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บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจ SMEs ของไทย และศึกษา

โครงสรางความสัมพันธระหวางปจจัยทางจิตวิทยาที่สงผลตอธรรมาภิบาลและความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

กลุมตัวอยางคือ ผูประกอบการ SMEs จํานวน 435 คน ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการมีธรรมาภิบาลอยูใน

ระดับสูง ภาวะผูนําและแรงจูงใจภายในสงผลโดยมีอิทธิพลทางบวกตอทัศนคติตอธรรมาภิบาล และธรรมาภิบาล

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทัศนคติตอธรรมาภิบาลสงผลโดยมีอิทธิพลทางบวกตอธรรมาภิบาล และธรรมาภิบาล

สงผลโดยมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   สวนภาวะผูนํา 

แรงจูงใจภายใน และทัศนคติตอธรรมาภิบาลอธิบายความแปรปรวนของธรรมาภิบาลไดรอยละ  68      นอกจากน้ี

ภาวะผูนํา แรงจูงใจภายใน ทัศนคติตอธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจไดรอยละ 68 เชนกัน 
 

คําสําคัญ:  ธรรมาภิบาล  ทัศนคติ  ภาวะผูนํา แรงจูงใจภายใน   ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 
 

Abstract 

 The Purpose of this research was to study good governance in Thai SMEs and to study the structural 

relationship among psychological factors affecting good governance and success in business. The samples were 

435 SMEs entrepreneurs. The results showed that SMEs entrepreneurs had high level of good governance. 

Leadership and intrinsic motivation had positive direct effect on attitude toward good governance and good 

governance. Attitude toward good governance had positive direct effect on good governance. And good 

governance had positive direct effect on the success in business. Leadership, intrinsic motivation and attitude 

toward good governance accounted for 68 percent of good governance. Leadership, intrinsic motivation, attitude 

toward good governance and good governance accounted for 68 percent of success in business. 

 

Keyword  :  Good governance, Attitude, Leadership,  Intrinsic motivation, success in business   
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คํานํา  

 สืบเน่ืองจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและ

การเงินทั่วโลกรวมถึงปญหาการลมละลายของบริษัท           

ที่ ดํ า เ นินธุ รกิ จ  เช น  บริษั ท เอนรอน       (Enron 

Corporation) บริษัทไทโก (Tyco International Ltd.) 

และบริษัทเวิลดคอม (WorldCom) ของสหรัฐอเมริกา

ที่เกิดขึ้นในชวงป  พ.ศ.2544-2545 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ปญหาหลายประการ เชน ความไมโปรงใส การจงใจ

บิดเบือนขอมูลขาวสารขององคการ ความลมเหลว

ทางการบัญชี การทุจริตคอรัปชั่นในการบริหารงาน 

กอใหเกิดผลกระทบทางดานลบตอตลาดทุนและ

เศรษฐกิจของประเทศตางๆ  ปญหาเหลาน้ีเปนปญหาที่

เกี่ยวของกับเร่ืองของการขาดธรรมาภิบาลขององคการ 

ทําใหหลายหนวยงาน เชน ธนาคารโลก กองทุน

การเงินระหวางประเทศและองคการสหประชาชาติ 

พยายามผลักดันในเร่ืองธรรมาภิบาลใหเปนหลักการ

หรือมาตรฐานสากลที่องคการและหนวยงานทั่วไป

ตองปฏิบัติ โดยมีการเสนอเปนแนวทางธรรมาภิบาล

ระดับโลก (Global Governance) ซึ่งหนวยงานที่

เกี่ยวของเห็นวาธรรมาภิบาลจะเปนกุญแจสําคัญ

ประการหน่ึงที่นํา  ไปสูความสําเร็จในการฟนฟูและ

พัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก (สํานักงานขาราชการพลเรือน, 

2542) 

การสรางหรือสงเสริมธรรมาภิบาลจําเปนตอง

อาศัยองคประกอบ 3 ดาน น่ันคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม (สมบูรณ ศิริประชัย, 2550) โดย

ในทุกองคประกอบของธรรมาภิบาลน้ัน  มีความ

เชื่อมโยงกันทั้งในระดับประเทศ ระดับภาครัฐ และ

ระดับองคการ (วีระ ไชยธรรม, 2542) การมีธรรมาภิ

บ า ล เป นหั วใ จ สํ า คั ญ สํ า ห รับ ทุ ก อง ค ก า รไ ม ว า

หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน รวมถึงตองอาศัยการ

ปรับตัวและเตรียมความพรอมของประชาชนและ

ผูบริหารในทุกระดับ (ไชยวัฒน คําชูและคณะ, 2545) 

ประเทศไทยเร่ิมต่ืนตัวและใหความสนใจในเร่ืองธรรมาภิบาล

ภายหลังการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจประมาณชวงป พ.ศ. 

2540 ที่ผานมา และมีแนวคิดวาหากประเทศไทยมีการ

นําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับการปฏิบัติงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนแลว จะทําใหประเทศมีการ

พัฒนาไปในทิศทางที่ดี ชวยพัฒนาสังคมทั้งระบบใหมี

คุณภาพ เกิดความเปนธรรมทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 

2 5 4 6 )  ใ น ส ว นข อ ง ภ า ค รั ฐ ไ ด มี ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาล พ.ศ. 2542 

และป ระกา ศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่ อ วันที่  1 0 

สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยกําหนดใหทุกหนวยงานของ

รัฐดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก

ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 

หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก

ความคุมคา (สํานักงานขาราชการพลเรือน, 2543) สวน

ในภาคธุรกิจเอกชน ธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการ

บริหารจัดการที่ ดี การมีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตอพนักงาน ผูบริโภค สังคม 

และสิ่ งแวดลอมอยางเหมาะสม (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2549) รวมถึงการ

จัดทํา  และเปดเผยขอมูล ความสัมพันธระหวางบริษัท

กับผูถือหุนและระหวางผูถือหุนดวยกันเอง ตลอดจน

ระบบการควบคุมภายในองคการและบทบาทของ
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คณะกรรมการองคการ (ปรีดิยาธร เทวกุลและคณะ, 

2545)  

 ในโครงสรางทางธุรกิจของประเทศไทย 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and 

Medium Sized Enterprises) หรือ SMEs นับวามี

ความสําคัญและสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยเปนอยางมาก เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมมีสัดสวนถึงรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด

ภายในประเทศ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม, 2550) และไดรับการยอมรับวา 

เปนกลไกสําคัญในภาคธุรกิจไทยที่จะชวยพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได ซึ่งแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-

2554) ไดใหความสําคัญอยางยิ่งกับการสงเสริมใหภาค

ธุรกิจเอกชนเกิดความเขมแข็ง สุจริต และเกิด  ธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการอยางแทจริง เพื่อใหเกิดสังคมที่

