าไปสู่การตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 3 
ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 3  

1)  รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน 
ผลการวเิคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลองของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

รัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานในประเทศไทย
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

สรุปผลการศึกษา  
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ท่ีก าหนดว่าแบบจ าลองเชิงสาเหตุคุณลกัษณะการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของรัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจมีความแปรเปล่ียน
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ของรูปแบบแบบจ าลองระหว่างสาขารัฐวิสาหกิจท่ีแตกต่างกนั โดยแบบจ าลองท่ีก าหนดข้ึนตาม
ทฤษฎีเพื่อก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความ
ไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังานในประเทศไทยมีความสอดคลอ้งกนั
ตามข้อมูลเชิงประจกัษ์โดยคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจมีผลกระทบใน
ระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจมีผลกระทบในระดับสูง และมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
รวมถึงคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจมีผลกระทบในระดับสูง และมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

2)  รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน 
ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจ าลองเชิงสาเหตุของคุณลกัษณะการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนั
การเงินในประเทศไทยกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

สรุปผลการศึกษา  
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ท่ีก าหนดว่าแบบจ าลองเชิงสาเหตุคุณลกัษณะการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไว้วางใจ และความตั้ งใจซ้ือของลูกค้ารัฐวิสาหกิจมีความ
แปรเปล่ียนของรูปแบบแบบจ าลองระหวา่งสาขารัฐวสิาหกิจท่ีแตกต่างกนั โดยแบบจ าลองท่ีก าหนด
ข้ึนตามทฤษฎี เพื่อก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศ
ไทย มีความสอดคล้องกันตามข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยคุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใน
รัฐวิสาหกิจมีผลกระทบในระดับสูง และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความไวว้างใจของลูกค้า
รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และความไวว้างใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจมี
ผลกระทบในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 รวมถึงคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจมี
ผลกระทบในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

ในการอภิปรายผลการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อ
ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลงังานและสาขา
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สถาบนัการเงิน (The Influence of Corporate Governance Characteristics on Customer Trust in 
State Owned Enterprises (SOEs) of Thailand: A Comparative Study of Energy Sector and 
Financial Institution Sector) ผูว้ิจยัจะน าผลการศึกษาท่ีน าเสนอในหัวขอ้ท่ีผ่านมาเป็นแนวทางใน
การอภิปรายประกอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวนวรรณกรรม และให้
สอดคลอ้งกบัค าถาม วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 5.2.1 อภิปรายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ค าถามการวจิยัขอ้ท่ี 1 รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยมีคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
อย่างไรและวตัถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวิสาหกิจประกอบด้วย  7 คุณลักษณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
(Accountability) ความส านึกในหน้าท่ี (Responsibility) การปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable 
Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & 
Effectiveness) จรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส่วนร่วม (Participation) ซ่ึงคุณลกัษณะการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีทั้ง 7 องค์ประกอบ ท่ีรัฐวิสาหกิจใช้ยึดเป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจและ
การปฏิบติังาน อีกทั้งยงัเป็นส่ิงสะทอ้นให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ถึงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงการเป็นองคก์รท่ีมี
คุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ี ดีนั้ น ย ังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ 
เช่น คณะอนุกรรมการเพื่อการพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (2543), พ.ร.บ.ว่าด้วยการ 
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (2546), สคร.(2552), พลาพรรณ ค าพรรณ์ (2555), ก.ล.ต. (2555), ณดา 
จนัทร์สม (2556), Grant Thornton (2015), G20/OECD (2015), OECD SOE (2015) เป็นตน้ ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท่ีจดัท าระบบประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ท่ีมุ่งเน้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะการบริหารความเส่ียง การตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน รวมถึงบางรัฐวิสาหกิจอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงท าให้ตอ้งยึดถือปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและกฎหมาย ซ่ึงออกโดยหน่วยงาน
เหล่านั้น ท าให้มีองค์ประกอบของคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเหมือนกัน อีกทั้ งยงั
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และแนวทางการก ากบัดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของ สคร. (2552) 
และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของ ก.ล.ต. (2555) 
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 5.2.2  อภิปรายแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจความไวว้างใจ 
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 

ค าถามการวจิยัขอ้ท่ี 2 คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยหรือไม่ อิทธิพลดงักล่าวอยู่ในระดบัและ
ทิศทางใด และวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ท่ีมีต่อความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 

ผลจากการวเิคราะห์ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 กล่าวคือ คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
มีอิทธิพลระดบัสูง และในทางบวกต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ผลท่ีได้
จากการศึกษา พบวา่ องคป์ระกอบของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจสามารถ
ท านายผลความไวว้างใจได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี แนวคิด และผลงานการวจิยัของนกัวชิาการ เช่น 
Farris, Senner and Butterfield (1973), Larzelere and Huston (1980), Cook & Wall (1980), 
Lieberman (1983), Sitkin and Roth (1993), Butler (1991), Mayer, Davis and Schoorman (1995), 
Mishra (1996), Caldwell and Clapham(2003), Covey and Merrill (2008), พรรณี บุญประกอบ 
(2551) คนึงนิจ อนุโรจน์ (2553), โสภีย ์ค  าเหลา และ คณ ะ(2558) และ ณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร (2558) 
ซ่ึงไดร้ะบุวา่ องคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบน้ี มีอิทธิพลทางบวกต่อความไวว้างใจ นอกจากน้ีผล
การวิเคราะห์ยงัยอมรับสมมติฐานท่ี 2 กล่าวคือ แบบจ าลองท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละคุณลกัษณะการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือผ่านความไวว้างใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา พบว่า คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจซ้ือของลูกค้าผ่านความไวว้างใจ และความไวว้างใจของลูกค้า
รัฐวสิาหกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในทางบวก ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎี แนวคิด และผลงานการวิจยัของนักวิชาการ Fishbein and Ajzen (2010), Kim, Song, 
Braynoy and Rao (2005), Lui, Marchewka, Lu and Yu (2005) และ Chiu, Chang, Cheng and Fang 
(2009) ไดท้  าการวิจยัและยืนยนัวา่ ความไวว้างใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้
และบริการ 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ องคป์ระกอบคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และความไวว้างใจ
ของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ในแบบจ าลองคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวิสาหกิจความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ท่ีมีค่าน ้ าหนกั
มาก คือ ความโปร่งใส (Transparency: Tp) และจรรยาบรรณ (Ethic: Eh) รวมถึงความไวว้างใจดา้น
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ศกัยภาพ (Competency Trust: CT) ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากกลุ่มลูกคา้รัฐวิสาหกิจถือเป็นกลุ่มผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงอยู่วงนอกของการด าเนินธุรกิจหรือมิใช่กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีอยู่ภายใน
องค์กร หรือใกลชิ้ดกบัการด าเนินการธุรกิจของรัฐวิสาหกิจโดยตรง ท าให้การเขา้ถึงและการรับรู้
ขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจซ่ึงลูกคา้รัฐวิสาหกิจตอ้งการท่ีจะรับรู้นั้นเป็นไปไดค้่อนขา้ง
ยาก ดงันั้นกลุ่มลูกคา้รัฐวิสาหกิจ จึงให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวิสาหกิจ ในด้านความโปร่งใสมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะเป็นเคร่ืองสะทอ้นให้เห็นถึงการท่ีองค์กร
รัฐวสิาหกิจจะมีคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งชดัเจน เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้สามารถเขา้ไป
ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล การด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจไดอ้ย่างชดัเจน รวดเร็ว โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและผลการวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน เช่น 
คณะอนุกรรมการเพื่อการพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (2543), พ.ร.บ.ว่าดว้ยการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี (2546), สคร. (2552), ก.ล.ต. (2555), ณดา จนัทร์สม (2556), Grant Thornton 
(2015), G20/OECD (2015), OECD SO (2015) เป็นตน้ รวมถึงสอดคลอ้งกบั ไชยวฒัน์ ค ้าชู (2545) 
ท่ีระบุวา่ องค์กรจะตอ้งมีการบริหารงานอยา่งโปร่งใส กล่าวคือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มจะตอ้ง
สามารถเขา้ท าการตรวจสอบได ้และในทุกขั้นตอนจะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบ และ พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ 
(2559) ซ่ึงระบุวา่ ผูรั้บผดิชอบส าคญัในการท่ีจะบริหารงาน เพื่อให้องคก์รสามารถแสดงพฤติกรรม
ท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดน้ั้น จ  าเป็นท่ีองคก์รจะตอ้งการบริหารงานอยา่ง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
บริหาร อีกทั้งยงัให้ความส าคัญคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีด้านจรรยาบรรณ อาจจะ
เน่ืองมาจากการท่ีลูกค้ามีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กรอย่างมีขีดจ ากัด
ประกอบกับการเข้าไปตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสอาจจะท าได้ยาก จรรยาบรรณจึง
เปรียบเสมือนพระไตรปิฎกหรือค าภีร์ไบเบิลท่ีจะเป็นส่ิงควบคุมก ากบัดูแลให้รัฐวิสาหกิจด าเนิน
ธุรกิจไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม ไม่ประพฤติปฏิบติัในทางท่ีเส่ือมเสีย ไม่ดี และด าเนินการธุรกิจ
ดว้ยความมีมาตรฐานอย่างมืออาชีพตาม เช่น ท่ีจรรยาบรรณไดร้ะบุไว ้นอกจากน้ีความคุน้เคยจาก
การท่ีใช้บริการมาอยา่งยาวนานและมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีรัฐวิสาหกิจจะตอ้งปฏิบติัและด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bourdeau (2005, p. 125) ท่ีระบุวา่ลูกคา้
จะมีความไวว้างใจในระดบัสูงหากประเมินองค์ประกอบเก่ียวกบัศกัยภาพขององค์กรธุรกิจท่ีจะ
สามารถสร้างความมัน่ใจให้เกิดข้ึนกบัลูกคา้ ความสามารถในการให้บริการ การให้บริการอย่าง
ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้วา่อยูใ่นระดบัสูงดว้ยเช่นกนั   
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 5.2.3   อภิปรายผลการเปรียบเทียบแบบจ าลองคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวิสาหกิจความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย จ าแนกตาม
สาขารัฐวสิาหกิจ 

