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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
๓) เพื่อน าเสนอโมเดลการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการโดย ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๔๕๐ คนซ่ึงเป็นนักลงทุนท่ีเปิดบัญชีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากความเหมาะสมของจ านวนค่าพารามิเตอร์ซ่ึงมี ๔๕ ความสัมพันธ์ ใช้
เส้นความสัมพันธ์ละ ๑๐ ตัวอย่าง  สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล และ
การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมด้วยโปรแกรมสถิติชั้นสูง  การวิจัยเชิงคุณภาพ
ด าเนินการโดย สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูปหรือคน ซ่ึงเลือกโดยเจาะจง และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน ๑๐ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณาความ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๗๕๖) เมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า ด้านนิติธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก  (x̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๗๒) 

รองลงมา ด้านคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๙๖) และด้านการมีส่วน

ร่วม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๗, S.D. = ๐.๙๕๒) ตามล าดับ 
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 ๒. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า การส่ือสาร การบริหาร มีพุทธส่ือสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
ตัวแปรภายในโมเดลประกอบด้วย ตัวแปรแฝง ๔ ตัว แบ่งเป็นตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ตัวแปร
ภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลท่ีพัฒนา สรุปได้ว่า ค่า p-value มี
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๖๙ ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากับ ๑๒๔.๑๗ ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 
๑๐๓ ค่าสัดส่วนไค-สแควร์ ( 2 /df) เท่ากับ ๑.๒๐ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 
๐.๙๗ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ ๐.๙๙ ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ ๑.๐๐ ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ ๐.๐๓๑ ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) 
เท่ากับ ๐.๐๒๕ มีขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) เท่ากับ ๑๕๒๓.๗๔ แสดงให้เห็นว่าค่าสถิติความ
สอดคล้องของการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เชิงสมมติฐานท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
 ๓. การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีปัจจัยท่ีส าคัญ คือการส่ือสารท่ีผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรมในการเปิดเผย
ข้อมูล สารจะต้องมีความถูกต้องแม่นย า น าเสนอได้ทันต่อเวลา ช่องทางของการส่ือสารอมีความ
หลากหลายและมีความปลอดภัย ผู้รับสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว  ผู้รับมีพื้นฐานความรู้และ
สามารถรับความเส่ียงได้ การบริหาร ต้องมีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง บูรณาการกับหลักพุทธส่ือสาร คือ สัจจะ ความจริง คถตา แท้จริง กาละ ถูกเวลา ปิยะ 
ผู้รับชอบ และอัตถะ มีประโยชน์ ซ่ึงจะน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลคือ 
เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง เท่ียงธรรม เป็นประโยชน์ มีความโปร่งใส เกิดการมีส่วนร่วม ความ
รับผิดชอบและความคุ้มค่า 
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1. To study the general context of 
information disclosure management according to good governance of the Stock 
Exchange of Thailand, 2. To study the factors affecting to information disclosure 
management according to good governance of the Stock Exchange of Thailand and  
3. To propose the model of information disclosure management according to good 
governance of the stock exchange of Thailand. This research was mixed method 
research. The quantitative research conducted by studying 450 samples that were 
Investors who open trading accounts on the Stock Exchange of Thailand. The sample 
size was determined by the appropriateness of the number of parameters which had 
45 relationships used 10 samples for each relationship line used stratified random 
sampling and analyzed data by using analyzing the correlations co-efficient with 
statistical program to examine the consistency of the model with the empirical data 
and analyzing the influences of direct and indirect variables in the model by 
advanced statistical program. The qualitative research conducted by in-depth 
interviewing with 18 key informants and focus group discussion with 10 experts  and 
analyzed the data by using content analysis. 
 The research findings were as follows:  



ง 

 

 1. The information disclosure management according to good governance 

of the Stock Exchange of Thailand in overall was at high level (x̅ = 3.69, S.D. = 0.682) 
ranked from high to low level as follow; rule of law aspect in overall was at high 

level (x̅ = 3.89, S.D. = 0.772) followed by morality aspect in overall was at high level 

(x̅ = 3.84, S.D. = 0.796) and participation aspect in overall was at moderate level (x̅ = 
3.84, S.D. = 0.796). 
 2. The factors affecting to information disclosure management according 
to good governance of the Stock Exchange of Thailand found that communication 
management with Buddhist communication which was a mediator variable. The 
latent variables in the model were 4 latent variables included 2 endogenous latent 
variables and 2 exogenous latent variables. The results of checking the validity of the 
developed model could be concluded that the p-value was statistically significant as 
0.069, Chi-Square value ( 2 ) = 124.17, Degrees of Freedom value (df) = 103, Chi-
Square ratio ( 2 /df) = 1.20, Goodness of Fit Index value (GFI) = 0.97, Adjust Goodness 
of Fit Index value (AGFI) = 0.99, Comparative Fit Index value (CFI) = 1.00, Standard 
Root Mean Square Residual value (SRMR) = 0.031, Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) = 0.025 and Critical N (CN) = 1523.74. This could explain that 
consistency statistics of information disclosure management according to good 
governance of the Stock Exchange of Thailand which was developed by research was 
consistent with empirical data which was in accordance with the set hypothesis. 
 3. The information disclosure management according to good governance 
of the Stock Exchange of Thailand was important factor included the senders must 
has to the knowledge of information disclosure, the message must has to be 
accurate, presentation in a timely manner, the communication channels were diverse 
and secure and receiver can access them quickly and must has a knowledge base 
and be able to take a risk, management must have planning follow the plan 
Constantly checking and improving and integrate with Buddhist communication 
included Sacca: truth, Tathatā: objectivity, Kāla: seasonable, Piya: be favorable 
Attha: useful which will lead to information disclosure management according to 
good governance included disclose information with accuracy, fairness, useful, 
transparency, participation, Responsibility and worthiness. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี  เพราะได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก

หลายท่านเป็นอย่างดีตลอดมา ผู้จัดท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

ประธานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย

วิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณ  รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  และผศ.ดร.พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์

ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ที่ได้ให้ความเมตตาแนะน าในการ

ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ขอบคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์  ที่ได้ให้ค าแนะน าในการปรับแก้จนดุษฎีนิพนธ์

เล่มนี้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ห่วงใย เป็นก าลังใจ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือจนดุษฎี

นิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 ประโยชน์อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบบูชาคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ วิจัย  ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันและขอมอบแก่บุคคลผู้มีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จในการท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้และผู้มี

ส่วนช่วยเหลือที่มิอาจกล่าวนามได้ทั้งหมดในที่นี้  จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฏ 

บทที่ ๑ บทน า 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒ ค าถามวิจัย ๕ 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๗ 
๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๗ 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ๑๐ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวข้อง ๑๑ 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหาร ๒๐ 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีประสิทธิผลในการส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ๔๑ 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล ๕๑ 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเร่ืองท่ีวิจัย ๕๖ 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๖๘ 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๗ 



ช

สารบัญ ต่อ 
เรื่อง หน้า 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย
๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๑ 
๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๘๒ 
๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๕ 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ๑๐๒ 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ๑๐๔ 

๔.๒.๑ สภาพการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๑๐๔ 

๔.๒.๒ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๑๒๗ 

๔.๒.๓ โมเดลการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๑๖๔ 

๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๖๕ 
๔.๔ องค์ความรู้ ๑๖๘ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๗๕ 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๘๐ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๘๒ 

บรรณานุกรม ๑๘๘ 
ภาคผนวก ๑๙๗ 

ภาคผนวก ก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๙๘ 
ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ๒๑๖ 
ภาคผนวก ค ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น ๒๑๗ 
ภาคผนวก ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ๒๑๘ 
ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเคร่ืองมือ ๒๑๙ 
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอเชิญร่วมสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion ๒๒๐ 
ภาคผนวก ช ภาพประกอบการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ๒๒๑ 

ประวัติผู้วิจัย ๒๒๒ 



ซ

สารบัญตาราง 

ตารางที่ หน้า 
๒.๑ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวข้อง ๑๗
๒.๒ แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหาร ๒๕
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร ๓๙
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์ความหมายการส่ือสาร ๔๕
๒.๕ การสังเคราะห์สาระส าคัญของแนวคิดเก่ียวกับการส่ือสาร ๔๙
๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ ๗๑
๒.๗ งานวิจัยเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์ ๗๕
๔.๑ จ านวน และร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ๑๐๒ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ในภาพรวม ๑๐๔ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านสัจจะ ความจริง ๑๐๕ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านตถตา เร่ืองจริง ๑๐๖ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านกาละ ถูกเวลา ๑๐๗ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านปิยะ ผู้รับชอบ ๑๐๘ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านอัตถะ มีประโยชน์ ๑๐๙ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการส่ือสาร ในภาพรวม ๑๑๐ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการส่ือสาร ด้านผู้ส่งสาร ๑๑๑ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านสาร ๑๑๒ 
๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านช่องทางการส่ือสาร ๑๑๓ 
๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านผู้รับสาร ๑๑๔ 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ในภาพรวม ๑๑๕ 
๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ด้านการวางแผน ๑๑๖ 
๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ด้านการปฏิบัติตามแผนวางแผน ๑๑๗ 
๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ด้านการตรวจสอบ ๑๑๘ 



ฌ

สารบัญตาราง ต่อ 

ตารางที่  หน้า 
๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ด้านการปรับปรุงแก้ไข ๑๑๙ 
๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในภาพรวม ๑๑๘ 
๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านนิติธรรม ๑๒๑ 
๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านคุณธรรม ๑๒๒ 
๔.๒๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความโปร่งใส ๑๒๓ 
๔.๒๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการมีส่วนร่วม ๑๒๔ 
๔.๒๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความรับผิดชอบ ๑๒๕ 
๔๒๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความคุ้มค่า ๑๒๖ 
๔.๒๕ ค่าสถิติเบ้ืองต้นของตัวแปรสังเกตได้ในการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๒๗ 
๔.๒๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้

ในโมเดลท่ีมีตัวแปรพุทธส่ือสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน ๑๓๐ 
๔.๒๗ ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการส่ือสาร ๑๓๒ 
๔.๒๘ แสดงค่าสถิติพื้นฐานขององค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการส่ือสาร ๑๓๓ 
๔.๒๙ ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการบริหาร ๑๓๔ 
๔.๓๐ แสดงค่าสถิติพื้นฐานขององค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหาร   ๑๓๕ 
๔.๓๑ ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลพุทธส่ือสาร ๑๓๖ 
๔.๓๒ แสดงค่าสถิติพื้นฐานขององค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลพุทธส่ือสาร ๑๓๗ 
๔.๓๓ ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๓๙ 



ญ

สารบัญตาราง ต่อ 

ตารางที่  หน้า 
๔.๓๔ แสดงค่าสถิติพื้นฐานขององค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารจัดการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๔๐ 
๔.๓๕ ค่าสถิติความสอดคล้องกลมกลืนของการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๔๒ 

๔.๓๖ ค่าสถิติผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีการปฏิบัติตามหลัก
พุทธส่ือสาร เป็นตัวแปรส่งผ่าน  ๑๓๑ 



ฎ

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่ หน้า 
๒.๑ พุทธส่ือสาร ๑๘ 
๒.๒ การบริหารจัดการ ๓๙ 
๒.๓ กระบวนการส่ือสารพื้นฐาน ๔๐ 
๒.๔ รูปแบบการส่ือสารของเบอร์โล Berlo’s Model of Communication ๔๑ 
๒.๕ การส่ือสาร ๔๙ 
๒.๖ องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ๕๔ 
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๗๙ 
๓.๑ การวิจัยแบบผสมวิธีด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ๘๑ 
๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการส่ือสาร ๑๓๑ 
๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหาร ๑๓๔ 
๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลพุทธส่ือสาร ๑๓๖ 
๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารจัดการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๓๘ 
๔.๕ โมเดลการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดล
การวิจัย ๑๔๑ 