อยูดี มีสุข และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและ

ขนาดยอม (2549) เปนหนวยงานหน่ึงที่ไดกําหนด

แนวท า ง ข อง ธ รรม า ภิบ า ล สํ า ห รั บ ธุ ร กิ จ  SMEs 

ประกอบดวย 3 ประการคือ การปฏิบัติตอพนักงาน 

การปฏิบัติตอผูบริโภค และการปฏิบัติดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลใน SMEs ต้ังอยูบนพื้นฐาน

ของผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูที่เกี่ยวของทั้งหมดใน

การดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนผูถือหุน พนักงาน ลูกจาง 

คูคา ลูกคา ชุมชนและสิ่งแวดลอม ซึ่งความสําคัญของ

การมีธรรมาภิบาลของ SMEs จะเห็นไดจากตัวอยาง

ง า น วิ จั ย ที่ พ บ ว า  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล มี

ความสัมพันธกับศักยภาพในการแขงขันของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (สุภาวดี ขุนทองจันทร, 

2548) และธุรกิจ SMEs ที่มีธรรมาภิบาลในการ

ประกอบธุรกิจ จะทําใหองคการมีการปฏิบัติที่ดีตอ

พนักงาน คูคา ลูกคา ฯลฯ ตลอดจนรับผิดชอบตอ

ชุมชนและสิ่งแวดลอม (ธเนตร นรภูมิพิภัชน, 2550) 

สงผลใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นทั้งในคุณภาพและ

มาตรฐานของสินคาและองคการ มีการเลือกใชสินคา

หรือบริการอยางตอเน่ือง และทําใหองคการ ประสบ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจไดอยางยั่งยืน 

 นอกจากน้ันยังมีปจจัยที่สําคัญหลายประการที่

มี ก า รศึ ก ษ า พ บ ว า  ส ง ผ ล ต อธ รรม า ภิบ า ล  แล ะ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะปจจัยทาง

จิตวิทยาปจจัยหน่ึงคือ ภาวะผูนําของผูประกอบการ

หรือผูบริหารองคการ ซึ่งภาวะผูนําเปนพฤติกรรมหรือ

กระบวนการที่ผูประกอบการหรือผูบริหารมีอิทธิพล

ตอผูใตบังคับบัญชา ในการจูงใจหรือสนับสนุน ให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อให

บรรลุ เปาหมายขององคการ (รัตติกรณ จงวิศาล ,    

2549ข)      และในการมีธรรมาภิบาลในองคการน้ัน 

ผูประกอบการหรือผูบริหารองคการควรมีภาวะผูนํา มี

ความสามา รถในการจัดการ มีความซื่ อสัตย  มี

คุณธรรม และมีความระมัดระวังผลประโยชนสูงสุด

ของกิจการดวยความโปรงใส มีความรับผิดชอบตาม

หนาที่ (สังเวียน อินทรวิชัย, 2548) ดังน้ันภาวะผูนําของ

ผูประกอบการจึงเปนปจจัยสําคัญ ที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอ

การมีธรรมาภิบาลขององคการน้ัน ๆ   

 นอกเหนือจากภาวะผู นํ าแลว  ปจ จัยทาง

จิตวิทยาที่สําคัญอีกปจจัยหน่ึง คือ แรงจูงใจ  ซึ่งเปน

ปจจัยที่สําคัญในการพยากรณพฤติกรรมของบุคคล

แล ะ ทํ า ใ ห บุ ค ค ล มี พ ฤ ติก รร ม ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค ไ ด 
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โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย า ง ยิ่ ง แ ร ง จู ง ใ จ ภ า ย ใ น  ( Intrinsic 

Motivation) ที่สามารถนํามาใชอธิบายพฤติกรรม

บางอยางที่บุคคลกระทํากิจกรรมหรืองานตางๆ โดยที่

บุคคลไมไดรับรางวัลหรือแรงเสริมใดจากภายนอก แต

ได รับการจูงใจจากคุณลักษณะของตัวงานหรือ

กิจกรรมน้ันเปนตัวผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม

อยางมีพลัง มีคุณคา  มีทิศทางและเต็มใจไมวาจะตอง

เผชิญกับอุปสรรคใดๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 

2541) ซึ่งจากตัวอยางงานวิจัยพบวา แรงจูงใจภายใน

สงผลตอความสําเร็จในการประกอบการ (กมลกานต 

เทพธรานนท, 2548) สงผลตอผลการปฏิบัติงานของ

ผูจัดการ (สุธรรม อัศวศักด์ิสกุล, 2549) และสงผล

ทางบวกในการทํางาน (Bolman, 2001) ดังน้ัน

แรงจูงใจภายในนาจะเปนตัวแปรทางจิตวิทยาที่สําคัญ

ที่จะสงผลใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญ

หรือมีทัศนคติที่ดีตอธรรมาภิบาลและมีการปฏิบัติตาม

หลักการของธรรมาภิบาล   

 ปจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ 

ทัศนคติที่หมายถึง ความรูคิด หรือความรูความเขาใจ 

(Cognitive Component) ความรูสึก  (Affective 

Component) และแนวโนมพฤติกรรมของบุคคล 

(Behavioral Component) ที่มีตอบุคคล สิ่งของหรือ

สถานการณ ซึ่ง เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการ

กระตุนใหบุคคลเกิดการกระทําหรือแสดงพฤติกรรม

ตางๆ และทัศนคติยังสามารถรวมกับตัวแปรอ่ืนๆ  ที่

เกี่ยวของเพื่อใชในการทํานายหรืออธิบายพฤติกรรมที่

เกิดขึ้นได เชน พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม

หรือการยอมรับนวัตกรรมดานตางๆ และมีตัวอยาง

งานวิจัยพบวา ความรู ความเขาใจของบุคลากรภายใน

องคการตอแนวคิดธรรมาภิบาล มีความสัมพันธกับ

ก า รนํา แนวคิ ดไ ป ใ ช ใ นแต ล ะ ขั้ นตอนข อง ก า ร

ปฏิบัติงาน (ชลลดา เทพอํานวยสกุล, 2544) และปจจัย

ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและ

การตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล      

มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

(กัญจนา ไชยวงศ, 2547) ดังน้ัน ความรู ความเขาใจ 

หรือทัศนคติตอธรรมาภิบาลจึงเปนอีกปจจัยหน่ึงที่คาด

วานาจะสงผลตอการมีธรรมาภิบาลในองคการ 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวของผูวิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาโครงสราง

ความสัมพันธระหวางปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ภาวะ

ผูนํา แรงจูงใจภายใน ทัศนคติตอธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล

กับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของ SMEs เพื่อ

จะ นําอง ค ค วา ม รู ที่ ไ ด ไ ป เป นข อมู ล พื้ นฐา นใ ห

หนวยงานที่ เกี่ยวของนําไปใชประโยชน และเปน

แนวทางในการสงเสริมพัฒนาธรรมาภิบาลและ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของ SMEs และ ภาค

ธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตอไป 

 

วัตถุประสงค 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจ SMEs และเพื่อศึกษา

โครงสรางความสัมพันธระหวางปจจัยทางจิตวิทยา 

ไดแก ภาวะผูนํา แรงจูงใจภายใน ทัศนคติตอธรรมาภิ

บาล ที่สงผลตอธรรมาภิบาลและความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจของ SMEs 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ีคือ ผูประกอบการ 

SMEs ในกลุมประเภทกิจการ 3 ประเภทคือ กิจการ

ผลิตสินคา กิจการคาสงคาปลีก และกิจการบริการ 

จํานวน 2,287,057 คน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ผูประกอบการ SMEs ในกลุมประเภทกิจการ 3 

ประเภท คือ กิจการผลิตสินคา กิจการคาสงคาปลีก 

และกิจการบริการ จํานวน 435 คน โดยนํารายชื่อ

ผูประกอบการ SMEs มาทําการสุมกลุมตัวอยางแบบ

งาย (Simple Random Sampling) โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม

และแบบวัด ประกอบไปดวย 

 1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล เปนขอ

คําถามแบบเลือกตอบ และแบบเติมคําลงในชองวาง 

จํานวน  7 ขอ ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน ระยะเวลาที่ประกอบ

กิจการน้ี ที่ต้ังสถานประกอบการ ประเภทของกิจการ 

และการรับรูขอมูลขาวสารความรูเร่ืองธรรมาภิบาล

จากสื่อตาง ๆ  

 2. แบบวัดภาวะผูนําของผูประกอบการ SMEs 

ใชแบบวัดของรัตติกรณ จงวิศาล (2549ก) มีจํานวน 30 

ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 

อันดับ วัดภาวะผู นํา  6 องคประกอบ คือ การสง

เสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา การใสใจและ

ปรารถนาดีตอผูอ่ืน การมีศีลธรรมในการประกอบการ 

ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร การเสริมสราง

จิตสํานึกตอสังคมและการเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆ  

 3. แบบวัดแรงจูงใจภายใน ใชแบบวัดของ

กมลกานต เทพธรานนท (2548) ที่สรางขึ้นจากแนวคิด

แรงจูงใจภายในที่ไดจากการศึกษาวิจัยของอรพินทร 

และคณะ (2542) มีจํานวน 15 ขอ เปนมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scales) 5 อันดับ วัดแรงจูงใจ

ภายใน 5 องคประกอบ ไดแก ความตองการสิ่งทาทาย 

ความสนใจ-เพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความ

ตองการมีความสามารถและความมุงมั่น   

4. แบบวัดทัศนคติตอธรรมาภิบาล ใชแบบวัด

ที่ผู วิจัยสรางขึ้น มีจํานวน 35 ขอ เปนมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scales) 5 อันดับ วัดทัศนคติตอ

ธรรมาภิบาล 3 องคประกอบ ไดแก  ทัศนคติที่มีตอ

การปฏิบัติตอพนักงาน ทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติตอ

ผูบริโภคและทัศนคติ ที่มีตอการปฏิบัติดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม  

 5. แบบวัดธรรมาภิบาล ใชแบบวัดที่ผู วิจัย

สรางขึ้น มีจํานวน 30 ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scales) 5 อันดับ วัดธรรมาภิบาล 3 

องคประกอบ ไดแก การปฏิบัติตอพนักงาน การปฏิบัติ

ตอผูบริโภคและการปฏิบัติดานสังคมและสิ่งแวดลอม  

 6. แบบวัดความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

ใชแบบวัดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากแบบวัดความสําเร็จใน

การประกอบการตามแนวคิดของไฟรและคณะ (Fry et 

al., 1998 อางถึงใน สถิตย นิยมญาติ และคณะ, 2546) 

มีจํานวน 13 ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scales) 5 อันดับ วัดความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

4 องคประกอบ คือ สภาพความเปนไปทางการเงิน การ
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สนองตอบความตองการของลูกคา  การสงเสริม

นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค การไดรับความยึด

มั่นผูกพันจากพนักงาน 

 ในการวิ จั ยค ร้ั ง น้ี  ผู วิ จั ยได ใช วิ ธี การส ง

แบบสอบถามทางไปรษณียแลวใหผูตอบแบบสอบถาม

สงคืนทางไปรษณีย และผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บ

ขอมูลกับผูประกอบการดวยตนเอง ไดแบบสอบถาม

กลับคืน จํานวน 435 ชุด นําไปวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ โดยขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามสวนบุคคล 

นํามาแจกแจงความถี่ หาคารอยละและหาคาเฉลี่ย และ

ขอมูลตัวแปรที่ไดจากแบบวัดมาวิเคราะหทางสถิติ 

โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ

แ ป ร ป ร ว น  ค า ส ห สั ม พั น ธ  โ ด ย ใ ช โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร  และการวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสราง (Structural Equation Model) โดยใช

โปรแกรม LIESREL 

 

ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน 

1.1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 229 คน คิด

เปนรอยละ 52.6 และเพศหญิง จํานวน 206 คน คิด

เปนรอยละ 47.4    มีอายุ 30 – 44 ป จํานวน 213 คน 

คิดเปนรอยละ 49.0 อายุ 45 – 59 ป จํานวน 181 คน 

คิดเปนรอยละ 41.6 อายุตํ่ากวา 30 ป จํานวน 23 คน 

คิดเปนรอยละ 5.3 และอายุ 60 ป ขึ้นไป จํานวน 18 

คน คิดเปนรอยละ 4.1มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 48.5 สูงกวาปริญญา

ตรี จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 33.6 และตํ่ากวา

ปริญญาตรี จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 17.9  

กลุมตัวอยางมีตําแหนงปจจุบันเปนเจาของ

กิจการและผูบริหารกิจการ จํานวน 181 คน คิดเปน

รอยละ 41.6 เจาของกิจการ จํานวน 132 คน คิดเปน

รอยละ 30.4 ผูบริหารกิจการ จํานวน 117 คน คิดเปน

รอยละ 26.9 และอ่ืนๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.1 

มีระยะเวลาในการประกอบกิจการ 11 ป ขึ้นไป 

จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 39.8 ระยะเวลา 5 – 10 

ป จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 38.4 และระยะเวลา

ตํ่ากวา 5 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 21.8 มีที่ต้ัง

สถานประกอบการอยูในภาคตะวันตก จํานวน 208 คน 

คิดเปนรอยละ 47.8 ภาคตะวันออก จํานวน 110 คน 

คิดเปนรอยละ 25.3 ภาคกลาง จํานวน 29 คน คิดเปน

รอยละ 6.7 ภาคเหนือ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

5.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 24 คน คิดเปน

รอยละ 5.5 กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 23 คน คิด

เปนรอยละ 5.3 และภาคใต จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 3.7 
 

กลุมตัวอยางมีกิจการประเภทกิจการผลิต

สินคา จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 41.4 กิจการ

บริการ จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 19.8 กิจการคา

ปลีก จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 17.2 กิจการคาสง 

จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.0 กิจการทั้งผลิตสินคา 

คาปลีก คาสงและบริการ จํานวน 27 คน คิดเปนรอย

ละ 6.2 กิจการผลิตสินคาและคาปลีก/คาสง/บริการ 

จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 5.7 และกิจการคาปลีก

และคาสง/บริการ จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 0.7 มี

กิจการขนาดยอมและขนาดกลาง จํานวน 299 และ 136 

คน คิดเปนรอยละ 68.7 และ 31.3 
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กลุมตัวอยางมีชองทางการรับขอมูลขาวสาร