ค าถามการวจิยัขอ้ท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความ
ไวว้างใจ และความตั้ งใจซ้ือของลูกค้าจะแตกต่างกันระหว่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและ
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทยหรือไม่อย่างไร และวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 3 
เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีต่อความไวว้างใจและความ
ตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน และรัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย 

ผลจากการวิ เคราะห์ พบว่า  แบบจ าลอง ท่ีก าหนดข้ึนตามทฤษฎี เพื่อก าหนด
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจ และความ
ตั้งใจซ้ือของลูกค้ารัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบนัการเงินในประเทศไทย มีความ
สอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงหมายความวา่ แบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานและสาขา
สถาบนัการเงินไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยทั้งสาขาพลงังาน
และสาขาสถาบันการเ งินล้วนแล้วแต่ ถูกก ากับ โดยหน่วยงานภาครัฐ อาทิ  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) ท่ีจดัท าระบบประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีมุ่งเนน้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะ การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน และการ
ควบคุมภายใน รวมถึงบางรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย จึงท าให้ตอ้งยึดถือปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและกฎหมายซ่ึงออกโดยหน่วยงานเหล่านั้น เช่น
หลกัเกณฑ์และแนวทางการก ากบัดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของ สคร. (2552) และหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของ ก.ล.ต. (2555) เป็นตน้ ท าให้มีการ
ปฏิบติัยึดถือองคป์ระกอบของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเหมือนกนั อีกทั้งการก ากบัดูแล
ในส่วนอ่ืน ๆ มีความคล้ายคลึงกนั จึงท าให้แบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน และสาขาสถาบนั
การเงินไม่แตกต่างกนั  

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวิสาหกิจ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง ส าหรับรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานนั้น ให้ความส าคญั
กบัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดา้นความโปร่งใสมากสุด ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากรัฐวิสาหกิจ
สาขาพลังงานเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานทรัพยากรท่ีไม่ย ัง่ยืน เช่น 
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ อีกทั้งยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
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ก๊าซคาร์บอนในอตัราท่ีสูง ท าให้อุตสาหกรรมดงักล่าวไดรั้บแรงกดดนัจากสังคม ในประเด็นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อสร้างความไวว้างใจต่อองคก์รธุรกิจให้เกิดข้ึน (Liu, Garcia & Vredenburg,  
2014) รวมถึงการก าหนดอตัราค่าบริการของรัฐวิสาหกิจสาขาพลงังานกระทบความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยตรง จึงตอ้งการความไวว้างใจในดา้นตน้ทุนท่ีสะทอ้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน
การก าหนดราคาท่ีมีความเป็นธรรม และการตรวจสอบราคาค่าบริการท่ีเป็นธรรม อีกทั้งในฐานะ
ลูกคา้แล้ว ยงัประสบปัญหาความไม่สมมาตรของขอ้มูลตามทฤษฎี ความไม่สมมาตรของขอ้มูล
(Akerlof, 1970) ท าให้ลูกคา้รัฐวิสาหกิจจึงให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ด้านความโปร่งใส เพื่อให้กลุ่มลูกคา้สามารถเขา้ไปด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล การด าเนินการ        
ต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจไดอ้ยา่งชดัเจน รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
และผลการวจิยัของนกัวชิาการหลายท่าน เช่น คณะอนุกรรมการเพื่อการพฒันาระบบการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี (2543), พ.ร.บ.ว่าด้วยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (2546), สคร .(2552), ก.ล.ต. 
(2555), ณดา จนัทร์สม (2556), Grant Thornton (2015), G20/OECD (2015), OECD SOE (2015) 
เป็นตน้ ส าหรับรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินนั้น ให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีด้านจรรยาบรรณมากสุด ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินโดย
ธรรมชาติของการด าเนินธุรกิจบริการให้แก่ประชาชน เช่น บริการรับฝากเงิน บริการสินเช่ือ การ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการตัว๋แลกเงิน เช็คเงินสด บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ 
บริการโอนเงินขา้มเขต/ขา้มธนาคาร/ขา้มประเทศ หรือแมก้ระทั้งบริการให้เช่าตูนิ้รภยั เพื่อเก็บ
ทรัพยสิ์นอนัมีค่าของลูกคา้ เป็นตน้ จึงมีการวางระบบและการก ากบัดูแล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้มีองคก์รเขา้มาก ากบัดูแลเพิ่มข้ึนมากกวา่รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ จึงท าให้มีการก าหนดกฎ ระเบียบในการด าเนินการท่ีชดัเจน ครอบคลุม และ
รัดกุม อีกทั้งมีหน่วยงานท่ีสามารถเขา้ไปตรวจสอบความโปร่งใสหลายหน่วยงานเห็นความส าคญั
ของคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงให้ความส าคญักบัการควบคุมปฏิบติัให้รัฐวิสาหกิจ
ด าเนินการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด กฎหมายเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด            
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีจะสะทอ้นส่ิงเหล่านั้นไดก้็คือการยดึมัน่ในจรรยาบรรณนัน่เอง 

นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงิน มีความจ าเป็นท่ีตอ้งเคร่งครัดใน
เร่ืองการมีจรรยาบรรณในการปกปิดขอ้มูลซ่ึงเป็นความลบัของลูกคา้ จึงท าให้รัฐวิสาหกิจสาขา
สถาบนัการเงินนั้น ให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีด้านจรรยาบรรณมาก
ท่ีสุด ซ่ึงมากกวา่รัฐวิสาหกิจสาขาพลงังาน ในส่วนของค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของความตั้งใจซ้ือ
ของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาสถาบนัการเงินมีค่าอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งต ่า อาจจะเน่ืองมาจาก
จ านวนองคก์รธุรกิจสาขาสถาบนัการเงินท่ีมีจ านวนมากกวา่องคก์รธุรกิจในสาขาพลงังาน ท าให้ใน
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ธุรกิจสาขาสถาบนัการเงินมีการแข่งขนัท่ีสูงกว่าธุรกิจในสาขาพลังงาน ลูกค้ามีโอกาสในการ
เลือกใชสิ้นคา้หรือบริการไดจ้ากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ได ้ 

 
5.3  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะดา้นองคค์วามรู้วชิาการ 

(1)  การใชแ้บบจ าลองตน้แบบท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นฐานในการศึกษาเก่ียวกบัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ความไว้วางใจ และความตั้ งใจท่ีซ้ือในอนาคต โดยพัฒนาเป็นกรอบ
แนวความคิดส าหรับอา้งอิงของนกัวิชาการหรือนกัวิจยัในการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม หรือการ
ด าเนินการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อพยากรณ์ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือ
ส าหรับองคก์รธุรกิจ โดยเฉพาะองคก์รธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจ เพื่อใชก้  าหนดเป็นหลกัเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการบริหารงาน และผสมผสานการน าตัวแปรท่ีมีความหลากหลาย
แบบจ าลองทางทฤษฎี เพื่ออธิบายความซับซ้อนของความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือ ไดอ้ย่างมี
หลกัการ ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางส าหรับงานวิจยัต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ
ในเชิงวชิาการต่อไป 

(2)  จากผลการวิจยัท่ีพบว่า คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทยมีความสอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดงวา่องคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) ความส านึกในหนา้ท่ี (Responsibility) 
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) จรรยาบรรณ (Ethics)และการมีส่วน
ร่วม (Participation) รัฐวิสาหกิจ สามารถน าองค์ประกอบดังกล่าวไปใช้เป็นตัวช้ีวดัการรับรู้
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวสิาหกิจในประเทศไทยได ้

(3)  จากผลการวจิยัท่ี พบวา่ ความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย มีความ
สอดคลอ้งกนัตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดงวา่องคป์ระกอบทั้ง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ
ดา้นศกัยภาพ (Competence Trust) ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร (Communication Trust) และ
ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สัญญา (Contractual Trust) รัฐวิสาหกิจสามารถน าองค์ประกอบดงักล่าว
ไปใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยได ้
   5.3.2   ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปปฏิบติั 