๔.๖ แสดงปัจจัยการส่ือสาร ๑๔๙ 
๔.๗ แสดงปัจจัยการบริหาร ๑๕๔ 
๔.๘ แสดงปัจจัยพุทธส่ือสาร ๑๕๘ 
๔.๙ แสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล ๑๖๓ 
๔.๑๐ แสดงโมเดลการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๖๕ 
๔.๑๑ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ๑๖๙ 
๔.๑๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๗๓ 



ฏ

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

การใช้อักษรย่อ 
อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในวิทยานิพนธ์นี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับ  

มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐  และพระไตรปิฎกภาษาไทย   ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙  คัมภีร์อรรถกถาภาษา
บาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

ค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย ใช้ระบุชื่อคัมภีร์ และระบุ

ถึง เล่ม/ข้อ/หน้า ตามล าดับ เช่น วิ.มหา. บาลี ๕/๑๖/๑๕. หมายถึง คัมภีร์วินยปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ 
ภาษาบาลี เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๕ วิ.มหา. ไทย ๕/๑๖/๒๑-๒๒. หมายถึง คัมภีร์วินัยปิฎก 
มหาวิภังค์ ภาษาไทย เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๒๑-๒๒ เป็นต้น 

พระสุตตันตปิฎก 
ขุ.ธ. ไทย = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธัมมบท ภาษาไทย 
ขุ.ชา.ม. ไทย = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก ภาษาไทย 
ขุ.ม. ไทย = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย มหานิทเทส ภาษาไทย 
ม.ม. ไทย = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ภาษาไทย 
องฺ.จตุกก. ไทย = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต   ภาษาไทย 
องฺ.ปญฺจก. ไทย = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต   ภาษาไทย 



 

บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ๑.๑.๑ ความเปนมา 

 สังคมไทยไดนอมนําพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เปน

แนวทางปฏิบัติในดานการดํารงชีวิตและดานการเศรษฐกิจ แตทวาก็มีสัดสวนของประชากรชาวไทย

นอยมากท่ีไดบรรลุถึงเกณฑของความพอเพียงท่ีหมายความวามีความพอประมาณ หมายถึงมีความ

พอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 0

๑ โดยมีดัชนีชี้วัดสําคัญจาก

รายงานของธนาคารแหงประเทศไทยลาสุด ณ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ พบวา แมคนไทยจะมีบัญชี

เงินฝากธนาคารทุกประเภทรวมกันมากถึง ๙๙,๓๘๘,๑๕๑ บัญชี คิดเปนเงินกวา ๑๒ ลานลานบาท 

ในจํานวนนี้เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยมากกวา ๘๘ ลานบัญชี อยางไรก็ตาม เม่ือจําแนกจํานวนเงิน

ฝากของบัญชีออมทรัพยแลวจะพบวา มีถึง ๗๗ ลานบัญชี หรือกวารอยละ ๘๘ ของบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยท้ังหมด ท่ีมีเงินฝากไมถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ขณะท่ียอดเงินฝากมากกวา ๑ ลานบาท มีเพียง ๙ 

แสนกวาบัญชี หรือคิดเปนรอยละ ๒ ของบัญชีออมทรัพยท้ังหมดเทานั้นเอง1

๒ ซ่ึงระดับเงินฝากเงินออม

ดังกลาวนี้ทําใหอุดมคติของคนไทยท่ีตองการมีชีวิต“ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” นั้นไมอาจบรรลุ

เปาหมายได2๓ หากตองการใชชีวิตหลังเกษียณจากงานแบบประหยัดมัธยัสถเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ก็

ตองมีเงินออมไมนอยกวา ๔ ลานบาท  

 แตหากตองการใชเงินตอนเกษียณแบบพออยูพอกินสุขสบายเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ตองมีเงินออมไมนอยกวา ๘ ลานบาท กรณีใชจายสุขสบายเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตองมีเงินออมไม

นอยกวา ๑๓ ลานบาท นั่นก็หมายความวา มีคนไทยท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีมีเศรษฐกิจพอเพียงแค
                                                           
 ๑มูลนิธิชัยพัฒนา , เศรษฐกิจพอเพียง , [ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://www.chaipat.or. 

th/site_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

 ๒เว็บไซตกระปุกด็อตคอม, สองบัญชีเงินฝากออมทรัพยคนไทย รูไหม ๘๘ % มีเงินออมไมถึง 

๕๐,๐๐๐ บาท, [ออนไลน] แหลงท่ีมา: https://money.kapook.com/view209073.html  [๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓] 

 ๓ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, เกษียณสุขเปนจริงไดดวยเงิน ๓ กอน, [ออนไลน] แหลงท่ีมา: 

https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=98---5341&type=infographic 

[๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 



๒ 

 

เพียงรอยละ ๑ ของประชากรท้ังประเทศ อีกมากกวารอยละ ๙๙ ไมมีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตองมี

ชีวิตท่ียากลําบาก ท้ังนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรายงานดวยวา วิธีการท่ีจะไปถึงเปาหมาย

การใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น หากมีการออมและลงทุนท่ีสมํ่าเสมอก็จะทําใหบรรลุ

เปาหมายไดในท่ีสุด แตการออมและลงทุนผานตลาดหุนนั้นมีสถิติวาใหผลตอบแทนสูงสุดท่ีสุด คือ

เฉลี่ยรอยละ ๑๒.๘๘  ตอป หากเปรียบเทียบผลตอบแทนเงินฝากเพียงรอยละ ๑.๘๒ ตอป หากออม

กับลงทุนอยางสมํ่าเสมอก็จะไดเงินบรรลุเปาหมายตั้งแตมีใชจายอยางประหยัดมัธยัสถ อยางสงบหรือ

อยางสบาย ข้ึนกับระยะเวลาและจํานวนในการออมและการลงทุนการเงินและมีเงินใชอยางพอเพียง

ไมนอยเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน3

๔  

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรายงานวาตลาดหลักทรัพยฯ นั้นอยูท่ี

เฉลี่ยรอยละ ๑๒ ตอป ใหผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนประเภทอ่ืนๆ รวมท้ัง เงินฝาก พันธบัตร 

อสังหาริทมทรัพย4๕ อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีรายงานวาการลงทุนในตลาดหุนใหผลตอบแทนสูง อันจะ

