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บทคัดย่อ
กำรวิ จั ย ครั้งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บตั ว แบบเชิ งสำเหตุ คุ ณ ลั ก ษณะกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ข อง
รัฐวิสำหกิจและควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและรัฐวิสำหกิจสำขำสถำบันกำรเงินในประเทศไทย กลุ่ม
ตัวอย่ำง คือ ลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและสถำบันกำรเงิน จำนวน 836 รำย โดยสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multi Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำมจำนวน 900 ฉบับ วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนำและกำร
วิเครำะห์ เปรีย บเที ย บตั วแบบเชิ งสำเหตุ ต ำมกรอบแนวคิ ด ด้ วยโปรแกรม AMOS ผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ ตั วแบบเชิ งสำเหตุ
คุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่ำไค-สแควร์ ( ) เท่ำกับ 61.494 ณ ระดับค่ำองศำเสรี (df) เท่ำกับ 40 และค่ำควำมน่ำจะเป็น (P-Value) เท่ำกับ
0.061 ค่ ำดั ชนี วั ดระดั บควำมสอดคล้ องเชิ งสั มบู รณ์ (GFI) เท่ ำกั บ 0.986 ค่ ำรำกก ำลั งสองของค่ ำเฉลี่ ยของควำมคลำดเคลื่ อน
โดยประมำณ (RMSEA) เท่ำกับ 0.025 และตัวแบบเชิงสำเหตุคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของรัฐวิสำหกิจและควำม
ไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและสำขำสถำบันกำรเงินในประเทศไทยไม่แตกต่ำงกัน
คาสาคัญ : กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ควำมไว้วำงใจ รัฐวิสำหกิจ พลังงำน สถำบันกำรเงิน
Abstract
The object of this research aim to compare the causal relationship model of corporate
governance characteristics of SOEs and customer trust between energy sector and financial institution
sector in Thailand. The samples of research were 836 SOEs customer in Thailand by Multi - Stage
Sampling. Data were collected by questionnaire and analyzed by using descriptive statistics and compare
the causal influence factors variables between energy sector and financial institution sector according to
the conceptual framework between by AMOS program. The results revealed that the assessment on
goodness of fit from the model found it was consistent with the empirical data, the chi-square = 61.494,
the degrees of freedom = 40, the probability = 0.061, goodness of index (GFI) = 0.986, Root mean square
error of approximation (RMSEA) = 0.025, and the model of corporate governance characteristics and its
impact on SOEs customer trust between energy sector and financial institution sector in Thailand is not
different.
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บทนา
สำหรับประเทศไทยนั้น องค์กรธุรกิจประเภทหนึ่งซึ่งมีควำมสำคัญต่อประเทศเป็นอย่ำงยิ่งทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและ
สังคมคือ รัฐวิสำหกิจ ปัจจุบันประเทศไทยมีรัฐวิสำหกิจจำนวน 52 แห่ง ณ ธันวำคม พ.ศ.2558 มีมูลค่ำสินทรัพย์ทั้งสิ้นรวม
13,178,872 ล้ำนบำทและนำส่งเงินกลับ คืนสู่ภำครัฐถึง 120,000 ล้ำนบำท นอกจำกกำรที่ภำครัฐจะได้รับเงินนำส่งจำกผล
ประกอบกำรของรัฐวิสำหกิจเพื่อนำมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศแล้ว ภำครัฐยังใช้รัฐวิสำหกิจเป็นหนึ่งช่องทำงในกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศโดยผ่ำนกำรลงทุนของรัฐวิสำหกิจ ซึ่ง ณ ธันวำคม พ.ศ. 2558 รัฐวิสำหกิจได้เบิกจ่ำยเงินลงทุนไปแล้ว
ทั้งสิ้น 326,786 ล้ำนบำท (State Enterprise Policy office, Bureau of Policy and Planning, 2016)
แม้ว่ำรัฐวิสำหกิจไทยจะสำมำรถดำเนินกิจกำรและสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศอย่ำงมีนัยสำคัญ แต่รัฐวิสำหกิจใน