ความรูเร่ืองธรรมาภิบาลทางหนังสือพิมพ/วารสาร/

นิตยสารจํานวน 263 คนคิดเปนรอยละ 27.7 โทรทัศน/

วิทยุจํานวน 218 คนคิดเปนรอยละ23.0 การ

ประชุมสัมมนา จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 16.7 

อินเตอรเน็ต จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 13.5 

ผูรวมงาน/เพื่อน จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 11.4 

จุลสาร/แผนพับ/ใบปลิว จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 7.2 

และชองทางอ่ืน ๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.5 

 

1.2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรของกลุมตัวอยาง 

ตาราง 1  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปร 

ตัวแปร คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ภาวะผูนํา 4.07 0.43 

แรงจูงใจภายใน 4.04 0.48 

ทัศนคติตอธรรมาภิบาล 4.15 0.52 

ธรรมาภิบาล 4.02 0.49 

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 3.61 0.54 

 

จากตาราง 1 คาเฉลี่ยของตัวแปรตางๆ มี

รายละเอียดดังน้ีคือ กลุมตัวอยางมีภาวะผูนําอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.07) มีแรงจูงใจภายในอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.04) มีทัศนคติตอธรรมาภิบาล

อยูในระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.15) มีธรรมาภิบาลอยู

ในระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) และมีความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกิจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 

3.61) 

สําหรับคาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตตาง ๆ มี

รายละเอียดดังน้ีคือ กลุมตัวอยางผูประกอบการมี

องคประกอบของภาวะผูนําสวนใหญอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ยระหวาง 3.89-4.37) สวนแรงจูงใจภายในน้ัน

สวนใหญองคประกอบมีคาเฉลี่ยในระดับสูง (คาเฉลี่ย

ระหวาง 4.09-4.27) ยกเวนดานความตองการสิ่งทาทาย

อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.56) ตัวแปร

ทัศนคติตอธรรมาภิบาลมีองคประกอบสวนใหญอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ยระหวาง 4.09-4.22) สวนตัวแปรธรร

มาภิบาลมีองคประกอบสวนใหญอยู ในระดับสูง

เชนกัน  (คา เฉลี่ ยระหว าง  3 .83-4 .18)  กลาวคือ 

องคประกอบดานการปฏิบัติตอพนักงานมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.83) องคประกอบดาน

การปฏิบั ติตอผูบ ริโภคมีค า เฉลี่ ยอยู ในระดับสูง 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.18) และองคประกอบดานการปฏิบัติ

ดานสังคมและสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.06) และตัวแปรความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจมีองคประกอบที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

ปานกลางถึงสูงโดยตัวแปรสังเกตที่เปนองคประกอบ

ที่อยูในระดับมากคือ การตอบสนองความตองการของ
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ลูกคา และการไดรับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน 

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 และ 3.73 ตามลําดับ) สวนดาน

สภาพความเปนไปไดทางการเงินและสง เส ริม

นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคอยูในระดับปาน

กลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และ 3.61 ตามลําดับ)  

นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบวาตัวแปรสังเกต

ทุกตัวที่ศึกษามีคาสหสัมพันธทางบวก (คาสหสัมพันธ

อยู ร ะ ห ว า ง  . 0 6 3  ถึ ง  . 7 8 3 )  เกื อบ ทุ ก ตั วแ ป ร มี

ความสัมพันธระหวางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ยกเวนความสัมพันธของตัวแปรสังเกต

ระหวางทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติตอผูบริโภค และ

ทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอม กับ

สภาพความเปนไปไดทางการเงินที่มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 สวนความสัมพันธของตัวแปรสังเกต

ดานการมีศีลธรรมในการประกอบการกับความ

ตองการสิ่งที่ทาทาย การมีศีลธรรมในการประกอบการ

กับสภาพความเปนไปไดทางการเงิน ความตองการสิ่ง

ทาทาย กับทัศนคติตอการปฏิบัติตอผูบริโภค ความ

ตอง ก า รสิ่ ง ท า ท า ย กั บ ก า รป ฏิ บั ติต อสั ง ค ม แล ะ

สิ่งแวดลอม ทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติตอพนักงานกับ

สภาพความเปนไปไดทางการเงิน ไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  ดังรายละเอียดในตาราง 2 
 

ตาราง 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตของกลุมตัวอยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT4=ความตองการมีความสามารถ, MOT5=ความมุงมั่น, ATT1=ทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติตอพนักงาน, ATT2=ทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติตอผูบริโภค, 

ATT3=ทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติตอสังคมและสิง่แวดลอม, GO1=การปฏิบัติตอพนักงาน, GO2=การปฏิบัติตอผูบริโภค, GO3=การปฏิบัติตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม, SUC1=สภาพความเปนไปไดทางการเงิน, SUC2=การตอบสนองความตองการของลูกคา, SUC3=สงเสริมนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค, 

SUC4=การไดรับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 

2.1 การทดสอบความกลมกลืนของโมเดล 

 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความกลมกลืนตาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย  ซึ่ งโมเดลแรกน้ีแสดง

ความสัมพันธของตัวแปรที่เปนสาเหตุของธรรมาภิ

บาล และการประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

ของผูประกอบการ SMEs ซึ่งตัวแปรแฝงที่เปนตัวแปร

เชิงสาเหตุภายนอกไดแก ภาวะผูนํา โดยมีตัวแปร

สังเกตคือการสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา 

การใสใจและปรารถนาดีตอผูอ่ืน การมีศีลธรรมในการ

ประกอบการ ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร 

การเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม และการเปดกวาง

ยอมรับสิ่งตางๆ และตัวแปรแฝงแรงจูงใจภายใน มีตัว

แปรสังเกตคือ ความตองการสิ่งทาทาย ความสนใจ-

เพลิดเพลิน ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการมี

ความสามารถ และความมุงมั่น สําหรับตัวแปรแฝงที่

เปนตัวแปรภายในโมเดลไดแก ตัวแปรแฝงทัศนคติตอธรร

มาภิบาล มีตัวแปรสังเกตคือ ทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติ

ของพนักงาน ทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติตอผูบริโภค 

และทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอม      

ตัวแปรแฝงธรรมาภิบาลมีตัวแปรสังเกตไดแก การ

ปฏิบัติตอพนักงาน การปฏิบัติตอผูบริโภค และการ

ปฏิบั ติตอสังคมและสิ่งแวดลอม สวนตัวแปรผล

สุดทายคือตัวแปรแฝงความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจ มีตัวแปรสังเกตคือ สภาพความเปนไปไดทาง

การเงิน การตอบสนองความตองการของลูกคา 

สงเสริมนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค และการ

ไดรับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน 

 โดยที่ โม เดลกรอบแนวคิดที่ เปนโมเดล

เร่ิมแรกน้ีตัวแปรภาวะผูนําจะสงผลทางตรงตอทัศนคติ

ตอธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลและตัวแปรแรงจูงใจ

ภายในมีผลทางตรงตอทัศนคติตอธรรมาภิบาลและ

ธรรมาภิบาล     ตัวแปรทัศนคติตอธรรมาภิบาลสงผล

ทางตรงตอธรรมาภิบาล และธรรมาภิบาลจะสงผล

ทางตรงตอความสําเร็จ    ในการประกอบธุรกิจ 

ตาราง 3 คาสถิติทดสอบความกลมกลืนของโมเดลในการศึกษาคร้ังน้ี 

ดัชนี เกณฑ 

คาสถิติท่ีได 

โมเดลตาม 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
โมเดลท่ีปรับแลว 

Chi-Square/df  Chi-Square=651.28  df=182 Chi-Square=510.93  df=175 

p value of chi-square > .05 .00 .00 

Goodness of Fit Index (GFI) > .90 .87 .90 

Normed Fit Index (NFI) > .90 .88 .90 

Non-Normed Fit Index (NNFI) > .90 .89 .92 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) < .08 .08 .07 

Comparative Fit Index (CFI) > .90 .91 .93 
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จากตาราง 3 คาสถิติทดสอบความกลมกลืน

ของโมเดลตามกรอบแนวคิดจากการวิจัย ไมพบวา

โมเดลแรกมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษใน

ระดับดี โดยมีคาไคสแควรเทากับ 651.28 ที่องศาอิสระ

เทากับ 182 (p=.00) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

(GFI) เทากับ .87 คา Normed Fit Index (NFI) เทากับ 

.88 คา Non-Normed Fit Index (NNFI) เทากับ .89 คา

ความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เทากับ .081 และคา 

Comparative Fit Index (CFI) เทากับ .91 จึงไดทําการ

ปรับแกโมเดลขึ้นมาใหมโดยอาศัยความรูทางทฤษฎี

ประกอบ และคําแนะนําของโปรแกรมวิเคราะหขอมูล 

 ผู วิ จัยไดทํ าการปรับโมเดลโดยเพิ่ม เสน

อิทธิพลจากตัวแปรแฝงของแรงจูงใจภายในที่สงผลไป

ยังตัวแปรความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ พบวาจาก

ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแก

แลวกับขอมูล  เชิงประจักษมีความกลมกลืนกันใน

ระดับดี จากตาราง 3 ในโมเดลที่ปรับแกแลวคาไคสแควรมี

ขนาดนอยลง  ไคสแควร เทากับ 510.93 ที่องศาอิสระ

เทากับ 175 (p=.00) ถึงแมวาคาไคสแควรจะมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ แตเน่ืองจากคาไคสแควรน้ีมีความออนไหวตอ

จํานวนกลุมตัวอยางที่มากซึ่งอาจทําใหคามีนัยสําคัญ

ทางสถิติไดแมวาโมเดลจะมีความกลมกลืนกับขอมูล 

จึงตองพิจารณาคาดัชนีวัดความกลมกลืนอ่ืนๆ อีก 

ทั้งน้ีพบวาคาดัชนีวัดความกลมกลืนอ่ืนเปนไปตาม

เกณฑที่ใชในการพิจารณาความสอดคลอง โดยที่คา

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .90 คา 

Normed Fit Index (NFI) เทากับ .90 คา Non-Normed 

Fit Index (NNFI) เทากับ .92 คาความคลาดเคลื่อน 

(RMSEA) เทากับ .07 และคา Comparative Fit Index 

(CFI) เทากับ .93  

2.2 ขนาดอิทธิพลของตัวแปรแฝงท่ีเปนปจจัยเชิงสาเหตุของธรรมาภิบาลและความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

ตาราง 4 ขนาดอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางออม (IE) และอิทธิพลทางตรง (DE) ของตัวแปรแฝงที่เปนปจจัย

เชิงสาเหตุของธรรมาภิบาล และความสําเร็จในประกอบธุรกิจของผูประกอบการ SMEs  

                                 ตัวแปรผล 

 

ตัวแปรสาเหต ุ

ทัศนคติตอ 

ธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาล ความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจ 

TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

ภาวะผูนํา .35 - .35 .60 .12 .48 .39 .39 - 

แรงจูงใจภายใน .29 - .29 .25 .10 .15 .41 .16 .25 

ทัศนคติตอธรรมาภิบาล - - - .35 - .35 .22 .22 - 

ธรรมาภิบาล - - - - - - .65 - .65 

                                                   R2 .34 .68 .68 

หมายเหตุ ขนาดอิทธิพลทุกคามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง

และทางออมสามารถสรุปไดวา ตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุ

ภายนอกที่สงผลโดยมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรแฝง

ภายในอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ภาวะ

ผูนําสงผลโดยมีอิทธิพลทางบวกตอทัศนคติตอธรร

มาภิบาลและธรรมาภิบาล โดยมีคาสัมประสิทธิ์

อิทธิพลมาตรฐานเทากับ  .35 และ .48 ตามลําดับ 

แรงจูงใจภายในสงผลโดยมี อิทธิพลทางบวกตอ

ทัศนคติตอ  ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล และความ 

สําเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยมีคาสัมประสิทธิ์

อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .29, .15 และ .25 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุภายในที่

สงผลโดยมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรแฝงเชิงผล

ภายใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 

ทัศนคติตอธรรมาภิบาลสงผลโดยมีอิทธิพลทางบวก

ตอธ รรม าภิบ า ล  โดย มี ค า สัม ป ระ สิ ทธิ์ อิท ธิ พ ล

มาตรฐานเทากับ .35  ธรรมาภิบาลสงผลโดยมีอิทธิพล

ทางบวกตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยมีคา

สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .65 

 ตัวแปรเชิงสาเหตุภายนอกที่สงผลโดยมี

อิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลภายในอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ .05 คือ ภาวะผูนําสงผลโดยมีอิทธิพล