นําไปสูการบรรลุเปาหมายการมีเงินใชหลังเกษียณอายุแบบพอเพียง แตทวามีรายงานจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยไปอีกทางวา ลาสุด ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ มีผูเปดบัญชีซ้ือขายลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูเพียงราว ๒.๗ ลานบัญชี 5 ๖ ซ่ึงหากสมมุติฐานวาเปดบัญชีซ้ือขาย

คนละ ๑ บัญชีก็คิดเปนเพียงรอยละ ๔ ของประชากรไทยท้ังประเทศ ๖๕ ลานคน สาเหตุท่ียังมีคนมา

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยนอยมาก เพราะท่ีผานมาคนไทยเขาใจตลาดหุนไมครบถวน ดังนั้นก็จึงเปน

วาระสําคัญท่ีจะตองเรงประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอคนไทยใหครบถวนในวงกวางโดยไว6

๗  

ปจจุบันคนไทยเขาใจในตลาดหุนไมครบถวนนั้น โดยมักจะมาจากความเชื่อและทัศนคติ

เชิงลบตอตลาดหุนวาเปนบอนการพนันท่ีถูกกฎหมาย ซ่ึงตลาดหุนไทยมีความจําเปนตองจัดการใน

สวนท่ีเปนปญหา ตองมีการขจัดความดํามืดในตลาดหุนไทย เชน การมีเจามือหุนในตลาด หรือการปน

หุน การใชขอมูลวงใน เปนตน จะตองแกไขปญหาใหตลาดทุนเปนท่ีพ่ึงของประชาชนมากข้ึน หากไม

                                                           
 ๔ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การวางแผนลงทุนเพ่ือเกษียณ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

https://www.set.or.th/set/financialplanning/knowledgedetail.do?contentId=888533&type=article  

[๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

 ๕บลจ. เอ็มเอฟซี, ลงทุนแบบสม่ําเสมอ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://www.mfcfund.com/ 

Web/BeforeInvesting(thth)/MutualFund(thth)/alwaysfund(thth).aspx [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

 ๖ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย ขอมูลการซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยฯ ๒๕๖๒, [ออนไลน], แหลงท่ีมาhttps://www.set.or.th/th/market/securities_company_ 

statistics62.html [๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 
๗ประชาชาติธุรกิจ, ดันตลาดหุนไทยเชื่อมโลก ชู ๒๐ ลานบัญชีออม - ลงทุน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

https://www.prachachat.net/finance/news-394395 [๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 



๓ 

 

กําจัดจุดออนหรือมุมมืดในตลาด นักลงทุนหนาใหมก็ไมอยากเขามา ตลาดหุนก็เปรียบเสมือนเกาะ 

หากเกาะมีมุมมืด ไมมีความปลอดภัย นักทองเท่ียวก็ไมอยากเขามาทองเท่ียว แตถาเกาะมีความ

ปลอดภัยนักทองเท่ียวก็มีแตอยากจะเขามา” 7

๘ ดังนั้นจึงตองเรงขจัดมุมมืดดานลบดังกลาวนี้ใหไว เพ่ือ

สรางความม่ันใจและความเชื่อม่ันใหประชาชนเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย ไดอยางมีความเชื่อม่ัน 

เพราะคนท่ีเก่ียวของในตลาดหุนมีขอมูลขาวสารไมเทาเทียมกัน ทําใหความเคลื่อนไหวของราคาหุน

ออกมาในรูปแบบแปลกๆ เหนือการคาดการณอยาง8

๙ 

 ๑.๑.๒ ความสําคัญของปญหา 

 ท้ังนี้หนวยงานภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร

สารสนเทศในตลาดหลักทรัพยโดยตรงนั้น ประกอบไปดวย ๒ หนวยงานหลัก คือตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สําหรับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.๒๕๓๕ ทํา

หนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน และพัฒนาระบบตางๆ ท่ีจําเปนเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการซ้ือขายหลักทรัพย รวมท้ังทําหนาท่ีกํากับบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูในตลาด

หลักทรัพยใหเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีมี ๓ ลักษณะ อันไดแก สารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบอยาง

สําคัญตอหลักทรัพยของบริษัท สารสนเทศท่ีอาจมีความสําคัญตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 

และสารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน โดยแนวทางในการเปดเผยสารสนเทศ

นั้น เนนเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา เพ่ือความโปรงใสและเปนธรรมตอการลงทุน โดยสง

ขอมูลผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 9

๑๐ สวนสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.นั้น เปนหนวยงานของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอํานาจหนาท่ีในการการสงเสริมและพัฒนากํากับดูแลตลาดทุน เพ่ือใหผู

ลงทุนเขาถึงขอมูลและตัดสินใจลงทุนไดอยางเชื่อม่ัน โดยการเปดเผยและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับตลาด

ทุนและการกํากับดูแลมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการพัฒนาตลาดทุนใหโปรงใส และนาเชื่อถือ โดย

ครอบคลุมถึง ขอมูลเก่ียวกับการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย บริษัทท่ีออกหรือเสนอขายหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย องคกรท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย 

                                                           
 ๘ประชาชาติธุรกิจ, กอบศักด์ิ จี้ตลาดหุนปดมุมมืด เคลียรปญหาเจามือปนหุนเอ้ือประชาชนลงทุน, 

[ออนไลน] , แหลงท่ีมา: https://www.prachachat.net/finance/news-402343 [๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

 ๙ณัฐวุฒิ รุงวงษ, ความลับท่ี ๔ จิตวิทยามวลชนในตลาดหุน Mass Psychology in the Stock 

Market,พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหนาคร: เอ็ดดูเคช่ันไมนดไลนมัลติมีเดีย, ๒๕๕๙), หนา ๒๐๔. 