ประเทศไทยโดยเฉพำะสำขำพลังงำนและสำขำสถำบันกำรเงินยังเผชิญกับควำมท้ำทำยทำงธุรกิจในประเด็นควำมไว้วำงใจ
อย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้จะดำเนินกิจกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อให้เกิดควำมไว้วำงใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
รวมไปถึงกลุ่มลูกค้ำรัฐวิสำหกิจแล้วก็ตำม เหตุกำรณ์ที่สะท้อนควำมท้ำทำยด้ำนควำมไว้วำงใจ เช่น กรณีกำรคัดค้ำนโรงไฟฟ้ำ
ถ่ำนหินจังหวัดกระบี่ กรณีควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อแก้ไขปัญหำเหตุกำรณ์น้ำมันรั่วที่จังหวัดระยองของ บริษัท
ปตท.โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหำชน) หรือกรณี ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหำรระดับสูงของภำครัฐเป็ นกรรมกำร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) (Thailand Development Research Institute, 2014) หรือกรณีธนำคำรออมสินอนุมัติวงเงิน
กู้ให้แก่ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรวงเงิน 5,000 ล้ำนบำทเพื่อนำไปใช้ชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรในโครงกำร
จำนำข้ำว จนส่งผลให้เกิดควำมไม่ไว้ว ำงใจขึ้นเหตุกำรณ์ที่ตำมมำในขณะนั้นคือ ลูกค้ำธนำคำรออมสินแห่ถอนเงินออกจำก
ธนำคำรออมสินอย่ำงต่อเนื่อง จนสุดท้ำยกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ในขณะนั้นได้ลำออกจำกตำแหน่งเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เป็นต้น ข่ำวสำรที่ถูกเผยแพร่ไปข้ำงต้นนั้น ล้วนแล้วแต่เป็ นข้อมูลเชิงลบที่สร้ำงควำมไม่ไว้วำงใจให้เกิด
ขึ้นกับรัฐวิสำหกิจแทบทั้งสิ้น เมื่อลูกค้ำไม่มีควำมไว้วำงใจต่อองค์กรธุรกิจแล้วย่อมส่งผลต่อภำพลักษณ์ขององค์กรในเชิงลบอัน
จะท ำให้ ลูกค้ำไม่ ไว้วำงใจในกำรซื้อสิน ค้ำและบริกำรขององค์กรที่มี ภำพลักษณ์ ติดลบ (Khongsompong, 2011) ในทำง
กลับกันหำกลูกค้ำมีควำมไว้วำงใจต่อองค์กรธุรกิจแล้วจะส่งผลให้ลูกค้ำเกิดควำมผูกพันและควำมจงรักภักดีทั้งในเชิงทัศนคติ
และพฤติกรรมกำรบริโภคที่เพิ่มขึ้นด้วย (Waranantakul & Waranantakul, 2017)
แม้จะมีนักวิชำกำรหลำยท่ ำนได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อควำมไว้วำงใจอยู่บ้ำงแต่ยังไม่มีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ที่แสดงถึงควำมแตกต่ำงของอิทธิพลคุณลักษณะด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่มีต่อควำมไว้วำงใจโดยเฉพำะในกลุ่ม
ลูกค้ำของรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและสำขำสถำบันกำรเงินประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรทำงธุรกิจที่มีควำมสำคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่ำงสูง จึงถือเป็นสิ่งที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่งที่จะมีกำรศึกษำถึงควำมแตกต่ำงดังกล่ำวระหว่ำงรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำน
และสำขำสถำบันกำรเงินในประเทศไทย จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ ควำมไว้วำงใจประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
ควำมไว้วำงใจด้ำนศักยภำพ ควำมไว้วำงใจด้ำนกำรสื่อสำร และควำมไว้วำงใจด้ำนคำมั่นสัญญำ (Reina & Reina, 1999)
สำหรับปัจจัยที่มีส่งผลต่อควำมไว้วำงใจไว้หลำยท่ำน Covey & Merrill (2008) ที่ได้เสนอปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำม
ไว้วำงใจว่ำ ได้แก่ คุณลักษณะ (Character) และ ควำมสำมำรถ (Competence) ในแง่มุมของเศรษฐศำสตร์ควำมไว้วำงใจ
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นแก่นในกำรดำเนินธุรกิ จ นอกจำกนี้ Covey & Merrill (2008) ยังระบุว่ำคนส่วนใหญ่มักจะ
พิจำรณำควำมไว้วำงใจผ่ำนทำงคุณลักษณะ (Characteristic) ซึ่งหมำยถึงคุณลักษณะด้ำนกำรวำงตัวเป็นบุคคลที่ดี มีควำม
จริงใจ มีศีลธรรมจรรยำ (Ethic) หรือมีควำมซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ของอีกฝ่ำยหนึ่ง
รำยงำนผลกำรศึกษำถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมไว้วำงใจในต่ำงประเทศ เช่น Roy et al. (2015) ได้ยืนยันว่ำกำรรับรู้
ของควำมยุติธรรม (Fairness) ของลูกค้ำที่มีต่อบริษัทนั้นมีควำมสำคัญในกำรผลักดันควำมน่ำไว้วำงใจและควำมไว้วำงใจของ
ลูกค้ำ Davis et al. (2008) ยังได้ดำเนินกำรทดสอบแบบจำลองควำมไว้วำงใจในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยนำมำทดสอบใน
บริบทของประเทศในภูมิภำคเอเชีย โดยได้ดำเนินกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมไว้วำงใจของลูกค้ำในประเทศไต้หวันที่มีต่อ
บริษัทข้ำมชำติ พบว่ำ ลูกค้ำชำวไต้หวันรับรู้คุณลักษณะที่ก่อให้เกิดควำมไว้วำงใจทั้งในด้ำนควำมสำมำรถ (Ability) ควำม
เมตตำกรุณำ (Benevolence) ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) เป็นต้น
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สำหรับในประเทศไทย Boonprakob (2008) ได้ดำเนินกำรศึกษำเพื่อพัฒนำเครื่องมือวัดปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อควำม
ไว้วำงใจ (Trust) ของประชำชน 4 มิติซึ่งส่งผลต่อควำมไว้วำงใจ ได้แก่ มิติวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม มิติวัดลักษณะมุ่งอนำคต
ควบคุมตน มิติพฤติกรรมซื่อสัตย์รับผิดชอบ และมิติพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน ซึ่งสอดคล้องกับ Sriphet (2015) ได้
ศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมไว้วำงใจของลูกค้ำของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรสร้ำงควำม
ไว้วำงใจของลูกค้ำในธุรกิจประกันชีวิตนั้น เกิดจำกบริษัทประกันจะต้องทำให้ผู้ซื้อประกันรับรู้ได้ว่ำ บริษัทมีควำมโปร่งใส
ชัดเจน ปฏิบัติตำมสัญญำ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ และมีควำมซื่อสัตย์ต่อลูกค้ำ ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับผล
กำรศึกษำของ Khomlaow & Pasunon (2015) ที่ได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมไว้วำงใจทำงธุรกิจของบริษัทนำเข้ำและ
ส่งออกสินค้ำที่มีต่อผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ในท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อควำมไว้วำงใจ
ทำงธุรกิจ คือ ด้ำนควำมภักดี (Loyalty) ด้ำนสมรรถนะ(Competence) และด้ำนควำมมั่นคงสม่ำเสมอ (Consistency)
ทั้งนี้ จำกกำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ ปั จจัย ที่ มีอิ ท ธิพ ลต่ อควำมไว้วำงใจข้ำงต้ น แล้ ว พบว่ ำมี ห ลำยปัจ จัย ที่
สอดคล้องกับคุณ ลักษณะกำรกำกับดูแ ลกิจกำรที่ดีในรัฐวิสำหกิจตำม “หลักกำรและแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีใน
รัฐวิสำหกิจ ปี 2552” ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจบังคับใช้ให้รัฐวิสำหกิจทุกแห่งในประเทศไทยต้องยึดถือ
และปฏิ บั ติ ต ำม ประกอบด้ ว ย 7 คุ ณ ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ห นึ่ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ผลกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
(Accountability) คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส อง ควำมส ำนึ ก ในหน้ ำ ที่ ด้ ว ยขี ด ควำมสำมำรถและประสิ ท ธิ ภ ำพ (Responsibility)
คุณลักษณะที่สำมกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต (Equitable Treatment) และจะต้องพิจำรณำให้เกิดควำมเท่ำ
เทียมกันเช่นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องให้ทุกคนได้รับควำมยุติธรรมและเท่ำเทียมกันหำกมีกำรร้องเรียนต้องมีคำอธิบำยได้เป็นต้น
คุณลักษณะที่สี่ควำมโปร่งใส (Transparency) กล่ำวคือต้องมีควำมโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ที่สำมำรถตรวจสอบได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส (Transparency of Information Disclosure) คือมีกำรแสดงผล