ทางบวกตอธรรมาภิบาล โดยสงผานทัศนคติตอธรรมาภิบาล 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .12 และ

สงผลโดยมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจ โดยสงผานทัศนคติตอธรรมาภิบาล

และธรรมาภิบาลโดยมีค าสัมประสิทธิ์ อิทธิพ ล

มาตรฐานเทากับ .39 

 สวนแรงจูงใจภายในสงผลโดยมีอิทธิพลทางบวก 

ตอธรรมาภิบาล โดยสงผานทัศนคติตอธรรมาภิบาล โดยมี

คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .10 และสงผล

โดยมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจ โดยสงผานทัศนคติตอธรรมาภิบาลและธรรมาภิ

บาลโดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .16 

 นอกจากน้ียังพบอิทธิพลทางออมของตัวแปรแฝง

เชิงสาเหตุภายในที่สงผลทางออมตอตัวแปรแฝงเชิงผล

ภายในคือ ทัศนคติตอธรรมาภิบาลสงผลโดยมีอิทธิพล

ทางบวกตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ โดย

สงผานธรรมาภิบาล โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล

มาตรฐานเทากับ .22 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรแฝงเชิงผลภายในโมเดลพบวา 

ภาวะผูนําและแรงจูงใจภายในสามารถอธิบายทัศนคติ

ตอธรรมาภิบาลไดรอยละ 34 สวนภาวะผูนํา แรงจูงใจ

ภายใน และทัศนคติตอธรรมาภิบาลสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของธรรมาภิบาลไดรอยละ    68      

นอกจากน้ีภาวะผูนํา แรงจูงใจภายใน ทัศนคติตอธรร

มาภิบาลและธรรมาภิบาลสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของความสําเร็จในการประกอบธุรกิจได

รอยละ 68 

ผลของเสนทางอิทธิพลที่สามารถอธิบายถึง

ธรรมาภิบาลและความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ใน

โมเดลที่ปรับแกแลว        สามารถแสดงอิทธิพลของ

ตัวแปร ดังภาพประกอบ 1  
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การอภิปรายผลการวิจัย 

 ในการอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยไดเสนอตาม

วัตถุประสงคเฉพาะของการศึกษา ไวดังน้ี  

 1. ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี พบวา ธรรมาภิบาลใน

ธุรกิจ SMEs ของไทยในภาพรวมมีอยูในระดับสูง      

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) และแยกรายดานพบวา การ

ปฏิบัติตอพนักงานอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 

3.83)  การปฏิบัติตอผูบริโภคอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.18) การปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยู

ในระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

ผูประกอบการ SMEs ไทย  ในการศึกษาคร้ังน้ีสวน

ใหญเปนกลุมคนรุนใหมอายุเฉลี่ย 30-44 ป (รอยละ 

49) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 48.5)    อาจ

ทําใหไดรับความรูขอมูลขาวสาร    ทําใหเห็นถึงความ 

 

 

สําคัญของแนวคิดธรรมาภิบาลในองคการและได 

ปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาล ซึ่งในปจจุบันมี

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได

สงเสริมธรรมาภิบาลของ SMEs โดยการจัดอบรม 

ประชุม สัมมนา เผยแพรขอมูลเร่ืองธรรมาภิบาลผาน

สื่อทั้งทางโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ

ตางๆ รวมถึงการแจกเอกสารเผยแพรและมอบรางวัล

ใหแกองคการที่มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวอยางเชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมได จัดทําโครงการ “ธรรมาภิบาล

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” รวมถึงการจัดทํา 

DVD "ตัวอยาง SMEs ไทยหัวใจธรรมาภิบาล" เพื่อเผยแพร

ใชเปนกรณีศึกษา และใชเปนตัวอยางในการสรางธรร

มาภิบาลในองคการ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

ภาวะผูนํา

การสงเสริมแรง

บันดาลใจ

ผูใตบังคับบัญชา

การใสใจและ

ปรารถนาดีตอผูอื่น

การมีศีลธรรม

ในการประกอบการ

ความสามารถ

ในการคิดเชิง

ยุทธศาสตร

การเสริมสราง

จิตสํานึกตอสังคม

การเปดกวาง

ยอมรับสิ่งตางๆ

ความตองการ

สิ่งทาทาย

ความสนใจ-

เพลิดเลิน

ความเปนตัวของ

ตัวเอง

ความตองการ

มีความสามารถ
ความมุงมั่น

แรงจูงใจภายใน

ทัศนคติตอ

ธรรมาภิบาล

ทศนคติที่มีตอ

การปฏิบัติตอพนักงาน

ทัศนคติที่มีตอ

การปฏิบัติตอผูบริโภค

ทัศนคติที่มีตอ

การปฏิบัติตอสังคม

และสิ่งแวดลอม

การปฏิบัติตอ

พนักงาน

การปฏิบัติตอ

ผูบริโภค

การปฏิบัติตอสังคม

และสิ่งแวดลอม

ธรรมาภิบาล

ความสําเร็จใน

การประกอบ

ธุรกิจ

สภาพความ

เปนไปได

ทางการเงิน

การตอบสนอง

ความตองการของ

ลูกคา

สงเสริมนวัตกรรม

และความคิด

สรางสรรค

การไดรับความ

ยึดมั่นผูกพัน

จากพนักงาน

.48 .78 .82 .79 .73

R2 = .23 R2 = .61 R2 = .67 R2 = .63 R2 = .53

R2 = .24

R2 = .67

R2 = .45

R2 = .47

.49

.82

.67

.69

.75 .90 .83

R2 = .57 R2 = .80 R2 = .68

.82 .88 .85

R2 = .67 R2 = .78
R2 = .72

.79

.71

.69

.65

.79

.64

R2 = .63

R2 = .51

R2 = .48

R2 = .43

R2 = .62

R2 = .41 .65

.35

.48

.15

.25

.29

.35

.63

R2 = .34

R2 = .68

R2 = .68

ภาพประกอบ 1 โมเดลแสดงอิทธิพลของตัวแปรที่สามารถอธิบายธรรมาภิบาล และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 
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กลางและขนาดยอม, 2549)    สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมและสถาบันปวย อ้ึงภากรณ

รวมกัน  มอบรางวัล “ธรรมาภิบาลดีเดน” ต้ังแตป พ.ศ. 