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า แบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความ
ไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ทั้งสาขาพลังงานและสาขา
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สถาบันการเงินมีความสอดคล้องกันตามข้อมูลเชิงประจกัษ์ ดังนั้นผลจากการวิจยัดังกล่าวจึง
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ดงัน้ี 

(1)  จากผลการวิจัย ท่ีพบว่า แบบจ าลองคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวิสาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย สอดคลอ้งกนั
ตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงแสดงวา่คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ดงันั้นเพื่อสร้างให้เกิดความไวว้างใจต่อ
องค์กรรัฐวิสาหกิจอันจะส่งผลต่อการเพิ่มความตั้ งใจซ้ือของลูกค้ารัฐวิสาหกิจนั้น ผู ้บริหาร
รัฐวิสาหกิจควรให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้องค์กรรัฐวิสาหกิจด าเนินการ เพื่อ
สะทอ้นใหลู้กคา้รัฐวสิาหกิจเห็นถึงคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์รรัฐวิสาหกิจ โดย
มีองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัสูงล าดบั 3 ล าดบัแรก ท่ีควรจะมุ่งเนน้ให้ความส าคญั ไดแ้ก่ 
ดา้นจรรยาบรรณ ดา้นความโปร่ง และดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามล าดบั ในขณะท่ีดา้น
ความไวว้างใจนั้นองคก์รรัฐวิสาหกิจควรให้ความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและองคก์ร
เน่ืองจากความไวว้างใจดา้นศกัยภาพมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทยมากท่ีสุด เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศ
ไทยเพิ่มข้ึน อนัจะเป็นผลดีต่อผลประกอบการขององคก์รรัฐวสิาหกิจในอนาคต 

ส าหรับส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดกฎ ระเบียบ หลักการปฏิบติัของรัฐวิสาหกิจ ควร
ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีการจดัตั้ งคณะกรรมการจริยธรรม (Ethics Committee) หรือ
คณะกรรมการก ากับดูแลการปฏิบติังาน (Compliance Committee) รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทางด้าน
จรรยาบรรณ (Ethics Officer) หรือหน่วยงานท่ีด าเนินการในการรวบรวมกฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั 
จรรยาบรรณ ซ่ึงหน่วยงานภายในรัฐวิสาหกิจตอ้งปฏิบติั รวมถึงท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน า ค าปรึกษา
ทางด้านจรรยาบรรณและก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณเหล่านั้น อย่าง
ถูกตอ้ง ชัดเจน เพื่อเป็นกลไกในการสร้างเสริมคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้มีความ
แขง็แรงมากยิง่ข้ึน 

(2)  ถึงแมว้า่ผลการวจิยัจะยนืยนัวา่ แบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
รัฐวสิาหกิจ ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจสาขาพลงังาน และสาขาสถาบนั
การเงินในประเทศไทย จะไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตินั้น แต่เม่ือพิจารณาค่า
อิทธิพลของคุณลักษณะการก ากับดูแลกิจการท่ีดีแล้ว พบว่า รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานควรให้
ความส าคญักบัการส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความ
โปร่งใส ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และด้านจรรยาบรรณมากท่ีสุดเป็น 3 ล าดับแรก
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เน่ืองจากมีค่าอิทธิพลมากท่ีสุดเป็น 3 ล าดบัแรก ในขณะท่ีรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบนัการเงินควรท่ีจะ
ความส าคญักบัการส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
จรรยาบรรณ ความโปร่งใส และด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากท่ีสุดเป็น 3 ล าดบัแรก 
เน่ืองจากมีค่าอิทธิพลมากท่ีสุดเป็น 3 ล าดบัแรก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความไวว้างใจ และความตั้งใจ
ซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจทั้งสาขาพลงังานและสาขาสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน อนัจะเป็นผลดีต่อผล
ประกอบการขององคก์รต่อไป 

(3)  จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ การรับรู้คุณลกัษณะการก ากบักิจการท่ีดี และความไวว้างใจ
ของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในภาพรวมยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารและองคก์รรัฐวิสาหกิจควรท่ีจะ
เร่งสร้างการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบักิจการท่ีดี และความไวว้างใจของลูกคา้รัฐวิสาหกิจให้เพิ่ม
มากข้ึน ผา่นทุกช่องทางการส่ือสาร เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ โดยเฉพาะใหรั้บรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีในดา้นการมีส่วนร่วม และความไวว้างใจด้านการส่ือสาร ซ่ึงเป็นจุดอ่อนท่ีรัฐวิสาหกิจ
ควรเร่งวางกลยทุธ์ และแนวทางการปฏิบติั เพื่อให้เกิดการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ในด้านการมีส่วนร่วม และความไวว้างใจด้านการส่ือสารเพิ่มมากข้ึน อนัจะส่งผลให้เกิดความ
ไวว้างใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจมากยิง่ข้ึน 
   5.3.3   ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต 

(1)  ผูท่ี้สนใจสามารถน าแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความไวว้างใจ
และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวสิาหกิจในประเทศไทยไปศึกษากบัรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ท่ีมี
คะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ต ่ากว่า 3.00 คะแนน ตามแนวทางการประเมินรัฐวิสาหกิจของ
ส านกังานรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั เพื่อเปรียบเทียบผลของอิทธิพลระหวา่งรัฐวิสาหกิจท่ีมีผล
การประเมินรัฐวสิาหกิจในระดบัสูง และในระดบัต ่า 

(2) ผูท่ี้สนใจสามารถน าแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีอิทธิพลต่อ
ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยไปศึกษากบัรัฐวิสาหกิจทุก
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย จ านวน 56 แห่ง 9 สาขา เพื่อทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของ
สาขา รัฐวสิาหกิจ เพื่อเป็นการยนืยนัองคค์วามรู้อีกคร้ัง 

(3)  ผูท่ี้สนใจสามารถน าแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีอิทธิพลต่อ
ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยไปศึกษากบักลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืน นอกเหนือจากลูกคา้รัฐวิสาหกิจ เช่น กลุ่มนกัลงทุน กลุ่ม NGO กลุ่มผูน้ าความคิดใน
ทอ้งถ่ิน กลุ่มส่ือสารมวลชน เป็นตน้ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความเหมือน หรือความแตกต่างของ
ผลการศึกษาท่ีจะไดรั้บ  
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(4)  เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแบบภาคตดัขวาง ซ่ึงศึกษาเพียงแค่
ช่วงเวลาขณะหน่ึงเท่านั้น (Cross-Sectional Analytic Study) ผูท่ี้สนใจสามารถน าแบบจ าลอง
คุณลักษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกค้า
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยไปศึกษา โดยใช้การเก็บข้อมูลเป็นช่วงระยะเวลาท่ียาวข้ึน เพื่อ
เปรียบเทียบผลเป็นรายปี หรือการศึกษาแบบ (Longitudinal Studies) เพื่อตรวจสอบวา่ระยะเวลามี
อิทธิพลต่อแบบจ าลองท่ีไดจ้ากการศึกษา และเป็นการยนืยนัองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี 

(5)  ผูท่ี้สนใจสามารถน าแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีอิทธิพลต่อ
ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยไปศึกษากบัรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความเหมือน หรือความแตกต่างของผลการศึกษาท่ีจะไดรั้บ 

(6)  ผูท่ี้สนใจสามารถน าแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีอิทธิพลต่อ
ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยไปศึกษากบัรัฐวิสาหกิจทุก
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย จ านวน 56 แห่ง เพื่อทดสอบความแตกต่างของรัฐวิสาหกิจท่ีภาครัฐถือ
หุน้ทั้งหมด และรัฐวสิาหกิจท่ีมีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(7)  ผูท่ี้สนใจสามารถวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกคา้รัฐวิสาหกิจ เพื่อ
ยนืยนัความสัมพนัธ์ของตวัแปรคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความไวว้างใจ และความตั้งใจ
ซ้ือ และคน้หาเหตุผลเชิงลึกถึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

(8)  ผูท่ี้สนใจสามารถน าแบบจ าลองคุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีอิทธิพลต่อ
ความไวว้างใจ และความตั้งใจซ้ือของลูกคา้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยไปเป็นแบบจ าลองตน้แบบ
ในการประยุกต ์โดยอาจจะมีการเพิ่มเติมตวัแปรท่ีน่าสนใจ เพื่อใชใ้นการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ความ
ภกัดี (Royalty) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 5.1  
 