ประกอบกำรอย่ำงโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย คุณลักษณะที่ห้ำ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำร (Value Creation) ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยำวโดยกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่ำใดๆนั้นจะต้องเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในทุกด้ำนเพื่อกำรแข่งขัน
คุณลักษณะที่หก จรรยำบรรณ (Ethics) กำรส่งเสริมพัฒ นำกำรกำกับดูแลและจรรยำบรรณที่ดีในกำรประกอบธุรกิจและ
คุณลักษณะสุดท้ำยกำรมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรกระจำยโอกำสแก่ประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรใดๆที่อำจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภำพ
ตารางที่ 1 ควำมสอดคล้องระหว่ำงคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและปัจจัยส่งผลต่อควำมไว้วำงใจ
ปัจจัยคุณลักษณะการกากับดูแลกิจการที่ดี
ปัจจัยส่งผลต่อความไว้วางใจ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน (Accountability)
พฤติกรรมซื่อสัตย์รับผิดชอบ(Accountability)
(State Enterprise Policy office, Bureau of Policy
(Boonprakob, 2008)
and Planning, 2009)
ความสานึกในหน้าที่ (Responsibility)
(State Enterprise Policy office, Bureau of Policy
and Planning, 2009)
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment)
ต่อผู้ถือหุน้ และผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
(Integrity) และควำมยุตธิ รรม (Fairness)
(State Enterprise Policy office, Bureau of Policy
and Planning, 2009)
ความโปร่งใส (Transparency)
(State Enterprise Policy office, Bureau of Policy
and Planning, 2009)
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ความมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement)
(Boonprakob, 2008)
ความยุติธรรม (Fairness)
(Roy et al., 2015)

ความเปิดเผย (Openness)
(Sriphet, 2015)

Vol. 13 No.3 September-December 2018

430
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยคุณลักษณะการกากับดูแลกิจการที่ดี
ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Efficiency &
Effectiveness) คือ มีลักษณะกำรปฏิบัติงำนด้วยควำม
คุ้มค่ำ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำให้กับกิจกำร (Value Creation)
สำมำรถแข่งขันได้(Competitiveness)
(State Enterprise Policy office, Bureau of Policy
and Planning, 2009)
การมีจรรยาบรรณ (Ethic) คุณธรรม ปฏิบัติงำนตำมหลักนิติธรรม
(State Enterprise Policy office, Bureau of Policy
and Planning, 2009)
การมีส่วนร่วม (Participation)
(State Enterprise Policy office, Bureau of Policy
and Planning, 2009)

ปัจจัยส่งผลต่อความไว้วางใจ
ความสามารถ (Ability) ศักยภาพ
(Competence) (Davis et al., 2008;
Khomlaow & Pasunon, 2015)

จริยธรรม (Covey & Merrill, 2008;
Boonprakob, 2008)
การมีส่วนร่วม (Availability)
(Robbins, 2005)

อนำมัยคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (State Enterprise Policy office, Bureau of Policy
and Planning, 2009) โดยสำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องของคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อควำมไว้วำงใจจำกกำรทบทวนวรรณกรรมได้ดังตำรำงที่ 1
ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นเกี่ยวกับควำมสำคัญและอิทธิพลของคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมไว้วำงใจของ
ลูกค้ำแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำเปรียบเทียบตัวแบบเชิงสำเหตุคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจและควำม
ไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจในประเทศไทยระหว่ำงรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและสำขำสถำบันกำรเงิน ซึ่งสำมำรถแสดงเป้นกรอบ