 ๑๐ตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย,  การเปดเผยสารสนเทศ ,  [ออนไลน ],  แหล ง ท่ีมา : 

https://www.set.or.th/th/regulations/supervision/listed_disclosure_p5.html [๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

https://www.sec.or.th/TH/Documents/ActandRoyalEnactment/Act/act-sea2535-codified.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/ActandRoyalEnactment/Act/act-sea2535-codified.pdf


๔ 

 

การกระทําความผิด และการลงโทษบุคคลท่ีกระทําความผิด รวมท้ังขอมูลอ่ืนใดท่ีไดรับเนื่องจากการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีเปนไปเพ่ือรักษาประโยชนของประชาชนหรือเพ่ือคุมครองผูลงทุน10

๑๑ 

 จากรายงานดังกลาวขางตน แมวาจะมีหนวยงานของรัฐถึง ๒ หนวยงานมีบทบาทหนาท่ี

กํากับดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารในตลาดหลักทรัพยตามกฎหมาย แตกระนั้นก็ยังไมอาจสราง

ความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนอยางเต็มท่ี สังเกตไดจากจํานวนผูเปดบัญชีลงทุนในตลาดหุนยัง

มีสัดสวนนอยมาก ถึงแมวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมีบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีสําคัญ 

อันไดแก การบริหารขอมูลระหวางวัน การบริการขอมูล ณ สิ้นวันทําการ การบริการขอมูลยอนหลัง

แบบรายครั้ง และการบริการขอมูลในรูปแบบของ Website๑๒ ก็ตาม แตเปนการนําเสนอขอมูลทาง

เดียวท่ีไมอาจจะสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุนได ซ่ึงยังขาดการบริหารจัดการการนําเสนอขอมูล

ท่ีใชธรรมาภิบาลเปนหลักในการบริหารจัดการการนําเสนอขอมูล ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอความ

เชื่อม่ันของนักลงทุนในตลาดหุนไทย เปนผลใหภาพรวมของตลาดหุนไทยมีมูลคาลดลงอยางเห็นไดชัด

ยิ่งในสภาพการณของโรคระบาดท่ีเกิดข้ึน และสภาวะทางการเมืองท่ียังเกิดความขัดแยง ยิ่งสงผลให

นักลงทุนมีความกังวลและขาดความเชื่อม่ันมากข้ึน สงผลตอมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลดอยางตอเนื่อง ซ่ึงลดลงจากปท่ีผานมา ๕๐๐ จุด 1 2

๑๓ แสดงใหเห็นวา

การนําเสนอขอมูลขาวสาร ยังมีจุดบกพรอง ซ่ึงมีผลตอความนาเชื่อถือของนักลงทุน สภาพดังกลาว

หากไมไดรับการแกไขหรือศึกษาอยางถ่ีถวนในการนําเสนอขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จะสงผลใหนักลงทุนขาดความนาเชื่อถือ ซ่ึงจะมีผลตอมูลคาการซ้ือขายของตลาดท้ังใน

ดัชนีรวมและยอย มีผลตอเนื่องไปยังระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะลดลงตามมาดวยเชนกัน 

 จากความเปนมาและปญหาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยเห็นวา การบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยยึดธรรมาภิบาลมาและหลักของพุทธสื่อสารจะทําใหการนําเสนอ

ขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความถูกตอง เท่ียงธรรม เหมาะสม เกิดการนําเสนอ

ขอมูลแบบมีสวนรวม ซ่ึงกอใหเกิดประสิทธิผล อันจะนําไปสูการพัฒนาตลาดทุนไทยใหม่ันคงยั่งยืน 

                                                           
 ๑๑ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย,มาตรการเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ.[ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs/SEC-internal-

information.aspx [๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

 ๑๒ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, Set Information Service, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

https://www.set. or.th/th/products/info/details_p1.html?printable=true [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

 
๑๓

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, กราฟราคาดัชนียอนหลัง, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

https://www.set.or.th/th/market/setindexchart.html [๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 



๕ 

 

พัฒนาขยายตัวไปตามเปาหมายของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในมิติตางๆ ตอไป 

๑.๒ คําถามการวิจัย 

 ๑.๒.๑ สภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูในระดับใด 

 ๑.๒.๒ ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีอะไรบาง 

 ๑.๒.๓ โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนอยางไร 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” นี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของการ

บริหารจัดการจัดการการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาสภาพท่ัวไปและปญหา ตลอดถึงปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการ

การเปดเผยขอมูลขาวสารแบบมีธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยมีตัวแปรตน คือ หลักการสื่อสาร ไดแก ๑) ผูสง ๒) สาร ๓) ชองทาง ๔) ผูรับ 

การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA ไดแก ๑) การวางแผน ๒) การปฏิบัติตามแผน ๓) การ

ตรวจสอบ ๔) การปรับปรุงแกไข พุทธสื่อสาร ไดแกสัจจะ (ความจริง) ตถตา (แทจริง) กาละ (ถูก



๖ 

 

เวลา) ปยะ (ผูรับสารชอบ) อัตถะ (มีประโยชน) และตัวแปรตาม คือ หลักธรรมภาบาล ไดแก ๑) นิติ

ธรรม ๒) คุณธรรม ๓) ความโปรงใส ๔) การมีสวนรวม ๕) ความรับผิดชอบ ๖) ความคุมคา 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๑) ประชากร ไดแก นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทย จํานวน ๑,๙๒๔,๔๗๕ คน13

๑๔ 

 ๒) ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยแบงเปนกลุมผูเชี่ยวชาญท่ีใชในการ

สัมภาษณเชิงลึกจํานวน ๑๘ รูปหรือคน และผูทรงคุณวุฒิท่ีใชในการสนทนากลุมเฉพาะจํานวน ๑๐ 

รูปหรือคน ประกอบดวย 

 การสัมภาษณเชิงลึก ใชกลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน ๑๘ รูปหรือคน ประกอบดวย 

  ๑. กลุมผูบริหารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ๔ คน 

  ๒. กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา   ๒ รูป 

  ๓. ผูบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   ๔ คน 

  ๔. นักลงทุนประเภทสถาบันและนักลงทุนท่ัวไป  ๓ คน 

  ๕. สื่อมวลชนในวงการตลาดหุน    ๓ คน 

  ๖. นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร   ๒ คน 

 การสนทนากลุมเฉพาะใชผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ รูปหรือคน ประกอบดวย 

