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ณฐพร พันธ์ุอุดม1
Nattaporn Phan-Udom

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ตัวแปรด้านนโยบายการบริหาร ด้านผู้น�ำองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้าน
บรรยากาศองค์การ ด้านการบริหารจัดการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความยัง่ ยืนของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน เริ่มด้วยการวิจัยเชิงปริมาณจากนั้นท�ำการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยืนยัน ประชากรการประกอบ
ด้วยผู้ถือหุ้น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและพนักงาน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาและวิเคราะห์
สถิติแบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง จากนั้นใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและท�ำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความคิด
เห็นด้านนโยบายการบริหารและความยั่งยืนองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ด้านผู้น�ำองค์การ วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ
องค์การ และการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ส่วนการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ปรับแก้พบว่ามี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 12 ข้อ ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ยกเว้นสมมติฐานที่
8 วัฒนธรรมองค์การไม่ได้มอี ทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการ จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญพบว่า วัฒนธรรมองค์การ
และผู้น�ำองค์การมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ นโยบายการบริหารเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ธุรกิจ
ด�ำเนินการไปได้ดีตามแผนและน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ การสร้างบรรยากาศในการท�ำงานท�ำให้บุคลากรแต่ละคนมีการรับรู้และมี
ทัศนคติตอ่ องค์การดีขนึ้ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน ความผูกพันและสร้างความยัง่ ยืนต่อองค์การได้ การบริหาร
จัดการองค์การจะต้องมีแนวทางการพัฒนาโดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคม บริหารองค์การด้วยความโปร่งใส มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สร้างนวัตกรรมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท�ำให้มีผลประกอบการดีขึ้น เกิดความยั่งยืนต่อ
ผู้ประกอบการ
ค�ำส�ำคัญ : ความยั่งยืน; นโยบายการบริหาร; ผู้น�ำองค์การ; วัฒนธรรมองค์การ; บรรยากาศองค์การ
Abstract
The purpose of this research was to study the variable factors in relation to management policies,
leadership, culture, organisation atmosphere, operations management the factors influencing the sustainability
of listed companies in the Stock Exchange of Thailand, using mixed methods research, starting from
quantitative research that is then confirmed through qualitative research. Population consisted of
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shareholders, experts, management and employees using questionnaire as tool, the analysis was done by
descriptive statistics and structural equation modelling, in depth interview and content analysis, the research
results revealed that management policy comments and organisation sustainability are at a moderate
level. Comments on organisation leadership, organisation culture, organisation atmosphere and management
are at a high level.
The analysis of structural equation modelling for modified relationships found harmony in empirical
data, from the harmony index. The results from the tests of 12 hypotheses mostly match what had been
set, except for the eighth hypothesis, which was that organisation culture doesn’t have a direct positive
influence on management. Interviews with experts confirmed that organisation culture and leadership
plays an important role in the success or failure of the organisation. The management policy is the factor
that makes business perform well in accordance with plans, and leads to success. Developing a working
atmosphere makes each person aware and have a better attitude towards the organisation, resulting in
work satisfaction commitment and building the sustainability of the organisation. The organisation’s
management should maximise social benefits, and manage development approaches transparently, taking
into account the community and society, by creating innovative products that are environmentally friendly.
All of these factors will result in the better performance and sustainability of the companies listed in the
Stock Exchange of Thailand.