ควำมคิดกำรวิจัยได้ดังภำพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงำนวิจัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบตัวแบบเชิงสำเหตุคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจและควำมไว้วำงใจของ
ลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและรัฐวิสำหกิจสำขำสถำบันกำรเงินในประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรศึกษำครั้งนี้เป็นงำนวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลแบบภำคตัดขวำง (Cross sectional data)
โดยใช้วิธีกำรสำรวจจำกประชำกรคือ ลูกค้ำซึ่งเป็นผู้ใช้บริกำรที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและสำขำสถำบัน
กำรเงินทั่วประเทศ
กำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ งเพื่ อ ใช้ ส ำหรับ กำรศึ ก ษำในครั้งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ งแบบหลำยขั้ น ตอน (Multi - Stage
Sampling) ของลูกค้ำรัฐวิสำหกิ จสำขำพลังงำนและสำขำสถำบันกำรเงินในประเทศไทยทั่วประเทศ ด้วยเหตุที่ประชำกรมี
ขนำดใหญ่และไม่ทรำบจำนวนประชำกรที่ชัดเจน ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำ มีนักวิชำกำรได้เสนอแนวทำงในกำหนดขนำด
ตัวอย่ำงไว้หลำยท่ำนโดยใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่ำงกันไป Vanichbuncha (2013) ได้เสนอว่ำหำกประชำกรมีจำนวนใหญ่มำก
และไม่ทรำบจำนวนที่ชัดเจนให้คำนวณขนำดตัวอย่ำงโดยใช้สูตรไม่ทรำบขนำดตัวอย่ำงของดังกล่ำว W.G Cochran โดย
กำหนดค่ำควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่ำควำมคลำดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จำนวนตัวอย่ำง 384 ตัวอย่ำง สำหรับกำร
กำหนดขนำดตั วอย่ำงในกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มูล ตั วแบบสมกำรโครงสร้ ำง (Structure Equation Model: SEM) Hair et al.
(2010) ได้เสนอเกณฑ์กำรกำหนดตัวอย่ำงในกำรวิเครำะห์แบบสมกำรโครงสร้ำง (Structure Equation Model: SEM) ว่ำ
อัตรำส่วนระหว่ำงขนำดตัวอย่ำงกับจำนวนพำรำมิเตอร์หรือตัวแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 1 จำกแนวคิดและหลักเกณฑ์ในกำร
กำหนดตัวอย่ำงที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำขนำดตัวอย่ำงที่ต้องใช้สำหรับกำรศึกษำครั้งนี้ต้องมีขนำดตัวอย่ำงขั้นต่ำ
220 – 384 ตัวอย่ำง ซึ่งสำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขนำดตัวอย่ำงไว้จำนวน 900 ตัวอย่ำง ซึ่งจะทำให้มีควำม
แม่นยำของตัวอย่ำง (Accuracy) มำกขึ้น อีกทั้ งยังเพียงพอต่อกำรชดเชยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลกรณี ที่สุ่มตัวอย่ำงไม่ครบ
จำนวน
ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถำมปลำยปิดเพื่อจำกัดประเด็นคำตอบให้อยู่ในขอบเขตของกำรศึกษำ โดยใช้ระดับคะแนน (Rating
Scale) 1-5 และดำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือด้วยกำรให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน 3
ท่ ำนประเมิ นค่ ำควำมสอดคล้ อง (IOC) และท ำกำรทดสอบควำมตรงเชิ งโครงสร้ำงโดยใช้ วิ ธี Try Out จำกตั วอย่ ำงที่ ไม่ มี ควำม
เกี่ยวข้องกับตัวอย่ำงที่จะศึกษำจำนวน 30 คน และตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือหรือควำมเที่ยง (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟำ
ของครอนบำค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งค่ำควำมเที่ยงของแบบสอบถำมที่ถือว่ำยอมรับได้ควรมีค่ำตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
(Silpcharu, 2014) ผลกำรทดสอบเบื้องต้น พบว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำคของตัวแปรคุณลักษณะกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี มีค่ำ 0.98 และค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำคของตัวแปรควำมไว้วำงใจมีค่ำ 0.83 ซึ่งมำกกว่ำ 0.7 ทุกตัวแปร
สำหรับวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนำเพื่อวิเครำะห์รำยละเอียดปัจจัยต่ำงๆ ที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ และวิเครำะห์ตัวแบบสมกำรโครงสร้ำง (Structure Equation Model: SEM) โดยใช้โปรแกรม AMOS ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังสำมำรถ
ศึกษำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรที่สังเกตได้และตัวแปรที่ไม่สำมำรถสังเกตได้หรือตัวแปรแฝง รวมถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรแฝง
ด้วยกันโดยใช้โปรแกรม AMOS ได้อีกด้วยนอกจำกนี้ โปรแกรม AMOS ยังสำมำรถวิเครำะห์ควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรทำงทฤษฎีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ผล
ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นจำกแบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืนทั่วประเทศจำนวน 836 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.89 ซึ่ง
มีจำนวนของกำรตอบกลับของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกกว่ำจำนวนของตัวอย่ำงที่ได้จำกกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ซึ่งต้องกำร
จำนวนตัวอย่ำงไม่น้อยกว่ำ 220 ตัวอย่ำง โดยตัวอย่ำงลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนตอบกลับจำนวน 425 คน (ร้อยละ 47.22) ส่วน
ตัวอย่ำงลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำสถำบันกำรเงินตอบกลับจำนวน 411 คน (ร้อยละ 45.67)
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ผู้วิจัยได้ทำกำรตรวจสอบเงื่อนไขของกำรวิเครำะห์ตัวแบบสมกำรโครงสร้ำง (Structure Equation Model: SEM) โดยใช้
โปรแกรม AMOS เกี่ยวกับอัตรำส่วนระหว่ำงขนำดตัวอย่ำงกับจำนวนพำรำมิเตอร์หรือตัวแปรซึ่ งควรจะมีตัวอย่ำงจำนวนมำก และ
ข้อมูลมีกำรกระจำยแบบปกติ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำ ข้อมูลมีควำมสอดคล้องกับเงื่อนไขที่จะทำให้สำมำรถ
วิเครำะห์ตัวแบบสมกำรโครงสร้ำง (Structure Equation Model: SEM) โดยใช้โปรแกรม AMOS ได้
หลังจำกนั้นผู้วิจัยได้ตรวจสอบควำมสอดคล้องของตัวแบบเชิงสำเหตุที่กำหนดขึ้นตำมทฤษฎีเพื่อศึกษำกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีคุณลักษณะของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจเป็นตัวแปรแฝงภำยนอกซึ่งวัดจำกตัวแปรสังเกตได้จำนวน 7 ตัว ควำม
ไว้วำงใจซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภำยในประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้จำนวน 3 ตัว ผลกำรทดสอบควำมไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบตัวแบบ
คุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนกับตัวแบบคุณลักษณะกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำสถำบันกำรเงิน พบว่ำตัวแบบมีควำมสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจำรณำจำกค่ำสถิติผลกำรทดสอบค่ำไค-สแควร์ ( ) เท่ำกับ 61.494 ณ ระดับค่ำองศำเสรี (df) เท่ำกับ 40 ค่ำ
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( /df) เท่ำกับ 1.54 และค่ำควำมน่ำจะเป็น (P-Value) เท่ำกับ 0.061 ค่ำดัชนีวัดระดับควำมสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์
(GFI) เท่ำกับ 0.986 ค่ำดัชนีวัดระดับควำมสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ำกับ 0.96 ค่ำรำกของส่วนเหลือกำลังสองเฉลี่ย
(RMR) เท่ำกับ 0.008 ค่ำรำกกำลังสองของค่ำเฉลี่ยของควำมคลำดเคลื่อนโดยประมำณ (RMSEA) เท่ำกับ 0.025 ดังนั้นจำกค่ำสถิติข้ำงต้น
จะสำมำรถเห็นได้ว่ำค่ำ GFI และค่ำ AGFI มีค่ำเข้ำใกล้ 1 และค่ำ RMR และค่ำ RMSEA มีค่ำเข้ำใกล้ศูนย์ รวมถึงค่ำไค-สแควร์สัมพัทธ์มี
ค่ำน้อยกว่ำ 2 แสดงว่ำตัวแบบที่ศึกษำมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดีมีอิทธิพล
ทำงตรงในเชิงบวกต่อควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจทั้งสองสำขำ และผลกำรทดสอบควำมไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบตัวแบบ
คุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและตัวแบบคุณลักษณะกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำสถำบันกำรเงินตำมตำรำงที่ 2 ค่ำสถิติผลกำรทดสอบ
โดยรวมให้ ผลที่สอดคล้องกันจึงยอมรับว่ำตัวแบบที่ศึกษำเพื่อกำหนดควำมสัมพั นธ์ของคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
รัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจทั้ งสองสำขำรัฐวิสำหกิจมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแบบ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจไม่แตกต่ำงกันระหว่ำงรัฐวิสำหกิจ
สำขำพลังงำนและรัฐวิสำหกิจสำขำสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ซึ่งสำมำรถแสดงตัวแบบเชิงสำเหตุคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของรัฐวิสำหกิจและควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและสำขำสถำบันกำรเงินได้ดังภำพที่ 2 และภำพที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงผลกำรทดสอบควำมไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบของตัวแบบคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
รัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนกับสำขำสถำบันกำรเงิน
หัวข้อ
เกณฑ์ของค่าสถิติ
ค่าสถิติผลการทดสอบ
61.494
df
40
/df
<2.00
1.54
P-Value
>0.05
0.061
RMSEA
0.05-0.08
0.025
ECVI
<ECVI For Saturated Model และ ECVI
0.242
For Independence Model
ECVI For Saturated Model
0.264
ECVI For Independence Model
8.848
Model AIC
< Saturated AIC และIndependence
201.494
AIC
Saturated AIC
220.000
Independence AIC
7379.563
GIF
>0.90 – 1.00
0.986
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
หัวข้อ
CFI
CN
RMR
สรุปผลการทดสอบ

เกณฑ์ของค่าสถิติ
ค่าสถิติผลการทดสอบ
>0.90 – 1.00
0.997
>200
758
0.008
ตัวแบบเชิงสำเหตุคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ และ
ควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนไม่แตกต่ำงกับรัฐวิสำหกิจ
สำขำสถำบันกำรเงิน

ภาพที่ 2 แสดงตัวแบบเชิงสำเหตุคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ
และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำน

ภาพที่ 3 แสดงตัวแบบเชิงสำเหตุคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ
และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำสถำบันกำรเงิน
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

Vol. 13 No.3 September-December 2018

434
อภิปรายผล
ผลจำกกำรวิเครำะห์ พบว่ำตัวแบบที่กำหนดขึ้นตำมทฤษฎีเพื่อกำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและสำขำสถำบันกำรเงินในประเทศไทยมี
ควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแบบคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของ
ลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและสำขำสถำบันกำรเงินไม่แตกต่ำงกัน
ทั้งนี้อำจจะเนื่องมำจำกรัฐวิสำหกิจในประเทศไทยทั้งสำขำพลังงำนและสำขำสถำบันกำรเงินล้วนแล้วแต่ถูกกำกับ
โดยของหน่วยงำนภำครัฐ อำทิ สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) และบำงรัฐวิสำหกิจอยู่ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงทำให้ต้องยึดถือปฏิบัติกฎ ระเบียบและกฎหมำยซึ่งออกโดยหน่วยงำนเหล่ำนั้น
เช่น หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสำหกิจ ปี 2552 ของ State Enterprise Policy office, Bureau of
Policy and Planning (2009) และ หลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ส ำหรับ บริษั ท จดทะเบี ย น ปี 2555 ของ The Stock
Exchange of Thailand, Bureau Governance Development for Capital Markets (2012) เป็นต้น ทำให้มีกำรปฏิบัติ
ยึดถือองค์ประกอบของคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเหมือนกันอีกทั้งกำรกำกับดูแลในส่วนอื่นๆ มีควำมคล้ำยคลึงกันจึง