  ๑. กลุมผูทรงคุณวุฒิดานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ๓ คน 

  ๒. กลุมผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา   ๓ รูปหรือคน 

  ๓. กลุมผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร    ๓ คน 

  ๔. กลุมผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย    ๓ คน 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รวมเปนระยะเวลา 

๑๘ เดือน 

  

                                                           
 

๑๔
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

https://www.set.or.th/th/market/securities_company_statistics63.html [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 



๗ 

 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 สมมติฐานท่ี ๒ ปจจัยดานการสื่อสาร การบริหาร และพุทธสื่อสาร มีอิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 ๑.๖.๑ การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยตอสาธารณชน ประกอบดวย 

 ๑) ผูสง หมายถึง ผูทําหนาท่ีในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย มีความรูเก่ียวกับการสื่อสารเปนอยางดี มีความสามารถในการเปดเผยขอมูลขาวสาร

อยางมีประสิทธิภาพ ไมประกอบดวยอคตินําเสนอขอมูลขาวสารโดยลําเอียง มุงถึงประโยชนสวนรวม

เปนหลักโดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนตนฝายเดียว 

 ๒) สาร หมายถึง ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีนําเสนอมีความ

ถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได เปนความจริงท้ังโดยสมมติและโดยปรมัตถ เปนประโยชนตอนักลงทุน ทัน

ตอเหตุการณทันสมัยใหมเสมอ 

 ๓) ชองทาง หมายถึง ชองทางในการสื่อสารซ่ึงมีความหลากหลาย โดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงผูรับไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ขอมูลไมถูกบิดเบือนหรือถูกทําลาย รวดเร็ว ทันใจ ทันตอเหตุการณ เขาถึง

นักลงทุนไดมากท่ีสุด 

 ๔) ผูรับ หมายถึง ผูท่ีรับขอมูลขาวสารจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับผูรับตรงกลุมเปาหมาย ไมคลาดเคลื่อน และ

ผูรับก็ตองมีความสารมารถในการใชขอมูลขาวสารใหเกิดประโยชน มีความรูเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย

เปนอยางดี และเขาใจในผลกระทบจากการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนอยางดี 

 ๑.๖.๒ พุทธส่ือสาร หมายถึง จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ตามหลักพุทธสื่อสาร ประกอบดวย 

 ๑) สัจจะ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร

อันเปนขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาได เปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนขอเท็จจริงโดยไมมี

การแกไขปดเบียนขอมูลขาวสารอันเปนมูลเดิม นําเสนอขอมูลขาวสารขอเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาไม



๘ 

 

มีการปรุงแตงขอมูลเพ่ือเอ้ือประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง และเปดเผลขอมูลขาวสารโดยใช

กระบวนการนําเสนอท่ีถูกตองชัดเจนตรงถึงผูรับ 

 ๒) ตถตา หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี

เกิดข้ึนจริงใหนักลงทุนไดทราบ ซ่ึงเก่ียวของซ่ึงเกิดข้ึนในสถานการณปจจุบัน โดยไมมีการปดบังขอมูล 

ตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหนักลงทุนไดวิเคราะหและตัดสินใจไดถูกตอง และนําเสนอ

ขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในทุกมิติตามสภาพโดยไมปดบังขอมูล 

 ๓) กาละ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารได

ตรงเวลาไมคลาดเคลื่อนท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไดเปนอยางดี เปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเหมาะกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหนักลงทุนไดวิเคราะหสถานการณไดถูกตอง มีการ

วิเคราะหเวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหเขาถึงนักลงทุนไดมากท่ีสุด และเปดเผยขอมูล

ขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความเหมาะสม 

 ๔) ปยะ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีนัก

ลงทุนชอบชื่นชอบ เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีนักลงทุนตองการทราบ เปดเผยขอมูลขาวสารโดยไม

กอใหเกิดความเสียหายอันใด และและเปดเผยขอมูลขาวสารโดยคํานึงถึงจิตใจของผูรับ โดยไม

กอใหเกิดความลําบากใจหรือเดือดรอนใจในภายหลัง 

 ๕) อัตถะ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปน

ประโยชนตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปดเผยขอมูลขาวสารโดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม

เปนหลัก เปดเผยขอมูลขาวสารโดยปราศจากอคติความลําเอียงมุงเอาแตประโยชนสวนตน และ

เปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอทุกฝายโดยไมปดบังหรือซอนเรนผลประโยชนอันผูอ่ืนจะพึง

ไดรับ 

 ๑.๖.๓ การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดย

ดําเนินการตามกระบวนการบริหารหลักเกณฑหรือนโยบายท่ีกําหนดไวเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ตาม

หลักของวงจรคุณภาพ PDCA ไดแก 

 ๑) การวางแผน หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการประชุมวาง
แผนการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง มีการชี้แจงวัตถุประสงควิสัยทัศนและพันธกิจอยาง
ชัดเจน กําหนดงบประมาณในการเปดเผยขอมูลขาวสาร และกําหนดตัวชี้วัดอยางชัดเจน 

 ๒) การปฏิบัติตามแผน หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปฏิบัติตาม
แผนท่ีไดวางไวอยางเปนข้ันตอน เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ใชทรัพยากรในการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางคุมคา ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงควิสัยทัศนและพันธกิจ 



๙ 

 

 ๓) การตรวจสอบ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการตรวจสอบ

ติดตามผลของการเปดเผยขอมูลขาวสาร มีการประเมินผลการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดในแผน มีการ
ตรวจสอบความโปรงใสในการใชงบประมาณ และมีการตรวจสอบขอบกพรองของแผน 
 ๔) การปรับปรุงแกไข หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการนําผลของ

การประเมินมาใชในการแกไขขอบกพรอง กําหนดแนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม เปด
โอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข และมีการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใหไดมาตรฐาน 

 ๑.๖.๔ ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการเผยแผขอมูลขาวสารท่ีเปนไปในครรลอง

คลองธรรม เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีในการเผยแผขอมูลขาวสาร ประกอบดวย  

 ๑) หลักนิติธรรม หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับ เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนจริงไมขัดตอระเบียบกฎ

ขอบังคับใดๆ เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมีความถูกตอง ไมกอใหเกิดการทวงติงในภายหลัง และเปดเผย

ขอมูลขาวสารโดยไมขัดกับหลักหรือขอปฏิบัติท่ีเคยมีมา 

 ๒) หลักคุณธรรม หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสาร

ดวยความถูกตองดีงาม เปดเผยขอมูลขาวสารดวยความซ่ือสัตย เปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมขัดจารีต

ประเพณี เปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมมุงรายตอฝายใด 

 ๓) หลักความโปรงใส หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได มีความถูกตองเท่ียงธรรม และขอมูลขาวสารโดยมุง

ประโยชนตอสวนรวม 

 ๔) หลักการมีสวนรวม หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมี

สวนไดเสียไดรวมคิดรวมทํา เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมตัดสินใจ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียได

รวมคิดรวมรับผลประโยชน และรับฟงขอคิดเห็นจากผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน 

 ๕) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีในการเปดเผยขอมูลขาวสาร มีความรับผิดชอบตอขอมูลขาวสารท่ีนํามาเปดเผย 

มีความรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูลขาวสารททางตรงและทางออม และมีความ

รับผิดชอบตอผลท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูลขาวสารเชิงบวกและเชิงลบ 

 ๖) หลักความคุมคา หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใชงบประมาณใน

การเปดโดยขอมูลขาวสารใหคุมคามากท่ีสุด ใชทรัพยากรบุคคลเทาท่ีจําเปนในการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร ใชวัสดุอุปกรณเทาท่ีจําเปนในการเปดเผยขอมูลขาวสาร และใชชองทางการเปดเผยขอมูลท่ี

คุมคา  



๑๐ 

 

 ๑.๖.๕ ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินการภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบาทสําคัญ ดังนี้ 

 ๑) ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน และพัฒนาระบบตางๆ ท่ี

จําเปนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการซ้ือขายหลักทรัพย 

 ๒) ดําเนินธุรกิจใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย เชน การทําหนาท่ีเปนสํานักหัก

บัญชี (Clearing House) ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของการดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 ๓) การดําเนินงานหลัก ไดแก การรับหลักทรัพยจดทะเบียนและดูแลการเปดเผยขอมูล

ของบริษัทจดทะเบียน การซ้ือขายหลักทรัพยและการกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย การกํากับดูแล

บริษัทสมาชิกสวนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย ตลอดจนถึงการเผยแพรขอมูลและการสงเสริม

ความรูใหแกผูลงทุน 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 ๑.๖.๑ ทําใหไดองคความรูเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑.๖.๒ ทําใหไดองคความรูเก่ียวกับปจจัยการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑.๖.๓ ทําใหไดโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑.๖.๔ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย สามารถนําไปเปนโมเดลตนแบบ ในการบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ไดมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่อง

ตางๆ โดยแบงการนําเสนอ ดังนี้ 
 

๒.๑ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของ 

 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหาร 

 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 

 ๒.๕ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ หลักธรรมที่เกี่ยวของ 

 ๒.๑.๑ สาระสําคัญของหลักธรรม 

 การสื่อสารของผูคนในโลกเวลานี้ เปนการสื่อสารท่ีไรพรมแดน คือ การรับขาวสาร เปนไป

ดวยความรวดเร็ว ทันใจ และทันสมัย ไมวาจะเปนขาวทางหนาหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน และ 

จาก Web Site รวมท้ังโซเชียลมีเดียตาง ๆ 

 องคสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจาไดสอนเรื่องการพูดไวในหลักสัมมาวาจาหรือเจรจา

ชอบซ่ึงเปนศีลพ้ืนฐานสําหรับสื่อสารมวลชนและบุคคลท่ัวไปซ่ึงใหปฏิบัติตามองคประกอบ ๔ ประการ

0

๑คือ 

 ๑. ละมุสา คือเวนการพูดเท็จรวมถึงสัจจวาจา พูดคําจริง 

 ๒. ละปสุณาวาจา คือ เวนการพูดสอเสียด รวมถึงพูดคําสมานสามัคคี 

 ๓. ละผรุสวาจา คือ เวนการพูดคําหยาบ รวมถึงพูดคําออนหวานสุภาพ 

 ๔. ละสัมผัปปลาปะ คือ เวนการพูดเพอเจอ รวมถึงพูดคํามีประโยชน 

                                                           
 

๑
ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๙/๙๑๖/๕๕๔. 



๑๒ 

 

 การสื่อสารมวลชนนั้น ผูสงสารควรเปนผูท่ีมีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีสื่อออกไป 

การสื่อจะตองรูเหตุ รูผล รูกาล ความจําเปน และสถานการณ จึงควรมีคุณสมบัติตามหลักสัปปุริส

ธรรม ๗ ประการคือ 

 ๑. มีธัมมัญุตา เปนผูรูเหตุในการสื่อ คือ หลักการ หลักความจริง เนื้อหาสาระของเรื่องท่ี

จะสื่อสาร รูแจงแทงตลอดไนทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตรและศิลปของตนเอง 

 ๒. มีอัตถัญุตา รูจักเนื้อหาสาร ความหมาย ความมุงหมาย วัตถุประสงคของการสื่อสาร

ท่ีแนนอนชัดเจน 

 ๓. มีอัตตัญุตา รูจักตนเอง รูวาตนคือใคร มีความพรอมหรือไมพรอมอยางไร การรูจัก

ตนเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เม่ือเรารูจักตนเองดีแลว จะนําไปสูการยอมรับตนแลวจะเปดเผยตน สามารถ

สื่อสารภายในตนไดอยางดียิ่งผูสามารถสื่อสารภายในไดดีจะเปนคนท่ีสามารถรับรู  วิเคราะห

สังเคราะห และมีวิจารณญาณท่ีสุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผลทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่ง 

 ๔. มีมัตตัญุตา รูจักประมาณ รูจักความพอดี การสื่อสารบางอยางหากมากเกินไป ผูรับ

สารก็รับไมได หากนอยเกินไปก็ไมเพียงพอ การรูจักประมาณในการสื่อสารคือไมสงสารซํ้าซากมาก