2544 จนถึงปจจุบัน โดยมีธนาคารพาณิชยไทย และ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปน

หนวยงานคัดเลือกธุรกิจขนาดยอมสงเขาประกวด 

(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

2551) ซึ่งอาจสงผลใหผูประกอบการไดรับความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและมีการปฏิบัติตาม

แนวทางธรรมาภิบาลอยูในระดับสูง  

  2. ภาวะผูนําของผูประกอบการสงผลโดยมี

อิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอทัศนคติ

ตอธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาล โดยมีคาสัมประสิทธิ์

อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .35 และ .48 ตามลําดับ และ

สงผลโดยมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจ โดยสงผลผานทัศนคติตอธรรมาภิบาล

และธรรมาภิบาลโดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน

เทากับ .16 แสดงวา ผูประกอบการที่มีภาวะผูนําสูงจะมี

ทัศนคติตอธรรมาภิบาลสูง มีธรรมาภิบาลสูงและมี

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสูงดวย ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากภาวะผูนํา เปนพฤติกรรมหรือกระบวนการ

ที่ผูประกอบการมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา มีการจูง

ใจสนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรม

เพื่ อให บรรลุ เป าหมาย  โดย เฉพาะ ภาวะ ผู นํ า  6 

องคประกอบที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวย 

การสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา  การใสใจ

ปรารถนาดีตอผูอ่ืน  การมีศีลธรรมในการประกอบการ  

ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ  การเสริมสราง

จิตสํานึกตอสังคม และการเปดกวางยอมรับสิ่งตางๆ 

ซึ่งภาวะผูนําเหลาน้ีเปนพฤติกรรมหรือกระบวนการที่ดี และ

มีความสอดคลองกับแนวคิดทัศนคติที่ดีตอธรรมาภิบาล

และการมีธรรมาภิบาลที่ ดี  ซึ่ ง เปนแนวทางการ

ดําเนินงานที่องคการปฏิบัติตอพนักงาน ผูบริโภคและ

ปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีคุณธรรม

จริยธรรมขององคการทางธุรกิจดวย และผลการศึกษา

คร้ังน้ีสอดคลองกับแนวคิดที่วาภาวะผูนําสามารถมี

อิทธิพลตอองคการและความรวมมือในการทํางาน

หรือกิจการตางๆ ขององคการ (Yukl, 2006) และ

สอดคลองกับงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําของ

ผูประกอบการเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่ ง

เน่ืองจากจะสงผลโดยมีอิทธิพลทางบวกตอปจจัยตางๆ 

ที่มีความสําคัญที่เปนเปาหมายขององคการในดานตาง ๆ  เชน 

ภาวะผูนําสงผลตอการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล 

(ภารดี อนันตนาวี, 2548) สงผลตอความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจ  (รัตติกรณ  จงวิศาล, 2551ก;  หทัยกาญจน 

จันทะเสน, 2549) สงผลตอประสิทธิผลขององคการ 

(ชาญ รัตนะพิสิฐ, 2551) และภาวะผูนําสงผลตอผล

การปฏิบัติงานของผูบริหารหรือหัวหนางาน (สมชาย 

หัตถสุวรรณ, 2547)  

 3. แรงจูงใจภายในสงผลโดยมีอิทธิพลทาง  

บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอทัศนคติตอธรรมาภิ

บาล  ธรรมาภิบาลและความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 

.29, .15 และ .25 ตามลําดับ แสดงวา ถาผูประกอบการ 

SMEs มีแรงจูงใจภายในสูงจะสงผลโดยตรงใหมี

ทัศนคติที่ดีตอธรรมาภิบาลสูง และมีธรรมาภิบาลสูง 

รวมถึงมีความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสูงไปดวย  

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแรงจูงใจภายในเปน แรงกระตุน
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หรือแรงผลักดันที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการ

ของตัวบุคคลแตละคนผานกระบวนการเรียนรู ทําให

แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงออกมา     โดยมี

เปาหมายเพื่อบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนา

และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยไมตองอาศัยรางวัล

ภายนอกเปนขอบังคับ  และแรงจูงใจภายในเปนความ

ตองการของบุคคล    เพื่อตองการมีความสามารถ 

(Competence) ตองการกําหนดหรือลิขิตดวยตัวเอง 

(Self-Determination) และตองการความทาทาย 

(อรพินทร ชูชม และคณะ, 2542) และแรงจูงใจภายใน

เปนปจจัยที่สําคัญทางจิตวิทยาที่พบวาเปนตัวกระตุนที่

สําคัญที่ทําให เกิดพฤติกรรม     เปนตัวขับเคลื่อน

ความรูสึกทางบวกที่เกี่ยวของกับการทํางานและเปน

ตัวจูงใจใหบุคคลมีแรงขับที่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อ

ความสนุกหรือความทาทายที่เกี่ยวของกับงานมากกวา

ที่จะมาจากรางวัลภายนอก แรงกดดันหรือการขอรอง 

และแรงกระตุนใหแสดงพฤติกรรมน้ันจะมาจากรางวัล

ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับความสนุก ความเพลิดเพลิน

ในการทํา และเกี่ยวของกับการกระตุนจากภายใน

มากกวาภายนอก (Kinicki and Kreitner, 2008) และ

ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับแนวคิดที่วาแรงจูงใจ

ภายในเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหน่ึงที่ทําใหบุคคล

ตางๆ รวมถึงผู นํา ผูบริหารประสบความสําเร็จมี

ผลงานดีเดน และอุทิศตัวทํางานอยาง เต็มความ 

สามารถเพื่อผู อ่ืน เพื่อองคการและเพื่อสังคม (รัตติ

กรณ จงวิศาล, 2551ข) นอกจากน้ัน ผลการวิจัยยังมี

ความสอดคลองกับงานวิจัยที่มีการศึกษาพบว า

แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจ (กมลกานต เทพธรานนท, 2548) และ

แรงจูงใจ       มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน (สุธรรม 

อัศวศักด์ิสกุล, 2549)  

 4. ทัศนคติตอธรรมาภิบาลสงผลโดยมีอิทธิพล

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอธรรมาภิบาล โดยมีคา

สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .35 แสดงวา 

ทัศนคติตอธรรมาภิบาลของผูประกอบการ SMEs 

สงผลโดยตรงตอธรรมาภิบาล โดยผูประกอบการที่มี

ทัศนคติที่ดีตอธรรมาภิบาลสูงก็จะสงผลใหมีธรรมาภิบาล

ในองคการสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ทฤษฎีที่กลาววาทัศนคติเปนความรูคิด หรือความรูเชิง

ประเมินคา เปนความรูสึก ความเชื่อและแนวโนมของ

พฤติกรรมบุคคล  (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546) รวมถึง

การเปนสภาพความพรอมที่จะตอบสนองตอเหตุการณ 

หากไดรับสิ่งเราที่เหมาะสม ความพรอมน้ีจะเกิดจาก

การประเมินคาสิ่งที่รับรูเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถาน 

การณน้ันๆ และการที่บุคคลจะมีทัศนคติอยางไรตอสิ่ง

น้ันขึ้นอยูกับผลการประเมินความรู ความคิดหรือความ

เชื่อที่มี เกี่ยวกับสิ่งน้ัน (จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน, 