 
ภาพที ่5.1  กรอบแนวคิดส าหรับการวจิยัในอนาคต 
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ค าถามเชิงโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อยืนย ันและให้ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรและข้อค าถามในการช้ีว ัดการรับรู้
คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของลูกคา้ต่อองคก์รรัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 
 1.  หน่วยงานท่ีท่านรับผิดชอบ มีการปฏิบติังานเพื่อสนบัสนุนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีขององค์กรอย่างไรบา้ง และการปฏิบติังานดงักล่าวสร้างการรับรู้ให้ลูกคา้ทราบหรือไม่ ในการ
ปฏิบติังานดา้นใดบา้ง 
 2.  ท่านคิดว่าการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีท่านรับผิดชอบสนบัสนุนหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีขององคก์รในดา้นใดบา้ง และในแต่ละดา้นการด าเนินการใดบา้งท่ีปฏิบติัแลว้ตอ้งการให้
ลูกคา้รับรู้เพื่อสะทอ้นวา่องคก์รมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 3.  ท่านคิดว่าการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีท่านรับผิดชอบ มีการด าเนินการหรือการ
ปฏิบติัใดท่ีมีความส าคญัเพื่อสนับสนุนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององค์กรและลูกคา้ของ
องคก์รควรจะรับรู้เพื่อแสดงถึงความเป็นองคก์รท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี                     
ในรัฐวสิาหกจิที่ให้สัมภาษณ์เชิงลกึ 
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รายช่ือผู้ปฏิบัติงานทีม่ีความเช่ียวชาญด้านการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในรัฐวสิาหกจิ 
ทีใ่ห้สัมภาษณ์เชิงลกึ 

 
1)  นางอรวดี พุทธสาโร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน 

ในฐานะก ากับดูแลฝ่ายบริหารผลการด าเนินงานและความเส่ียง และฝ่ายก ากับการลงทุนและ
ควบคุมภายในบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
ส านกังานใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2)  นางสาวพรรณพนัช พูลทรัพย ์ผูจ้ดัการฝ่ายกลยุทธ์ ปฏิบติัหน้าท่ีแทน รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม
2559 ณ อาคารส านกังานใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

3)  นายประเสริฐ สลิดอ าไพ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส่ือสารองค์กรและกิจการเพื่อ
สังคม บริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม2560 ณ อาคารส านกังาน
ใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

4)  นางภาวนา ปทุมต์ตรังษี หวัหน้าทีมก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และเลขานุการบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ณ อาคาร
ส านกังานใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

5)  นายพูลพฒัน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบริหาร
ความเส่ียงธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
ส านกังานงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

6)  นายศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปติ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสายงาน สายงาน
ทรัพยากรบุคคลและบรรษทัภิบาล ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21
ธนัวาคม 2559 ณ อาคารส านกังานงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

7)  นายสันติ ปริวิสุทธ์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสายงาน ตรวจสอบ
ภายใน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ใหส้ัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21ธนัวาคม 2559ณ อาคารส านกังาน
งานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ตัวอย่างหนังสือขอสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ปฏิบัติงานทีม่ีความเช่ียวชาญ 

ด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในรัฐวสิาหกจิ 
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ตรวจเคร่ืองมือวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีต่รวจเคร่ืองมือวจัิย 
 

1.   ศ.ดร. วรภัทร  โตธนะเกษม ผู้เช่ียวชาญด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
ต าแหน่งปัจจุบัน - อนุกรรมการ ศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
  - กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ (สพร.)  
  - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    

 

2.   ดร. คุรุจิต นาครทรรพ  ผู้เช่ียวชาญด้านรัฐวสิาหกจิสาขาพลงังาน 
ต าแหน่งปัจจุบัน - ประธานกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังาน (สปท.) 

  - ประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริหารสภาวจิยัแห่งชาติ 
- กรรมการกฤษฎีกา 

 

3.   นางปานทพิย์ ศรีพมิล  ผู้เช่ียวชาญด้านรัฐวสิาหกจิสาขาสถาบันการเงิน 
ต าแหน่งปัจจุบัน - ท่ีปรึกษาดา้นพฒันารัฐวสิาหกิจ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ  
  กระทรวงการคลงั 
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
  บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
- บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
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ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาด้วยเทคนิคดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) 
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ภาคผนวก ง 
ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดว้ยเทคนิคดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Item – Objective 

Congruence Index: IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาด้วยเทคนิคดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วตัถุประสงค์ (Item – Objective Congruence Index: IOC) ของผู้เช่ียวชาญ 

 

ความหมายของคะแนน 
ความสอดคลอ้ง (Congruence) +1 หมายถึง ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาในขอ้ค าถามกบั

วตัถุประสงคแ์ละตวัแปรท่ีตั้งไว ้
ความสอดคลอ้ง (Congruence) 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาในขอ้

ค าถามกบัวตัถุประสงคแ์ละตวัแปรท่ีตั้งไว ้
ความสอดคลอ้ง (Congruence) -1 หมายถึง ค าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาในขอ้ค าถาม

กบัวตัถุประสงคแ์ละตวัแปรท่ีตั้งไว ้
 
ดชันีของตวัแปร 

(Index of 
Variable) 

วตัถุประสงคข์องตวัแปร 
(Objective) 

รหสั 
(Code) 

ขอ้ค าถาม (Questionnaires) 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่า 
IOC 

ผล 
1วร 2น 3คร 

ความรับผิดชอบ
ต่อผลการ
ปฏิบติังาน 
(Accountability) 

ช้ีวดัการรับรู้โดยตรงของลูกคา้ต่อ
องคก์รรัฐวิสาหกิจวา่เป็นองคก์ร
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีการแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี
และผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนด
ไวโ้ดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่
ในระดบัท่ีสนองต่อความ
คาดหวงัของลูกคา้รวมทั้งการ
แสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อลูกคา้ 

Ac1 บุคลากรของรัฐวิสาหกิจท่ี
ท่านเป็นลูกคา้ปฏิบติังาน
ดว้ยความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ 

+1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 

Ac2 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีการก าหนดตวัช้ีวดัผลการ
ปฏิบติังานและน ามาใชใ้น
การพิจารณาความดี
ความชอบอยา่งเป็นธรรม 

+1 0 +1 0.7 ใช้ได้ 

Ac3 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีการแบ่งแยกบทบาท 
หนา้ท่ี ความรับผิดชอบใน
การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

-1 0 -1 -0.7 ตดัออก 

Ac4 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้มี
การติดตามก ากบัการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

+1 0 +1 0.7 ใช้ได้ 

Ac5 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน 

0 0 -1 -0.3 ตดัออก 

Ac6 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีการก าหนดกฎระเบียบ 

0 1 1 0.7 ใช้ได้ 

  

Ac7 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้มี
การใชก้ฎระเบียบและ
บทลงโทษส าหรับผูบ้ริหารหรือ
บุคลากรท่ีฝ่าฝืนอยา่งเคร่งครัด
และเป็นธรรม 

+1 0 0 0.3 ตดัออก 
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ดชันีของตวัแปร 
(Index of 
Variable) 

วตัถุประสงคข์องตวัแปร 
(Objective) 

รหสั 
(Code) 

ขอ้ค าถาม (Questionnaires) 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่า 
IOC 

ผล 
1วร 2น 3คร 

  

Ac8 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีการก าหนดหลกัเกณฑก์าร
ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสูงสุดและ
ประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

+1 -1 +1 0.3 ตดัออก 

Ac9 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีระบบใหลู้กคา้ประเมิน
ความพึงพอใจในสินคา้/
บริการและการปฏิบติังาน
ของพนกังาน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ความส านึกใน
หนา้ท่ี 
(Responsibility) 
 

ช้ีวดัการรับรู้โดยตรงของลูกคา้ต่อ
องคก์รรัฐวิสาหกิจวา่เป็นองคก์ร
ท่ีมีความส านึกในหนา้ท่ีดว้ยขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอ สามารถใหบ้ริการท่ี
สามารถด าเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดและสร้าง
ความเช่ือมัน่ความไวว้างใจ
รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวงั/ความตอ้งการของลูกคา้
ท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 

Re1 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
แสดงความจริงใจในการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
สงัคม 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

Re2 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 

+1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 

Re3 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ใหบ้ริการท่ีมี ปลอดภยั 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

Re4 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ใหบ้ริการท่ีไม่สร้างความ
เดือดร้อนใหแ้ก่สงัคมและ
ชุมชน 

0 +1 0 0.3 ตดัออก 

Re5 บุคลากรของรัฐวิสาหกิจท่ี
ท่านเป็นลูกคา้ปฏิบติังาน
ดว้ยความเขา้ใจดา้นนโยบาย
และแผนการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

Re6 บุคลากรของรัฐวิสาหกิจท่ี
ท่านเป็นลูกคา้ปฏิบติังาน
ร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

  
Re7 บุคลากรของรัฐวิสาหกิจท่ีท่าน

เป็นลูกคา้ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
ความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 

+1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 

  
Re8 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้

ปฏิบติังานเพื่อสร้างความ
มัน่คงใหแ้ก่ประเทศ 

0 +1 0 0.3 ตดัออก 

  

Re9 บุคลากรของรัฐวิสาหกิจท่ี
ท่านเป็นลูกคา้ปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพเตม็
ก าลงัความสามารถ 

+1 0 0 0.3 ตดัออก 
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ดชันีของตวัแปร 
(Index of 
Variable) 

วตัถุประสงคข์องตวัแปร 
(Objective) 

รหสั 
(Code) 

ขอ้ค าถาม (Questionnaires) 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่า 
IOC 