Keywords : Sustainability; Management policy; Leadership; Culture; Atmosphere
บทนำ�
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแหล่งระดมทุนเงินทุนที่ส�ำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศ ที่มีความส�ำคัญ
ต่อ พัฒนาการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นดัชนีแสดงถึงความเจริญเติบโตและความเป็นอยู่ดีของ
ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจในปัจจุบันถูกท้าทายด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา การอยู่รอดของการ
ประกอบธุรกิจจึงเป็นประเด็นทีท่ า้ ทาย และเป็นก�ำลังขับเคลือ่ นการเติบโตและสร้างความน่าสนใจให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ บริษทั
ในตลาดหลักทรัพย์จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เป็นตัวเลือกที่ส�ำคัญแก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ศักยภาพด้านการระดมทุนต่อไป สิ่งส�ำคัญที่จะสร้างความน่าสนใจในการลงทุนคือ การด�ำเนินงานต่อเนื่องและความยั่งยืนของ
ประผู้ประกอบธุรกิจ และช่วงเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ให้ความสนใจส่งเสริมและพัฒนาการ ด�ำเนินงาน ด้านความยั่งยืน
ของบริษทั จดทะเบียนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจมีแรงจูงใจในการแก้ไขปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทีม่ คี วาม
ชัดเจน และโปร่งใสมากยิ่งๆ ขึ้นไป ผู้วิจัย จึงตั้งค�ำถามในการวิจัยครั้งนี้ว่า (1) สภาพปัจจุบันของผู้ประกอบการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร (2) ปัจจัยการบริหารจัดการใดที่มี ความสัมพันธ์กับความยั่งยืนของผู้ประกอบ
การธุรกิจ เพื่อน�ำผลมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการองค์การให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาตัวแปรด้านนโยบายการบริหาร ผู้น�ำ วัฒนธรรม บรรยากาศ การบริหารจัดการ และด้านความยั่งยืนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความยัง่ ยืนของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการบริหาร การก�ำหนดนโยบายการบริหารเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ ในมาตรฐานสากล โดยก�ำหนดแนวนโยบายให้มีการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและชีวอนามัย การส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และสร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา เพือ่
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ผู้น�ำองค์การ เป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งที่มีความสามารถหรือมีกระบวนการในสนับสนุน
หรือการชักจูงให้พนักงานทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมทั้งความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่น และการ
สนับสนุนให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Weick,1969) องค์การนั้นไม่สามารถที่
จะด�ำเนินการปรับเปลี่ยนตัวเองได้ ต้องอาศัยตัวบุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ในองค์การช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บุคคล
ส�ำคัญทีม่ สี ว่ นผลักดันและสนับสนุนให้องค์การเกิดการเปลีย่ นแปลงบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบลืน่ คือ ตัวผูน้ ำ� องค์การและกลุม่
คนที่อยู่ในองค์การ ผู้น�ำที่ดีต้องมีคุณสมบัติของผู้น�ำทั้งด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจ ด้านความรู้ความสามารถ (Yukl,1998)
และน�ำคุณลักษณะการเป็นผูน้ ำ� ทีด่ มี าประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทขององค์การ (Riaz & Haider, 2010)
แนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์การ ในทุก ๆ องค์การย่อมมีหลักประพฤติปฏิบตั ทิ พี่ งึ สังเกตได้ ซึง่ ก�ำหนดขึน้ โดยมีหลักเกณฑ์
ของการอยู่ร่วมกันจนกลายเป็น บรรทัดฐานที่บ่งชี้ว่าพฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและยอมรับได้ สิ่งใดเป็นสิ่งที่พึงประสงค์
และบรรทัดฐานของการแสดงออก ซึ่งค่านิยม ความเชื่อ ในกลุ่มของผู้ร่วมงาน (Sergiovanni & Starratt,1983) คุณลักษณะ
พื้นฐานที่ส�ำคัญ 7 ประการ ของวัฒนธรรมองค์การที่ส�ำคัญ ๆ ได้แก่ นวัตกรรมและความเสี่ยง ความสนใจในรายละเอียด
การมุ่งความส�ำคัญที่ผลลัพธ์ การมุ่งความส�ำคัญที่คน การมุ่งความส�ำคัญที่ทีมงาน ความต้องการแข่งขัน และความมั่นคง
บรรยากาศองค์การ เป็นลักษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างจากองค์การอืน่ โดยลักษณะเฉพาะจะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากองค์การ
อื่นมีความส�ำคัญและสืบทอดมายาวนาน และมีอิทธิพลต่อคนในองค์การ (Forehand & Gilmer, 1964) การสร้างบรรยากาศ
เชิงบวก ประกอบด้วย มีการจัดสถานที่ท�ำงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกภูมิใจใน
สถานที่ท�ำงานของตัวเองมากขึ้นหรือการปลูกฝัง นอกจากนี้การปลูกฝังด้านความเป็นธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย การเสริมสร้าง แนวคิดเรื่องการท�ำงาน โดย
เน้นการริเริ่มสร้างสรรค์และการก�ำหนดให้มีช่วงเวลาที่พนักงานสามารถท�ำงานได้อย่างผ่อนคลายได้ (Hsu & Chen, 2017)
การบริหารจัดการ หมายถึง การท�ำงานให้สำ� เร็จโดยใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ เพือ่ จะท�ำให้การด�ำเนินงานนัน้ ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกเล็กลง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการผลิตลดลงด้วยนั้นการบริหารในระยะ
หลังนี้พยายามใช้ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งบรรลุประเด็นส�ำคัญ 3 ประเด็น คือ ใช้คนเท่าเดิมท�ำงานได้มากขึ้น งานเท่า
เดิมแต่ใช้คนน้อยลง คุณภาพของงานต้องดีเท่าเดิมหรือดีกว่า
ความยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเริ่มจากการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีในยุค 1960 และ 1970
(Ben-David, 1975; Farvar & Milton, 1972) โดยมีแนวคิดว่า หากผู้ประกอบการจะด�ำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน จะต้อง
สามารถจัดการในเรือ่ งต่อไปนี้ ความสามารถในการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมเข้าไว้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ในระยะยาว ความสามารถด้านการเงินทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายด้านผลตอบแทนทางการเงินทีด่ ใี นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาว ความสามารถในการรักษาลูกค้าด้วยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการสร้างนวัตกรรมทางด้านการผลิตและบริการ ความ
สามารถในการก�ำหนดมาตรฐานสูงสุดด้านบรรษัทภิบาลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
รักษาความสามารถและความพึงพอใจของพนักงาน
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กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลต่าง ๆ จากการทบทวนวรรณกรรม มาท�ำการเขียนกรอบงานวิจัย ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 นโยบายการบริหาร (admpol) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อบรรยากาศองค์การ (envor)
สมมุติฐานที่ 2 นโยบายการบริหาร (admpol) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการ (manag)
สมมุติฐานที่ 3 นโยบายการบริหาร (admpol) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความยั่งยืนองค์การ (sasta)
สมมติฐานที่ 4 ผู้น�ำองค์การ (lead) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อบรรยากาศองค์การ (envor)
สมมติฐานที่ 5 ผู้น�ำองค์การ (lead) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการ (manag)
สมมติฐานที่ 6 ผู้น�ำองค์การ (lead) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความยั่งยืนองค์การ (sasta)
สมมติฐานที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ (cultu) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อบรรยากาศองค์การ (envor)
สมมติฐานที่ 8 วัฒนธรรมองค์การ (cultu) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการ (manag)
สมมติฐานที่ 9 วัฒนธรรมองค์การ (cultu) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความยั่งยืนองค์การ (sasta)
สมมติฐานที่ 10 บรรยากาศองค์การ (envor) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการ (manag)
สมมติฐานที่ 11 บรรยากาศองค์การ (envor) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความยั่งยืนองค์การ (sasta)
สมมติฐานที่ 12 การจัดการ (manag) มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อความยั่งยืนขององค์การ (sasta)
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยการวางแนวคิดและทฤษฎีบนพืน้ ฐานของ
ตัวแปรหลักหกตัว ได้แก่ นโยบายการบริหาร ผูน้ ำ� วัฒนธรรม บรรยากาศ การจัดการ และความยัง่ ยืน ประชากรการประกอบด้วย
ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานในบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2560)
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การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานในบริษัทจด
ทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2560) จ�ำนวน 723 บริษัท มีประชากรทั้งหมด 2,169
คน และก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยค�ำนึงความเหมาะสมในการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้าง โดยมีแนวคิดจากหลายท่าน เช่น Hair,
Black, Babin, Anderson, & Tatham, (2006) แนะน�ำว่า การวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง ควรมีขนาดตัวอย่าง