ทำให้ตัวแบบคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและ
สำขำสถำบันกำรเงินไม่แตกต่ำงกัน
เมื่ อพิ จ ำรณำค่ ำน้ ำหนั กองค์ ประกอบของคุณ ลัก ษณะกำรกำกั บดู แลกิจกำรที่ดี ของรัฐวิส ำหกิ จ พบว่ำ สำหรับ
รัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนและสำขำสถำบันกำรเงินนั้นให้ควำมสำคัญกับคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีด้ำนจรรยำบรรณ
มำกสุด ทั้งนี้อำจจะเนื่องจำกรัฐวิสำหกิจสำขำพลังงำนเป็นรัฐวิสำหกิจที่อยู่ในอุตสำหกรรมซึ่งอยู่บนพื้นฐำนทรัพยำกรที่ไม่
ยั่งยืน เช่น ปิโตรเลียม ก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นอุตสำหกรรมที่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และก๊ำซคำร์บอนใน
อัตรำที่สูง ทำให้อุตสำหกรรมดังกล่ำวได้รับแรงกดดันจำกสังคมในประเด็นกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจต่อ
องค์กรธุรกิจให้เกิดขึ้น (Liu et al., 2014)
ขณะที่รัฐวิสำหกิจสำขำสถำบันกำรเงินโดยธรรมชำติของกำรดำเนินธุรกิจบริกำรให้แก่ประชำชน เช่น บริกำรรับฝำก
เงิน กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ บริกำรตั๋วแลกเงิน เช็คเงินสด บริกำรรับชำระค่ำสินค้ำและบริกำร บริ กำรโอนเงิน
หรือแม้กระทั้งบริกำรให้เช่ำตู้นิรภัยเพื่อเก็บทรัพย์สนิ อันมีค่ำของลูกค้ำ เป็นต้น จึงมีกำรวำงระบบและกำรกำกับดูแลเพื่อให้เกิด
ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีองค์กรเข้ำมำกำกับดูแลที่หลำกหลำย เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นต้น จึงทำให้มีกำร
กำหนดกฎ ระเบียบในกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน ครอบคลุม และรัดกุม อีกทั้งมีหน่วยงำนที่สำมำรถเข้ำไปตรวจสอบควำม
โปร่งใสหลำยหน่ วยงำน ควำมสำคัญ ของคุณ ลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจึงให้ค วำมสำคัญ กับ กำรควบคุ มปฏิบั ติให้
รัฐวิสำหกิจดำเนินกำรปฏิบัติต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมำยเหล่ำนั้นอย่ำงเคร่งครัดซึ่งเครื่องที่จะสะท้อนสิ่ง
เหล่ำนั้นได้ก็คือกำรยึดมั่นในจรรยำบรรณนั่นเอง ทำให้ลูกค้ำรัฐวิสำหกิจจึงให้ควำมสำคัญกับคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีด้ำนจรรยำบรรณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักกำรกำกับ ดูแลกิจกำรที่ดีในรัฐวิสำหกิจของ State Enterprise Policy
office, Bureau of Policy and Planning (2009)
สรุป
ตัวแบบเชิงสำเหตุคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจ
ไม่มีควำมแปรเปลี่ยนของรูปแบบตัวแบบระหว่ำงสำขำรัฐวิสำหกิจที่แตกต่ำงกัน และมีควำมสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์
ซึ่งหมำยควำมว่ำ ตัวแบบคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของรัฐวิสำหกิจ และควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจสำขำ
พลังงำนและสำขำสถำบันกำรเงินไม่แตกต่ำงกัน และเมื่อพิจำรณำค่ำอิทธิพลของคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีแล้ว
พบว่ำ รัฐวิสำหกิจควรให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในด้ำนจรรยำบรรณมำก
ที่สุดเนื่องจำกมีค่ำอิทธิพลมำกที่สุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอันจะเป็นผลดี
ต่อผลประกอบกำรขององค์กรต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสำมำรถนำตัวแบบคุ ณลักษณะกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมีอิทธิพลต่อควำม
ไว้วำงใจของลูกค้ำรัฐวิสำหกิจในประเทศไทยไปศึกษำกับรัฐวิสำหกิจอื่นๆ เพื่อทดสอบเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของสำขำ
รัฐวิสำหกิจเพื่อเป็นกำรยืนยันองค์ควำมรู้อีกครั้ง อีกทั้งยังสำมำรถนำตัวแบบเชิงสำเหตุไปใช้ในกำรทดสอบกับรั ฐวิสำหกิจใน
ประเทศอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรว่ำเหมือนหรือต่ำงกับรัฐวิสำหกิจในประเทศไทย
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