ผล 
1วร 2น 3คร 

  

Re10 บุคลากรของรัฐวิสาหกิจท่ี
ท่านเป็นลูกคา้ปฏิบติังาน
ดว้ยความเตม็ใจ 

-1 +1 0 0 ตดัออก 

การปฏิบติัอยา่ง
เท่าเทียม 
(Equitable 
Treatment) 
 

ช้ีวดัการรับรู้โดยตรงของลูกคา้ต่อ
องคก์รรัฐวิสาหกิจวา่เป็นองคก์ร
ท่ีมีการปฏิบติัต่อลูกคา้โดยสุจริต 
และจะตอ้งพิจารณาใหเ้กิดความ
เท่าเทียมกนั ลูกคา้ไดรั้บการ
ปฏิบติัและไดรั้บบริการอยา่งเท่า
เทียมกนัโดยไมมี่การแบ่งแยก
ดา้นชาย/หญิงถ่ินก าเนิดเช้ือชาติ
ภาษาเพศอายคุวามพิการสภาพ
ทางกายหรือสุขภาพสถานะของ
บุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคมความเช่ือทางศาสนา
การศึกษาและอ่ืนๆ 

ET1 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ปฏิบติังานโดยค านึงถึงสิทธิ
ความเท่าเทียมกนัของ
ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ET2 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกคนดว้ย
มาตรฐานเดียวกนั 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ET3 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ปฏิบติังานตามกฎระเบียบ
หรือกฎหมายท่ีก าหนดอยา่ง
เคร่งครัด 

-1 +1 0 0 ตดัออก 

ET4 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
สร้างระบบคุม้ครองสิทธิ
ของประชาชนและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 

0 0 -1 -0.3 ตดัออก 

ET5 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
แสดงความจริงใจในการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่อ
ประชาชนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั 

0 0 0 0 ตดัออก 

  

ET6 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
เผยแพร่ขอ้มูลสิทธิต่างๆ 
ของประชาชน และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย อยา่งชดัเจน 
ถูกตอ้ง โดยทัว่ถึง 
หลากหลายช่องทาง 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

  

ET7 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือลูกคา้
ทุกคนดว้ยกิริยาวาจาท่ีสุภาพ
อ่อนโยน 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 
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ดชันีของตวัแปร 
(Index of 
Variable) 

วตัถุประสงคข์องตวัแปร 
(Objective) 

รหสั 
(Code) 

ขอ้ค าถาม (Questionnaires) 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่า 
IOC 

ผล 
1วร 2น 3คร 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

ช้ีวดัการรับรู้โดยตรงของลูกคา้ต่อ
องคก์รรัฐวิสาหกิจวา่เป็นองคก์ร
ท่ีมีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบ
ได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
โปร่งใส กระบวนการเปิดเผย
อยา่งตรงไปตรงมาช้ีแจงไดเ้ม่ือมี
ขอ้สงสยัและสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารอนัไม่ตอ้งหา้มตาม
กฎหมายไดอ้ยา่งเสรีโดยลูกคา้
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ
ต่างๆและสามารถตรวจสอบได ้

Tr1 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
สร้างระบบการตรวจสอบ
ภายในองคก์รท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

+1 0 0 0.3 ตดัออก 

Tr2 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
สร้างระบบการบริหารงานท่ี
ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได ้

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

Tr3 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
แสดงใหเ้ห็นถึงการปลอด
จากการทุจริตหรือ
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

Tr4 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นธรรม
และความโปร่งใสในการ
คดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานใน
องคก์ร 

0 0 0 0 ตดัออก 

Tr5 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
เปิดใหป้ระชาชนหรือผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียรับรู้ขั้นตอน
การปฏิบติังาน 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

Tr6 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงใจท่ี
จะใหข้อ้มูลข่าวสารแก่
ประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในทุกดา้น 

0 +1 -1 0 ตดัออก 

  

Tr7 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีการยกยอ่งเจา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย์
สุจริตอยา่งสม ่าเสมอ 

0 +1 0 0.3 ตดัออก 

  
Tr8 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้

ส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความสุจริต 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

  

Tr9 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการด าเนินงานอยา่ง
ครบถว้น ถูกตอ้ง ไม่
บิดเบือน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

  

Tr10 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
สร้างช่องทางในการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งหลากลาย
ช่องทาง 

+1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 
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ดชันีของตวัแปร 
(Index of 
Variable) 

วตัถุประสงคข์องตวัแปร 
(Objective) 

รหสั 
(Code) 

ขอ้ค าถาม (Questionnaires) 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่า 
IOC 

ผล 
1วร 2น 3คร 

ความมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
(Efficiency & 
Effectiveness) 

ช้ีวดัการรับรู้โดยตรงของลูกคา้ 
ต่อองคก์รรัฐวิสาหกิจวา่เป็น
องคก์รท่ีมีการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
กิจการ (Value Creation) ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวโดยการ
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ 
เป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขนั 

EE1 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
บริหารจดัการทรัพยากรให้
เกิดประโยชนสู์งสุดแก่
ส่วนรวม 

-1 +1 -1 -0.3 ตดัออก 

EE2 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ปฏิบติังานโดยค านึงถึง
ประโยชนข์องประชาชน
และสงัคมเป็นส าคญั 

-1 +1 -1 -0.3 ตดัออก 

EE3 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ปฏิบติังานโดยใส่ใจการ
พฒันาสงัคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบั
ภารกิจหลกั 

-1 +1 +1 0.3 ตดัออก 

EE4 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ปฏิบติังานโดยสร้างความพึง
พอใจในบริการใหแ้ก่ลูกคา้
สูงสุด 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

EE5 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
รักษาและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี้
ความยัง่ยืน 

0 0 +1 0.3 ตดัออก 

  

EE6 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้มี
การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิต
และการใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

EE7 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีการคิดคน้สร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่เพื่อก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม
อยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

  

EE8 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีการรณรงคใ์หบุ้คลากรใน
องคก์รใชท้รัพยากรอยา่งรู้
คุณค่า 

0 0 +1 0.3 ตดัออก 

  

EE9 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
แสดงใหเ้ห็นถึงประหยดัและ
การลดตน้ทุนเพื่อใหลู้กคา้
ไดรั้บประโยชนสู์งสุด 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

  

EE10 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีการลดตน้ทุนหรือลดการ
สูญเสียการด าเนินงานอยู่
เสมอ 

0 +1 0 0.3 ตดัออก 
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ดชันีของตวัแปร 
(Index of 
Variable) 

วตัถุประสงคข์องตวัแปร 
(Objective) 

รหสั 
(Code) 

ขอ้ค าถาม (Questionnaires) 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่า 
IOC 

ผล 
1วร 2น 3คร 

จรรยาบรรณ 
(Ethics) 

ช้ีวดัการรับรู้โดยตรงของลูกคา้ต่อ
องคก์รรัฐวิสาหกิจวา่เป็นองคก์ร
ท่ีมีการส่งเสริมพฒันาการก ากบั
ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณท่ีดี
ในการประกอบธุรกิจ 

Eh1 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ปฏิบติังานโดยปราศจากปัญหา
เร่ืองความประพฤติของบุคลากร 

-1 +1 0 0 ตดัออก 

Eh2 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ปฏิบติังานโดยเห็นแก่
ประโยชนสุ์ขของประชาชน
มากกวา่ผลประโยชนข์อง
องคก์ร 

-1 +1 0 0 ตดัออก 

Eh3 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ปฏิบติังานดว้ยความ
น่าเช่ือถือซ่ือสตัยสุ์จริต 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

Eh4 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
พิจารณาตดัสินเร่ืองต่างๆ 
ดว้ยความเป็นกลางเช่ือถือได ้

0 +1 +1 0.3 ตดัออก 

  

Eh5 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ปฏิบติังานดว้ยความรู้
ความสามารถอยา่งมืออาชีพ
และเคร่งครัดต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

  

Eh6 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีการส่งเสริมการพฒันาดา้น
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ประชาชนทัว่ไปอยา่ง
สม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

  

Eh7 ผูบ้ริหารหรือบุคลากรของ
รัฐวิสาหกิจปฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีในดา้นการ
ประพฤติปฏิบติัดว้ย
คุณธรรม 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

  

Eh8 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
จดัใหมี้ช่องทางการรับ
เร่ืองราวร้องเรียนท่ีสะดวก
ส าหรับประชาชน 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 
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ดชันีของตวัแปร 
(Index of 
Variable) 

วตัถุประสงคข์องตวัแปร 
(Objective) 

รหสั 
(Code) 

ขอ้ค าถาม (Questionnaires) 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่า 
IOC 

ผล 
1วร 2น 3คร 

การมีส่วนร่วม 
(Participation) 

ช้ีวดัการรับรู้โดยตรงของลูกคา้ต่อ
องคก์รรัฐวิสาหกิจวา่เป็นองคก์รท่ี
มีการส่งเสริมใหเ้กิดการกระจาย
โอกาสใหแ้ก่ประชาชน ลูกคา้ มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน การ
จดัสรรทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจขององคก์ร ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ
เป็นอยูข่องประชาชน หรือ
กระบวนการองคก์รรัฐวิสาหกิจ 
และลูกคา้มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมใน
การรับรู้เรียนรู้ท าความเขา้ใจร่วม
แสดงทศันะร่วมเสนอปัญหา /
ประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมคิด
แนวทางร่วมการแกไ้ขปัญหาร่วม
ในกระบวนการตดัสินใจและร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะลูกคา้
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