ระหว่าง 10 - 20 เท่าของจ�ำนวนพารามิเตอร์ในการวิจัยนั้น ๆ และกัลยา วานิชย์บัญชา (2546) กล่าวถึง การก�ำหนดอัตราส่วน
ระหว่างหน่วยตัวอย่าง และพารามิเตอร์ว่าควรจะเป็นตัวแปรสังเกตได้เป็น 20 ต่อ 1 ตัว ส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจ�ำนวน
พารามิเตอร์ในแบบจ�ำลองจ�ำนวน 19 พารามิเตอร์ ขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเพียงพอจึงควรมีอย่างน้อย 10 x 19
= 190 ถึง 20 x 19 = 380 โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามทั้งหมด 400 หน่วย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
ของสถานประกอบทีด่ ำ� เนินการการจัดการของผูป้ ระกอบการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามส�ำหรับการวิจยั เชิงปริมาณเกีย่ วกับระดับ
ความส�ำคัญของปัจจัยที่มีต่อการจัดการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีปัจจัย
หลัก 5 ปัจจัย ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านผู้น�ำองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านบรรยากาศองค์การและด้านการ
บริหารจัดการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้โดยศึกษาเอกสารและ
งาน วิจัยต่าง ๆ ในห้องสมุดและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้จ�ำนวน 400 หน่วย
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงลักษณะของการแจกแจงข้อมูลของตัวแปร โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และ
การวิเคราะห์ค่าสถิติด้วยการพัฒนาแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างด้วยการโปรแกรมส�ำเร็จรูป Lisrel
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานในบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2560) จ�ำนวน 723 บริษัท มีประชากรทั้งหมด 2,169 คน และ
การก�ำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจยั เชิงคุณภาพ ยังสามารถพิจารณาจากแนวทางของระเบียบวิธกี ารวิจยั หรือแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยแต่ละแนวทางมีหลักการตามแนวทางของ Nastasi and Schensul (2005) กล่าวว่า การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
หลัก (Interviewing key informants) และหรือการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth interviews) การก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
ของแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ประมาณ 5-30 บุคคล ซึ่งในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 20 คน โดยวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานและ
ผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการจัดการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่บ่งชี้การจัดการเพื่อความยั่งยืนของผู้ประกอบการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างหนึ่งต่อหนึ่ง กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้เชี่ยวชาญ และ
พนักงานในบริษัทที่ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการใช้เครื่องมือการบันทึกเพื่อที่น�ำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด
มาถอดเทป เพื่อความถูกต้องแน่นอนและละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะใช้ยืนยันและใช้วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้ เลือกข้อมูลที่ท�ำการวิเคราะห์จัดกลุ่มน�ำมาแยก ส่วนประกอบเพื่อหาคุณสมบัติที่
ต้องการเปรียบเทียบวิเคราะห์แยกส่วนประกอบข้อมูลแต่ชุด โดยพิจารณาว่าจะแยกส่วนประกอบของข้อมูลเป็นกี่ส่วนจาก
คุณสมบัติใดบ้าง ส่วนประกอบที่จะแยกควรพิจารณาว่าถ้าแยกแล้วสามารถให้คุณสมบัติที่จะน�ำมาเปรียบเทียบกันได้หรือไม่
เปรียบเทียบคุณสมบัติของข้อมูลทั้งหมดตามส่วนประกอบ โดยพิจารณาความเหมือนและความแตกต่างและสร้างข้อสรุปที่ได้
จากการเปรียบเทียบโดยบรรยายโยงให้เห็นคุณสมบัติของข้อมูลตามส่วนประกอบนั้น ๆ

การจัดการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Management for the Sustainability of the Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand

101

ผลการวิจัย
ในด้านค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน พบว่า ด้านผูน้ ำ� องค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านบรรยากาศองค์การ ด้าน
การบริหารจัดการและด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า นโยบายการบริหาร
(admpol) และความยั่งยืนองค์การ (sasta) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และ 3.49 ตามล�ำดับ ส�ำหรับผู้น�ำ
องค์การ (lead) วัฒนธรรมองค์การ (cultu) บรรยากาศองค์การ (envor) และการบริหารจัดการ (manag) อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ,3.57, 3.64 และ 3.77 ตามล�ำดับ