2547) ซึ่งหากบุคคลมีทัศนคติที่ดีก็จะสงผลใหเกิด

ความพรอมหรือความโนมเอียงที่บุคคลจะประพฤติ

ปฏิบัติหรือตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางที่สนับสนุน 

ดังน้ันหากผูประกอบการที่มีทัศนคติที่ดีตอธรรมาภิ

บาลสูงก็จะสงผลใหมีธรรมาภิบาลสูงดวย คือ มีการ

ดําเนินการปฏิบัติตอพนักงาน ผูบริโภค สังคมและ

สิ่งแวดลอมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการมี

คุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจและผลการวิจัยในคร้ังน้ี

สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูความเขาใจ

ตอแนวคิดหรือหลักธรรมาภิบาล ซึ่งพบวามีความ 
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สัมพันธกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล (กัญจนา 

ไชยวงศ, 2547; ชลลดา เทพอํานวยสกุล, 2544) 

 5. ธรรมาภิบาลสงผลโดยตรงโดยมีอิทธิพล

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความสําเร็จใน

การประกอบธุรกิจ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน

เท ากับ .65 แสดงว า ธรรมาภิบาลสงผลโดยตรงต อ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยองคการที่มีธรรมาภิบาล

สูง ก็จะสงผลใหมีความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

ขององคการสูงไปดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่วา

หากองคการทางธุรกิจมีธรรมาภิบาลก็จะทําให

องคการกาวไปสูความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

2549) แตหากองคการขาดธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน จะกอใหเกิดปญหาการคอรัปชั่นและการ

ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร (ยงยุทธ อินทชาติ, 

2548) และสอดคลองกับขอมูลจากองคการ

สหประชาชาติและบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลกที่

พบวาการมีธรรมาภิบาลมีผลตอธุรกิจหลายประการ 

คือ การสรางภาพลักษณที่ดีและชื่อเสียงใหกับองคการ 

เพิ่มกําไร งายตอการเขาถึงแหลงเงินทุนหรือสถาบัน

ทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ

จุดยืนในตลาด มีประโยชนตอการคัดเลือกและสราง

แรงจูงใจในการทํางานและรักษาพนักงานที่ดีใหอยูกับ

องคการ ประหยัดและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน ลดความเสี่ยงในดานตางๆ สรางใหเกิดการ

เรียนรูและการสรางสรรคนวัตกรรม และเกิดการ

ยอมรับของสังคมตอการดําเนินงานขององคการ 

(ปราณี เกียรติสุระยานนท, 2550) นอกจากน้ัน

ผลการวิจัยในคร้ังน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยที่พบวา

บรรษัทภิบาลหรือธรรมาภิบาลมีความสัมพันธกับ

ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของผูประกอบการ (สุภาวดี 

ขุนทองจันทร, 2549) 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย  

 1 .  ผ ลก าร วิ จัยที่ สํ า คัญพบ ว า  ภาวะผู นํ า 

แรงจูงใจภายใน และทัศนคติตอธรรมาภิบาลของ

ผูประกอบการเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลทางบวกตอ

ธรรมาภิบาลของ SMEs โดยสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของธรรมาภิบาลไดถึงรอยละ 68 ดังน้ัน 

องคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรสงเสริมและ

ชวยพัฒนาภาวะผูนํา แรงจูงใจภายในและทัศนคติที่ดี

ตอธรรมาภิบาลใหกับผูประกอบการ SMEs เชน ใช

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใชวิธีการฝกอบรม

หลายๆ วิธี เชน การใชแบบทดสอบประเมินตนเอง 

การต้ังเปาหมายที่ทาทาย การหาตัวแบบ (Model) การ

พิจารณาไตรตรอง การแสดงบทบาทสมมติ การฝก

ปฏิบัติ การใชกรณีศึกษา  ในการพัฒนาภาวะผูนํา 6 

องคประกอบ ซึ่งประกอบดวย การสงเสริมแรงบันดาล

ใจ การใสใจและปรารถนาดีตอผูอ่ืน การมีศีลธรรมใน

การประกอบการ ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ 

การเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม และการเปดกวาง

ยอมรับสิ่งตางๆ รวมถึงการพัฒนาแรงจูงใจภายใน

เพื่อใหผูประกอบการเกิดการเรียนรู เห็นความสําคัญ

และรูวิธีการที่จะสรางแรงจูงใจภายในในการทํางาน

ของตนเอง โดยการสรางแรงจูงใจจากความตองการสิ่ง

ทาทาย ความสนใจและความเพลิดเพลิน ความสนุก 

ความเปนตัวของตัวเอง ความตองการพัฒนาความ 
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สามารถของตนเอง และความมุงมั่นในการทํางาน 

รวมถึงการใหความรูใหมที่เกี่ยวของกับประโยชนและ

ความสําคัญของธรรมาภิบาลที่แตกตางจากขอมูลเดิม

และเปนสิ่งที่ผูประกอบการมีความสนใจโดยผาน

บุคคลอ่ืน ขาวสาร สื่อมวลชนหรือจากการสราง

ประสบการณตรง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ การ

ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีตอธรรมาภิบาลมากขึ้น ทําให

ตระหนักถึงความสําคัญ เห็นประโยชนของธรรมาภิ

บาลทั้งตอตนเองและผูอ่ืนรวมถึงที่สังคมสวนรวมจะ

ไดรับจากการที่องคการมีธรรมาภิบาล  

 2 .  ผ ลก าร วิ จัยที่ สํ า คัญพบ ว า  ภาวะผู นํ า 

แรงจูงใจภายใน ทัศนคติตอธรรมาภิบาลและธรรมาภิ

บาลสงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจโดย

สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจไดถึงรอยละ 68 ดังน้ันนอกจากการ

สงเสริมและพัฒนาภาวะผูนํา แรงจูงใจภายใน และ

ทัศนคติตอธรรมาภิบาลแลว หนวยงานที่เกี่ยวของควร

รณรงคสงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ สราง

จิตสํานึกและคานิยมในการประกอบธุรกิจอยางมี

คุณธรรม และจัดกิจกรรมตางๆ รวมถึงฝกอบรมและ

พัฒนาให SMEs มีธรรมาภิบาลสูงยิ่งขึ้น เชน มี

ผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษาและเปนพี่เลี้ยงดานการ

พัฒนาธรรมาภิบาลใหกับ SMEs จัดกิจกรรมให

ผูประกอบการ SMEs มีประสบการณในการฝก

ปฏิบั ติงานตามแนวทางธรรมาภิบาล มีการสราง

เครือขายของกลุมผูประกอบการในการแบงปนความรู

และประสบการณ มีการศึกษาปญหาอุปสรรคตางๆ 

และชวยหาแนวทางแกไขปญหาในการเสริมสรางธรร

มาภิบาลของ SMEs พรอมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสาร

ใหผูประกอบการไดตระหนักวา หากองคการมีการ

ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลสูงก็จะสงผลใหองคการ

ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสูงขึ้นตาม

ไปดวย และจะสงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งของประเทศและของโลก 
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