Pa1 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้มี
การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
โครงการท่ีอาจส่งผลกระทบแก่
ประชาชน ชุมชน และสงัคม 

+1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 

Pa2 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้มี
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง
ภายในองคก์รผา่นส่ือต่าง  ๆ
อยา่งสม ่าเสมอ 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

Pa3 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้มี
การสร้างบรรยากาศใหเ้กิด
ความรู้สึกวา่ประชาชนเป็น
เจา้ของรัฐวิสาหกิจนั้น 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

Pa4 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ใหค้วามส าคญัในการรับฟัง
ความคิดเห็นหรือประชา
พิจารณ์จากประชาชนหรือผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

  

Pa5 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้มี
การตอบสนองต่อความคิดเห็น
ของประชาชนหรือผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอยา่งจริงใจ 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

  

Pa6 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้ให้
ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่ง
เพียงพอต่อการตดัสินใจใน
โครงการท่ีรัฐวิสาหกิจนั้น
ตอ้งการรับฟังความคิดเห็น
หรือประชาพจิารณ ์

0 0 +1 0.3 ตดัออก 

  

Pa7 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มีการส่งเสริมศกัยภาพของ
ประชาชนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียใหส้ามารถวิเคราะห์
ปัญหาและตดัสินใจในเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

0 0 +1 0.3 ตดัออก 

  

Pa8 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ดูแลผลกระทบหรือส ารวจ
ความตอ้งการของประชาชน
อยา่งสม ่าเสมอ 

-1 +1 0 0 ตดัออก 
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ดชันีของตวัแปร 
(Index of 
Variable) 

วตัถุประสงคข์องตวัแปร 
(Objective) 

รหสั 
(Code) 

ขอ้ค าถาม (Questionnaires) 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่า 
IOC 

ผล 
1วร 2น 3คร 

  

Pa9 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
สร้างระบบอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ประชาชนหรือ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการ
ติดตามการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจนั้นทุกขั้นตอน 

0 +1 0 0.3 ตดัออก 

Pa10 รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้ให้
ความส าคญักบัการส ารวจความ
คิดเห็นหรือการท าประชา
พิจารณ์ก่อนการตดัสินใจ
ด าเนินโครงการใด  ๆ

+1 0 0 0.3 ตดัออก 

ความไวว้างใจ
ดา้นศกัยภาพ 
(Competence 
Trust) 

ช้ีวดัความเช่ือมัน่ของลูกคา้ท่ีมีต่อ
องคก์รรัฐวิสาหกิจในดา้น
ศกัยภาพหรือความสามารถของ
องคก์รวา่สามารถปฏิบติัหรือ
สามารถด าเนินงานตามภารกิจ 
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีความ
เช่ียวชาญ มีความสามารถ มี
ทกัษะช านาญ 

CT1 ท่านจะเลือกใชบ้ริการจาก
รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
ทุกคร้ังท่ีท่านมีความตอ้งการ 
เพราะเช่ือมัน่ในศกัยภาพของ
บุคลากร 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

CT2 ท่านไม่เคยตอ้งร้องเรียนเก่ียวกบั
ความบกพร่องขอ้งของการ
ใหบ้ริการจากรัฐวิสาหกิจท่ีท่าน
เป็นลูกคา้ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

CT3 ท่านไดรั้บการบริการจาก
รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
โดยเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
สะดวก รวดเร็ว และได้
มาตรฐานอยา่งมืออาชีพ 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

CT4 หากมีบริการใหม่  ๆท่ีท่านสนใจ
เกิดข้ึน ท่านจะเลือกใชบ้ริการ
จากรัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
มาก่อนเพราะเช่ือมัน่ใน
มาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ 

+1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 

CT5 ถา้มีบุคคลอ่ืนแนะน าใหท่้าน
หลีกเล่ียงการใชสิ้นคา้และ
บริการจากรัฐวิสาหกิจท่ีท่าน
เป็นลูกคา้อยู ่ท่านจะไมค่ลอ้ย
ตามโดยทนัที 

+1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 

  
CT6 ท่านชกัชวนใหผู้อ่ื้นใชบ้ริการ

จากรัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็น
ลูกคา้ทุกคร้ังหากมีโอกาส 

+1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 
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ดชันีของตวัแปร 
(Index of 
Variable) 

วตัถุประสงคข์องตวัแปร 
(Objective) 

รหสั 
(Code) 

ขอ้ค าถาม (Questionnaires) 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่า 
IOC 

ผล 
1วร 2น 3คร 

ความไวว้างใจ
ดา้นการส่ือสาร
(Communication 
Trust) 

ช้ีวดัความเช่ือมัน่ของลูกคา้ท่ีมีต่อ
องคก์รรัฐวิสาหกิจในดา้นการ
ส่ือสารวา่องคก์รมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารกนัและกนัอยา่ง
คงท่ีและสม ่าเสมอโดยพฤติกรรม
ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดความไวว้างใจ
ดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนั
และกนัโดยการพดูในส่ิงท่ีตรงกบั
ความเป็นจริง มีการยอมรับความ
ผิดพลาด มีการใหแ้ละรับขอ้มูล
ป้อนกลบั การรักษาความลบั มี
การช้ีแจงถึงความมีเจตนาท่ีดี 

MT1 ท่านใหข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง
ทั้งหมดแก่รัฐวิสาหกิจท่ีท่าน
เป็นลูกคา้เม่ือเขา้ใชบ้ริการ 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

MT2 ท่านสามารถน าขอ้มูลในดา้น
ต่างๆ ท่ีไดรั้บจากรัฐวิสาหกิจ
ไปใชไ้ดท้นัทีโดยไม่ตอ้ง
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
แม่นย  า 

+1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 

MT3 ท่านบอกเล่าเร่ืองราวดี  ๆ
เก่ียวกบัการใชบ้ริการจาก
รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้ให้
ผูอ่ื้นทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

MT4 ท่านมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
กบัรัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็น
ลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

MT5 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
จดัข้ึนเป็นประจ า 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

ความไวว้างใจ
ดา้นค ามัน่สญัญา 
(Contractual 
Trust) 

ช้ีวดัความเช่ือมัน่ของลูกคา้ท่ีมีต่อ
องคก์รรัฐวิสาหกิจในดา้นค ามัน่
สญัญาวา่องคก์รไดก้ระท าในส่ิงท่ี
พดู/เขียน/ประกาศไวว้า่จะกระท า 
ความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความ
ใส่ใจในการมีส่วนร่วม หรือง่าย
ต่อการส่ือสารกลบั เม่ือมีการ
สญัญาไวค้วามไวว้างใจดา้น
ค ามัน่สญัญาน้ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาความคิดเห็น ความตั้งมัน่ใน
ความซ่ือสตัยแ์ละการแสดง
พฤติกรรมอยา่งคงท่ี 

TT1 ทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการจาก
รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้ 
ท่านไม่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของใบเรียกเกบ็
เงินค่าบริการหรือ
ใบเสร็จรับเงิน 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

TT2 ท่านไม่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบ
สญัญาท่ีจะตอ้งท ากบั
รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้
อยา่งละเอียด 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

TT3 ท่านไดรั้บการบริการหลงั
การขายจากรัฐวิสาหกิจท่ี
ท่านเป็นลูกคา้ตามท่ีไดใ้ห้
สญัญาไว ้

+1 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

TT4 ท่านเช่ือมัน่วา่รัฐวิสาหกิจท่ี
ท่านเป็นลูกคา้จะสามารถ
เกบ็ความลบัระหวา่งกนัใน
การใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 0 0.7 ใชไ้ด ้
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ดชันีของตวัแปร 
(Index of 
Variable) 

วตัถุประสงคข์องตวัแปร 
(Objective) 

รหสั 
(Code) 

ขอ้ค าถาม (Questionnaires) 
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่า 
IOC 

ผล 
1วร 2น 3คร 

ความตั้งใจซ้ือ 
(Intention to 
Buy) 

ช้ีวดัความตั้งใจท่ีลูกคา้มีแนวโนม้
ท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการนั้นๆ เป็นตวัแรก ใน
อนาคตท่ีจะตอ้งตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ 

IB1 ภายใน 1 สปัดาห์ขา้งหนา้
ท่านวางแผนท่ีจะซ้ือสินคา้/
บริการจากรัฐวิสาหกิจท่ีท่าน
เป็นลูกคา้ 

-1 +1 -1 -0.3 ตดัออก 

IB2 ภายใน 1 เดือนขา้งหนา้ท่าน
วางแผนท่ีจะซ้ือสินคา้/
บริการจากรัฐวิสาหกิจท่ีท่าน
เป็นลูกคา้ 