ผู้วิจัยด�ำเนินการปรับแก้แบบจ�ำลองตามสมมุติฐานเพื่อให้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จนกระทั่งแบบจ�ำลองมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืนดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ�ำลองตามสมมุติฐานโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนในครั้งที่ 2
ผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีป่ รับแก้พบว่า มีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน
(Fit Index) ดังนี้ χ2= 228.77 df = 125 p-value = .00000, χ2 / df = 1.83 , RMSEA = .046 , P-Value for Test of
Close Fit = .077, NFI = .97, IFI = .98, RMR = .033, SRMR = .048, CFI = .98, GFI = .94,AGFI = .91, CN = 278.84
ผูว้ จิ ยั จึงได้ให้การเชือ่ ถือการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ�ำลองดังกล่าว และได้รายงานถึงค่าสมการทีเ่ กิดขึน้ ในแบบจ�ำลอง
ทั้งในส่วนที่เป็นการรายงานผลของค่าสมการ ได้รายงานทั้งในส่วนของแบบจ�ำลองการวัดที่แสดงให้เห็นถึงค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบของตัวแปรเชิงประจักษ์กับตัวแปรแฝงและแบบจ�ำลองโครงสร้าง ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ด้วยกันเองตามสมมุติฐานการวิจัยที่ก�ำหนดไว้
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมุติฐานที่ 1 นโยบายการบริหารมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อบรรยากาศองค์การที่ค่า
สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ากับ .54 สมมุตฐิ านที่ 2 นโยบายการบริหาร มีอทิ ธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการทีค่ า่ สัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .32 สมมุตฐิ านที่ 3 นโยบายการบริหาร มีอทิ ธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อความยัง่ ยืนองค์การ ของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .35 สมมุติฐานที่ 4 ผู้น�ำองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อบรรยากาศองค์การ ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .89 สมมุติฐานที่ 5 ผู้น�ำองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
บริหารจัดการ ทีค่ า่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ากับ .57 สมมุตฐิ านที่ 6 ผูน้ ำ� องค์การ มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความยัง่ ยืนองค์การ
ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .49 สมมุติฐานที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อบรรยากาศองค์การที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .46 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 8. สมมุติฐานที่ 8 วัฒนธรรมองค์การ ไม่ได้มีอิทธิพลทาง
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ตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการ สมมุติฐานที่ 9 วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความยั่งยืนองค์ การ ที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .33 สมมุติฐานที่ 10 บรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .43 สมมุติฐานที่ 11 บรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความยั่งยืนองค์การ ที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .53 และสมมุติฐานที่ 12 การบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความยั่งยืนองค์การที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .73 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการสัมภาษณ์ มีดังนี้
ด้านวัฒนธรรมองค์การ ผู้ให้สัมภาษณ์หมายเลข 3 แสดงความคิดเห็นว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นพฤติกรรมที่สร้างขึ้นโดย
สมาชิกขององค์การที่เกิดจากการเรียนรู้การรับรู้ซึ่งกันและกันท�ำให้เกิดค่านิยมหลักร่วมกัน จึงส่งผลต่อแนวทางปฏิบัติ ความ
เข้าใจร่วมกัน รูปแบบการสือ่ สาร พร้อมยอมรับกฎ กติกา อันเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับบทบาท หน้าทีข่ องแต่ละหน่วย
งานเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งองค์การ โดยมีผู้บริหารแต่ละระดับเป็นฝ่ายสนับสนุนส่งเสริมให้วัฒนธรรมองค์การเป็นไปใน
ทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละองค์การ ในด้านผู้น�ำองค์การ ผู้ให้สัมภาษณ์หมายเลข 1 แสดงความคิดเห็น
ว่า ผูน้ ำ� องค์การเป็นผูข้ บั เคลือ่ นธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญยิง่ ต่อความส�ำเร็จขององค์การเพราะผูน้ ำ� มีภาระ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงทีจ่ ะต้องวางแผนสัง่ การดูแลและควบคุมให้บคุ ลากรขององค์การปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ให้ประสบ
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้ในสัมภาษณ์หมายเลข 4 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้น�ำองค์การที่รู้จักการ
แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รู้จักการวางแผนพัฒนาธุรกิจในระยะยาว จะมีผลต่อความยั่งยืน ด้านการก�ำหนดนโยบาย
บริการองค์การ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หมายเลข 1 แสดงความคิดเห็นว่า “นโยบายการบริหารเป็นปัจจัยแรกทีส่ ามารถท�ำให้ธรุ กิจด�ำเนิน
การไปได้ดตี ามแผนการด�ำเนินงานของธุรกิจทีว่ างไว้ เป็นแนวทาง ทิศทางหรือเป้าหมายในการด�ำเนินงานขององค์การซึง่ จะน�ำ
ไปสูค่ วามส�ำเร็จในการบริหารงานขององค์การการวางนโยบายทีด่ ”ี โดยมีนโยบายการบริหารตามมาตรฐานสากล มีการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์หมายเลข 2 กล่าวไว้ด้านบรรยากาศองค์การ ผู้ให้
สัมภาษณ์หมายเลข 1 แสดงความคิดเห็นว่า การสร้างบรรยากาศในการท�ำงานและการมีสว่ นร่วมในการท�ำงานทีด่ นี นั้ ย่อมท�ำให้
บุคลากรแต่ละคนมีการแสดงพฤติกรรมหรือการกระท�ำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ เกิดความผูกพันต่อองค์การและมี
ความพอใจในงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานรายบุคคลและระดับองค์การ ด้านบริหารจัดการองค์การ ผู้ให้สัมภาษณ์หมายเลข
4 แสดงความคิดเห็นว่า ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เน้นถึงความ
ส�ำคัญของความยั่งยืนขององค์การ ช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรมและความก้าวหน้าให้กับ
องค์การ เป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างคุณค่าขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ๆ ฝ่าย และด้านความยั่งยืนองค์การ
ผู้ให้สัมภาษณ์หมายเลข 1 แสดงความคิดเห็นว่า ผลประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ย่อมท�ำให้ธุรกิจและสังคมอยู่ได้ด้วยความเกื้อกูลกันและสัมพันธ์กัน
สรุปและอภิปรายผล
ตามสมมุติฐานที่ 1 2 3 นโยบายการบริหารองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อบรรยากาศองค์การ การบริหารจัดการ
และความยั่งยืนองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .54 ,.32 และ .35 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kim (2014) พบว่า นโยบายด้านคุณธรรมในการด�ำเนินธุรกิจสามารถท�ำให้เกิดบรรยากาศเชิงบวกทัง้ ในองค์การ
ธุรกิจและธุรกิจคูค่ า้ Heron (2016) พบว่า จรรยาบรรณทางธุรกิจในการก�ำกับดูแลกิจการสามารถท�ำให้ธรุ กิจมีความเสีย่ งน้อย
ลง หน่วยงานทางธุรกิจจึงต้องวางนโยบายในการบริหารองค์การให้เหมาะสมเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจทีย่ งั่ ยืน โดยการน�ำนวัตกรรม
ทางธุรกิจและสังคม มาร่วมในการจัดการเพื่อความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจ และ Nancy Toscano (2015) พบว่า นโยบาย
ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจรวมทั้งคุณธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ สามารถท�ำให้ความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจลดลงและ
หากสามารถน�ำนวัตกรรมทางธุรกิจมาด�ำเนินการในการปฏิบัติงานหรือการบริหารบุคคลากรในองค์การธุรกิจ สามารถท�ำให้
ธุรกิจประสบความส�ำเร็จมากขึ้นทั้งยังสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การธุรกิจมากขึ้น
สมมุติฐานที่ 4 5 6 ผู้น�ำองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อบรรยากาศองค์การ การบริหารจัดการและความยั่งยืน
องค์การ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .89, .75 และ .49 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษา
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Management for the Sustainability of the Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand

Jung & Chow & Wu (2003) อธิบายว่า บรรยากาศองค์การที่ ดีเป็นสถานที่ท�ำงานที่อ�ำนวยความสะดวกสบายผู้น�ำและแสดง
ผลงานของตนเอง ดังนั้นความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้น�ำองค์การต่อบรรยากาศองค์การจึงมีความส�ำคัญสูงสุด ดังนั้นรูปแบบ
การเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงบรรยากาศองค์การและพัฒนาขวัญก�ำลังใจของคนในองค์การ พร้อมกับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงาน Anees & Ullah & Karamat (2013) พบว่า ผลกระทบจากพฤติกรรมการเป็นผู้น�ำใน
องค์การมีประสิทธิภาพตอ่การจัดการกับองค์การ ประสิทธิภาพในการสื่อสาร คุณภาพของการจัดการ จากทฤษฎีการเป็นผู้น�ำ
และพฤติกรรมการจัดการที่แตกต่างกันพฤติกรรมการบริหารจัดการมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพขององค์การ และ
Bourletidis & Triantafyllopoulos (2014) พบว่า ผู้น�ำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์การได้ สามารถสร้างผลประกอบการ
ที่สูงขึ้นได้เช่นกัน ทั้งผู้น�ำที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานค�ำนึงถึงการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สามารถท�ำให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืนได้