0 +1 +1 0.7 ใช้ได้ 

IB3 ท่านจะซ้ือสินคา้หรือบริการ
รูปแบบใหม่  ๆจากรัฐวิสาหกิจ
ท่ีท่านเป็นลูกคา้ 

+1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 

IB4 หากท่านตอ้งการใชสิ้นคา้/
บริการดา้นพลงังานหรือ
การเงินท่านจะเลือกใชจ้าก
รัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็นลูกคา้อยู่
แลว้เป็นล าดบัแรก 

+1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

IB5 หากท่านตอ้งการใชสิ้นคา้/
บริการหากท่านตอ้งการใช้
สินคา้/บริการดา้นพลงังานหรือ
การเงินอีกคร้ังท่านจะเลือกใช้
จากรัฐวิสาหกิจท่ีท่านเป็น
ลูกคา้อยูแ่ลว้เป็นล าดบัแรก 

+1 +1 0 0.7 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการทดสอบค่าความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือจากการทดลองใช้  

(Try out) 
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ผลการทดสอบค่าความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือจากการทดลองใช้ 
 

หัวข้อ ข้อค าถาม ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 1-35 0.989 
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน 1-5 0.932 
ความส านึกในหนา้ท่ี 6-11 0.944 
การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 12-15 0.922 
ความโปร่งใส 16-21 0.942 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 22-25 0.934 
การมีจรรยาบรรณ 26-30 0.961 
การมีส่วนร่วม 30-35 0.965 
ความไว้วางใจ 36-50 0.928 
ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ 36-41 0.910 
ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร 42-46 0.871 
ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สญัญา 47-50 0.717 
ความตั้งใจซ้ือ 51-54 0.877 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  
(Corporate Governance Characteristics)  

และความไว้วางใจ (Trust) ของลูกค้ารัฐวสิาหกจิในประเทศไทย 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความไวว้างใจของลูกคา้
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
 กรุณาตอบค าถามทุกขอ้โดยพิจารณาตวัเลือกของแต่ละขอ้เพียงตวัเลือกเดียว 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 การรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Characteristics) 
ส่วนท่ี 3 ความไวว้างใจ (Trust) 
ส่วนท่ี 4 ความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy) 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าแนะน าการตอบแบบสอบถาม กรุณาท าเคร่ืองหมายกากบาท  ในขอ้ท่ีท่านเลือก 
1. เพศ 
 ชาย   หญิง 
2. อายุ 
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 22   23 – 29 ปี   30 – 39 ปี 
 40 – 49 ปี   50 –  59 ปี   60 ปี ข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่มธัยมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้/ ปวช.    มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวส./ อนุปริญญา 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า      ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
4. อาชีพ 
 ขา้ราชการ   พนกังานรัฐวิสาหกิจ  พนกังานบริษทั              ธุรกิจส่วนตวั  คา้ขาย 
 รับจา้ง/ลูกจา้ง/อาชีพอิสระ      นิสิต/นกัศึกษา     เกษตรกรรม/ปศุสตัว/์ประมง   เกษียณ/วา่งงาน   
5. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 นอ้ยกวา่ 15,000 บาท   15,001 – 30,000 บาท  30,001 – 50,000 บาท 50,001 – 100,000 บาท 
 100,001 – 300,000 บาท  300,001 – 500,000 บาท  500,001 – 1,000,000 บาท มากกวา่ 1,000,000 บาท ข้ึนไป 
6. ภูมิภาคที่พกัอาศัย 
 ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคใต ้
 ภาคตะวนัออก  ภาคตะวนัตก  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
7. ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าของ รัฐวสิาหกจิ 
 นอ้ยกวา่ 1 ปี  1 – 2 ปี     3 – 5 ปี        6 – 10 ปี  11 – 15 ปี  มากกวา่ 15 ปี 
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ส่วนที ่2 การรับรู้คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี (Corporate Governance Characteristics) 
ค าแนะน าการตอบแบบสอบถาม ขอ้ต่อไปน้ีเป็นขอ้ความส าหรับวดัการรับรู้คุณลกัษณะการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Characteristics) กรุณาท าเคร่ืองหมายกากบาท  หลงัขอ้
ค าถาม เลือกตอบในขอ้ท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัความเป็นจริงโดยให้เลข 1 หมายถึง การรับรู้การปฏิบติั
นอ้ยท่ีสุด และเลข 5 หมายถึงการรับรู้การปฏิบติัมากท่ีสุด โดยมีล าดบัแสดงดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ระดบัของการรับรู้การปฏิบัต ิ

ปฏิบัตน้ิอยทีสุ่ด ปฏิบัตน้ิอย ปฏิบัตปิานกลาง ปฏิบัตมิาก ปฏิบัตมิากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

ข้อค าถาม 
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน (Accountability) 1 2 3 4 5 
1. บุคลากรของ รัฐวสิาหกิจ ปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ      
2. รัฐวสิาหกิจ มีการก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานของบุคลากร      
3. รัฐวสิาหกิจ มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังาน      
4. รัฐวสิาหกิจ มีการก าหนดกฎระเบียบส าหรับบุคลากรอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร      
5. รัฐวิสาหกิจ มีระบบให้ลูกคา้ประเมินความพึงพอใจในสินคา้/บริการและการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 

     

ความส านึกในหนา้ท่ี (Responsibility) 1 2 3 4 5 
6. รัฐวสิาหกิจ แสดงความจริงใจในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสงัคม      
7. รัฐวสิาหกิจ ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ      
8. รัฐวสิาหกิจ ใหบ้ริการท่ีมี ปลอดภยั      
9.บุคลากรของ รัฐวสิาหกิจ ปฏิบติังานดว้ยความเขา้ใจดา้นนโยบาย      
10.บุคลากรของ รัฐวสิาหกิจ ปฏิบติังานร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี      
11.บุคลากรของ รัฐวสิาหกิจ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี      
การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม (Equitable Treatment) 1 2 3 4 5 
12. รัฐวสิาหกิจ ปฏิบติังานโดยค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของลูกคา้      
13. รัฐวสิาหกิจ ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกคนดว้ยมาตรฐานเดียวกนั      
14. รัฐวสิาหกิจ เผยแพร่ขอ้มูลสิทธิต่าง  ๆของลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียม
กนัหลากหลายช่องทาง 

     

15. รัฐวสิาหกิจ ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือลูกคา้ทุกคนดว้ยกิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน      

 
 

DPU



262 

ระดบัของการรับรู้การปฏิบัต ิ

ปฏิบัตน้ิอยทีสุ่ด ปฏิบัตน้ิอย ปฏิบัตปิานกลาง ปฏิบัตมิาก ปฏิบัตมิากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

ข้อค าถาม 
ความโปร่งใส (Transparency) 1 2 3 4 5 
16. รัฐวสิาหกิจ สร้างระบบการบริหารงานท่ีทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได ้      
17. รัฐวสิาหกิจ แสดงใหเ้ห็นถึงการปลอดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทบัซอ้น      
18. รัฐวิสาหกิจ เปิดให้ประชาชนหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ขั้ นตอนการ
ปฏิบติังาน 

     

19. รัฐวสิาหกิจ ส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต      
20. รัฐวสิาหกิจ เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 
ไม่บิดเบือน 

     

21. รัฐวสิาหกิจ สร้างช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งหลากลายช่องทาง      
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) 1 2 3 4 5 
22. รัฐวสิาหกิจ ปฏิบติังานโดยสร้างความพึงพอใจในบริการใหแ้ก่ลูกคา้สูงสุด      
23. รัฐวิสาหกิจ มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชเ้พ่ือปรับปรุงคุณภาพการผลิตและการ
ใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

     

24. รัฐวสิาหกิจ มีการคิดคน้สร้างสรรคส่ิ์งใหม่เพ่ือก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมอยูเ่สมอ      
25. รัฐวิสาหกิจ แสดงให้เห็นถึงการประหยดัและพยายามลดตน้ทุนเพ่ือให้ลูกคา้
ไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

     

จรรยาบรรณ (Ethics) 1 2 3 4 5 
26. รัฐวสิาหกิจ ปฏิบติังานดว้ยความน่าเช่ือถือซ่ือสตัยสุ์จริต      
27. รัฐวสิาหกิจ ปฏิบติังานดว้ยความรู้ความสามารถอยา่งมืออาชีพและเคร่งครัดต่อ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

     

28. รัฐวสิาหกิจ มีการส่งเสริมการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนทัว่ไป
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

29.ผูบ้ริหารหรือบุคลากรของ รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตนเป็นตวัอย่างท่ีดีในด้านการ
ประพฤติปฏิบติัดว้ยคุณธรรม 

     

30. รัฐวสิาหกิจ จดัใหมี้ช่องทางการรับเร่ืองราวร้องเรียนท่ีสะดวกส าหรับประชาชน      
การมีส่วนร่วม (Participation) 1 2 3 4 5 
31.รัฐวิสาหกิจ มีการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
โครงการท่ีอาจส่งผลกระทบ 

     

32. รัฐวสิาหกิจ มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองภายในองคก์รผา่นส่ือต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ      
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ระดบัของการรับรู้การปฏิบัต ิ