สมมุติฐานที่ 7 และ 9 วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อบรรยากาศองค์การ และความยั่งยืนองค์การ ที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .46 และ .33 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการวิจัยของ Eustace & Martins
(2014) พบว่า การริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในองค์การเป็นการสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับองค์การท�ำให้บุคคลากรทุกคนมี
ส�ำนึกร่วมในการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จและ Morris & Xiong (2016) พบว่า การวัดความส�ำเร็จของวัฒนธรรม
องค์การซึ่งประกอบด้วย การริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับตัวและการมีความสม�่ำเสมอเพราะสิ่งเหล่านี้ สามารถสร้างความยั่งยืน
ให้องค์การและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ ส่วนสมมติฐานที่ 8 วัฒนธรรม
องค์การ ไม่ได้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการ ซึ่งแตกตต่างจากการศึกษาของ Miklovich (2014) พบว่า การที่
บุคลากรในองค์การมีความสม�ำ่ เสมอในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมธุรกิจย่อมท�ำให้ธรุ กิจมีความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
มีผลประกอบการที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมได้มากขึ้น
สมมุติฐานที่ 10 และ 11 บรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการและความยั่งยืนองค์การ ที่
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .43 และ .53 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ Morris (2016)
พบว่า การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในองค์การธุรกิจ ท�ำให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความไว้วางใจใน
การปฏิบัติงานทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่า การสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานโดย
การจัดการเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถ สร้างความส�ำเร็จให้กับองค์การทางธุรกิจในการเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ Lu (2013) พบว่า การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการด�ำเนินธุรกิจสามารถท�ำให้ผลประกอบการธุรกิจ
สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการรับผิดชอบสังคมเพราะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การทางธุรกิจ
สมมุติฐานที่ 12 การบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความยั่งยืนองค์การ ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .73
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ Price water house Coopers (2014) พบว่า การก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ใี นการบริหารความเสีย่ งขององค์การธุรกิจ เช่น การดูแลสิง่ แวดล้อมและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจะท�ำให้องค์การ
ธุรกิจมีความยั่งยืนทั้งยังมีผลประกอบการที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้งาน
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาตัวแปรการจัดการองค์การและบรรยากาศองค์การในฐานะตัวแปรกลางบรรยากาศองค์การเป็น
สือ่ กลางส�ำคัญทีผ่ กู พันและช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านผูน้ ำ� องค์การและนโยบายบริการ
องค์การและการผสมผสานรูปแบบการท�ำงานในฐานะตัวแปรกลางที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนของความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
ด้านวัฒนธรรมองค์การ ผูน้ ำ� องค์การนโยบายบริการองค์การ ได้รบั การทดสอบและผลลัพธ์ทแี่ สดงให้เห็นจากผลการวิจยั ดังนัน้
การบริหารจัดการองค์การให้มคี วามยัง่ ยืนได้นนั้ จะต้องแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม ผูน้ ำ� และนโยบายบริการข้ององค์การ ผ่านการ
สร้างบรรยากาศองค์การและการบริหารจัดการทีด่ ี จึงจะท�ำให้สามารถสร้างความยัง่ ยืนของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
งานวิจัยที่ได้ศึกษานี้ ควรมีการขยายปัจจัยด้านความยั่งยืนขององค์การ ไปสู่ปัจจัยด้านความพึงพอใจของพนักงานและ
ตัวแปรอื่น ๆ เช่น ควรขยายศึกษาความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานขององค์การ Mou & Wong & McAleer (2018) ด้านความ
ยั่งยืนของการเลือกพอร์ตโฟลิโอรายกลุ่มธุรกิจ Li & Hui & Wong, (2018) ด้านความยั่งยืนของการธุรกิจประกันชีวิต
Tsendsuren & Li & Peng & Wong (2018) และ ความยั่งยืนของตลาดใบส�ำคัญแสดงสิทธิ Wong & Lean & McAleer &
Tsai (2018)
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