ปฏิบัตน้ิอยทีสุ่ด ปฏิบัตน้ิอย ปฏิบัตปิานกลาง ปฏิบัตมิาก ปฏิบัตมิากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

ข้อค าถาม 
33.รัฐวสิาหกิจ มีการสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกวา่ประชาชนเป็นเจา้ของรัฐวิสาหกิจ
นั้น 

     

34.รัฐวิสาหกิจ ให้ความส าคญัในการรับฟังความคิดเห็นจากลูกคา้หรือผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 

     

35. รัฐวสิาหกิจ มีการตอบสนองต่อความคิดเห็นของลูกคา้หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่ง
จริงใจ 

     

 
ส่วนที ่3 ความไว้วางใจ (Trust) 
ค าแนะน าการตอบแบบสอบถาม ขอ้ต่อไปน้ีเป็นขอ้ความส าหรับวดัความไวว้างใจ (Trust) กรุณา
กรอกท าเคร่ืองหมายกากบาท  หลงัขอ้ค าถาม เลือกตอบในขอ้ท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัความเป็นจริง
โดยใหเ้ลข 1 หมายถึง ระดบัความถ่ีในการแสดงพฤติกรรมคือไม่เคยปฏิบติัเลย และเลข 5 หมายถึง 
ระดบัความถ่ีในการแสดงพฤติกรรมคือปฏิบติัทุกคร้ังโดยมีล าดบัแสดงดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ระดบัของการปฏบิัตขิองลูกค้า 

ไม่เคยปฏิบัตเิลย ปฏิบัตน้ิอยคร้ัง ปฏิบัตบิางคร้ัง ปฏิบัตบ่ิอยมาก ปฏิบัตทุิกคร้ัง 

1 2 3 4 5 

ข้อค าถาม 
ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (Competence Trust) 1 2 3 4 5 
36.ท่านจะเลือกใชบ้ริการจาก รัฐวิสาหกิจ ทุกคร้ัง เพราะเช่ือมัน่ในศักยภาพของ
บุคลากรและผลิตภณัฑ ์

     

37.ท่านไม่เคยร้องเรียนเก่ียวกบัความบกพร่องขอ้งของการใชสิ้นคา้/บริการจาก รัฐวิสาหกิจ 
(ถา้ไม่เคยร้องเรียนตอบ 5) 

     

ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (Competence Trust) 1 2 3 4 5 
38.ท่านไดรั้บการบริการจาก รัฐวิสาหกิจ อย่างสะดวก รวดเร็ว และไดม้าตรฐาน
อยา่งมืออาชีพ 
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ระดบัของการปฏบิัตขิองลูกค้า 

ไม่เคยปฏิบัตเิลย ปฏิบัตน้ิอยคร้ัง ปฏิบัตบิางคร้ัง ปฏิบัตบ่ิอยมาก ปฏิบัตทุิกคร้ัง 

1 2 3 4 5 

ข้อค าถาม 
39.หากมีบริการใหม่ ๆ ท่ีท่านสนใจเกิดข้ึน ท่านจะเลือกใชบ้ริการจาก รัฐวิสาหกิจ 
มาก่อนเพราะเช่ือมัน่ในมาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ 

     

40.ถา้มีบุคคลอ่ืนแนะน าใหท่้านหลีกเล่ียงการใชสิ้นคา้และบริการจาก รัฐวิสาหกิจ ท่าน
จะไม่คลอ้ยตามโดยทนัที  

     

41.ท่านชกัชวนใหผู้อ่ื้นใชบ้ริการจาก รัฐวสิาหกิจ ทุกคร้ังหากมีโอกาส      
ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร(Communication Trust) 1 2 3 4 5 
42.ท่านใหข้อ้มูลท่ีเป็นความจริงทั้งหมดแก่ รัฐวสิาหกิจ เม่ือเขา้ใชบ้ริการ      
43.ท่านสามารถน าขอ้มูลในดา้นต่าง  ๆท่ีไดรั้บจาก รัฐวสิาหกิจ ไปใชไ้ดท้นัทีโดยไม่ตอ้ง
ตรวจสอบมากนกั  

     

44.ท่านบอกเล่าเร่ืองราวดีๆ เก่ียวกบัการใชบ้ริการจาก รัฐวิสาหกิจ ให้ผูอ่ื้นทราบอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

45.ท่านมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบั รัฐวสิาหกิจ อยา่งสม ่าเสมอ      
46.ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี รัฐวสิาหกิจ จดัข้ึนเป็นประจ า      
ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สญัญา (Contractual Trust) 1 2 3 4 5 

47. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างละเอยีดของใบเรียกเก็บเงินค่าบริการหรือ
ใบเสร็จรับเงินจาก รัฐวสิาหกิจ ทุกคร้ัง 

     

48. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบสัญญาท่ีจะตอ้งท ากบั รัฐวิสาหกิจ อย่างละเอียด
มากทีสุ่ดทุกคร้ัง 

     

49. ท่านไดรั้บการบริการหลงัการขายจาก รัฐวสิาหกิจ ตามท่ีไดใ้หส้ญัญาไว ้      
50. ท่านเช่ือมัน่วา่ รัฐวิสาหกิจ จะสามารถเก็บความลบัระหวา่งกนัในการให้บริการได้
เป็นอยา่งดี 
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ส่วนที ่4 ความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy) 
ค าแนะน าการตอบแบบสอบถาม ขอ้ต่อไปน้ีเป็นขอ้ความส าหรับวดัความตั้งใจซ้ือ (Intention to 
Buy) กรุณาท าเคร่ืองหมายกากบาท  หลงัขอ้ค าถาม เลือกตอบในขอ้ท่ีท่านเห็นว่าตรงกบัความ
เป็นจริงโดยให้เลข 1 หมายถึง ระดบัความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมคือจะไม่ซ้ือเลยและเลข 5 
หมายถึง ระดบัความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมคือจะซ้ืออยา่งแน่นอนโดยมีล าดบัแสดงดงัตาราง
ต่อไปน้ี 

ระดบัของการปฏบิัตขิองลูกค้า 

จะไม่ซ้ือเลย จะซ้ือนานๆ คร้ัง จะซ้ือเป็นปกต ิ จะซ้ือบ่อยคร้ัง จะซื้อทุกคร้ัง 

1 2 3 4 5 

ข้อค าถาม 
ความตั้งใจซ้ือ (Intention to Buy) 1 2 3 4 5 
51. ภายใน 1 เดือนขา้งหนา้ท่านวางแผนท่ีจะซ้ือสินคา้/บริการจาก รัฐวสิาหกิจ       
52. ท่านจะซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการรูปแบบใหม่ๆ จาก รัฐวสิาหกิจ       
53. หากท่านตอ้งการใชบ้ริการดา้นพลงังาน/การเงินท่านจะเลือกใชจ้ากรัฐวิสาหกิจ
เป็นล าดบัแรก 

     

54. ในอนาคตท่านจะใชสิ้นคา้/บริการของ รัฐวสิาหกิจ อีกแน่นอน      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านทีส่ละเวลาอนัมค่ีาในการตอบแบบสอบถามนี ้

โปรดตรวจสอบอีกคร้ังวา่ท่านไดท้ าครบทุกขอ้ก่อนส่งคืน 
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ภาคผนวก ช 
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตเข้าเกบ็ข้อมูลตวัอย่าง 
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ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตเข้าเกบ็ข้อมูลตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการทดสอบค่าความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือตวัอย่าง 
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ผลการทดสอบค่าความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือจากตัวอย่าง 
 

หัวข้อ ข้อค าถาม ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

คุณลกัษณะการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 1-35 0.978 
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน 1-5 0.883 
ความส านึกในหนา้ท่ี 6-11 0.906 
การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 12-15 0.878 
ความโปร่งใส 16-21 0.926 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 22-25 0.885 
การมีจรรยาบรรณ 26-30 0.909 
การมีส่วนร่วม 30-35 0.937 
ความไว้วางใจ 36-50 0.918 
ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ 36-41 0.839 
ความไวว้างใจดา้นการส่ือสาร 42-46 0.828 
ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สญัญา 47-50 0.861 
ความตั้งใจซ้ือ 51-54 0.980 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกลุ ฤทธ์ิด ารงค ์ แกว้ขาว 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขา การเงิน                

การคลงั ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549 

 - ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหาร

ส่ือสารมวลชน (MCA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 

ต าแหน่งและสถานที่ท างาน  

นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงานธุรกิจ
พลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ประสบการณ์ 

 - นกัวชิาการคลงั ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

 - คณะกรรมการก ากบัดูแลโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่
ดีในรัฐวสิาหกิจ (ก ากบัดูแลการร่างหลกัการและแนว

ทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจ พ.ศ.2552) 

 - ทีมงานปลดักระทรวงพลงังาน ดร.อารีพงศ ์ ภู่ชอุ่ม (2557) 

 - ทีมงานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน                          

พลเอกอนนัตพร กาญจนรัตน์ (2558 – ปัจจุบนั) 

วิทยานิพนธ์/รายงานโครงการ 

เฉพาะบุคคล การส่ือสารเพือ่การจดัการภาวะวกิฤติของผูผ้ลิตละคร

โทรทศัน์, 2552 
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