เกินไป นอยเกินไป จึงเปนคุณสมบัติประการสําคัญอีกประการหนึ่งของผูสงสาร 

 ๕. มีกาลัญุตา รูจักเวลา ผูสงสารตองรูจักเวลาในการสื่อสารวาเวลาไหนควรเวลาไหนไม

ควร  
 

 ผูสื่อสารท่ีดีจะตองมีทักษะพ้ืนฐานในดานการสื่อสาร เชน การใชภาษาในการสื่อสาร ใน

เรื่องการออกเสียง การเขาใจความหมายของคํา การใชประโยค การใชถอยคําในการสงสาร การใช

ประโยคในการสงสาร และการรับสาร นอกจากนั้นหลักการพระพุทธศาสนายังกลาวถึงคุณสมบัติของ

ผูสงสารท่ีพึงประสงคตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการอีกดวย1

๒ 
 

 การใชวาจาในการสื่อสาร นับเปนหัวใจสําคัญของมนุษย ในการอยูรวมกันในสังคม ท้ังนี้

เพ่ือใหคิดประโยชนสูงสุดในการอยูรวมกัน การพูดตามหลักสัมมาวาจาตองละเวนวจีทุจริต วจีทุจริต

เปนวจีกรรมการกระทําไมดีทางวาจา เปนความประพฤติชั่วดวยวาจาหรือประพฤติชั่วทางวาจา มี ๔ 

ประการ2

๓ คือ  

 ๑) พูดเท็จ (มุสาวาท) คือ พูดไมจริงพูดตรงกันขามกับความจริงเพ่ือใหเขาใจผิด  

                                                           
 

๒
คนอง วังฝายแกว, พุทธวิธีการสื่อสาร คือ การสื่อสารตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิ

วัตนหรือยุคไอที, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.gotoknow.org/posts/494312, [๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

 
๓
ดูรายละเอียดใน อํ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๒๒๑/๒๖๒. 



๑๓ 

 

 ๒) พูดคําหยาบ (ผรุสวาจา) หมายถึง พูดคําระคายหูคําหยาบโลนไมนาฟงไมเปนคําพูดท่ีดี  

 ๓) พูดสอเสียด (ปสุณวาจา) หมายถึง การพูดยุใหคนสองคนฝายทะเลาะกันการยุยงให

แตกกัน  

 ๔) พูดเพอเจอ (สัมผัปปลาปะ) คือ พูดพลาม พูดเหลวไหลไมมีสาระวกวนไมรูจบ ทําให

เสียเวลาและประโยชน  

 หลักการสื่อสารท่ีสําคัญเดนชัดท่ีสุดตามแนวพระพุทธศาสนาก็คือ การหามพูดเท็จ พระ

พุทธองคตรัสสอนวา เม่ือบุคคลยังไมละธรรมขอหนึ่ง คือ การพูดปดท้ังๆ ท่ีรู เรายอมไมกลาววา มี

บาปกรรมอะไรบางท่ีผูนั้น จะทําไมได และผู ท่ีมักพูดปด ยอมตกนรก เหมือนถูกนําตัวไปวางไว 

ขณะเดียวกันทรงกลาวถึงคุณคาของการเวนจากการพูดปดวา บุคคลผูประกอบดวยธรรมเวนจากการ

พูดปด ยอมข้ึนสวรรค เหมือนถูกนําตัวไปวางไว คําวามุสา แปลวา ความเท็จ ไดแก การโกหก ซ่ึง

แสดงออกได ๒ วิธีคือ ทางวาจา ไดแก พูดโกหก และทางกาย คือ การแสดงออกใหคนอ่ืนเขาใจผิด 

เชน เขียนจดหมายโกหก รายงานเท็จ ทําหลักฐานปลอมทําเครื่องหมายใหคนอ่ืนหลงเชื่อ สั่นศีรษะใน

เรื่องควรรับ พยักหนารับในเรื่องท่ีควรปฏิเสธ ลวนถือวาผิดศีลขอนี้ ผิดท้ังทางกายและวาจา  

 ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นวจีทุจริต เปนธรรมท่ีทําใหเรารอน มีทุคติเปนท่ีไป วจีทุจริต

จึงเปนสิ่งควรละเวน และวจีสุจริตคือหลักการพูดท่ีถูกตองดีงามท่ีควรปฏิบัติ วจีสุจริต คือ การ

ประพฤติชอบดวยวาจา มี ๔ อยาง คือ พูดจริง พูดไมสอเสียด พูดคําสุภาพ พูดพอประมาณ และเม่ือ

ละวจีทุจริต ๔ นั้นจะสรางคุณประโยชนไดดังนี้  

 ๑) เพ่ือปองกันการทําลายประโยชนของคนอ่ืน  

 ๒) เพ่ือใหคนอยูรวมกันดวยความ ซ่ือสัตยตอกัน  

 ๓) เพ่ือความสามัคคีในหมูคณะ  

 ๔) คนไมพูดเท็จยอมไดรับความเชื่อถืออยางสูง ไมพูดสอเสียด ไดแก การพูดคําท่ีทําให

เกิดความสามัคคีพูดสมานคนท่ีแตกกัน อันแสดงถึงคุณของความสามัคคี กลาววาจาท่ีทําใหสัตว

ท้ังหลายพรอมเพรียงกัน พูดคําสุภาพ ไดแก การกลาววาจาท่ีไมมีโทษ ไพเราะโสต คือวาจาสบายหู 

ไพเราะดวยพยัญชนะ ไมเกิดแสลงหูดุจเข็มแทงหู เพราะไมทําใหเกิดความโกรธ ใหเกิดความรักชื่นชม 

วาจาไพเราะหยั่งลงถึงจิตใจ เพราะไมมีอะไรดานลบกระทบไปถึงจิตใจเขาบริบูรณดวยคุณ เปนท่ีพอใจ

ของชนหมูมาก ทําความงดงามใหแกใจดวยเปนวาจาท่ีนาพอใจ การพูดพอประมาณ ไดแก พูดถูกกาล 

เพราะพูดถูกกาลอันควร คือพูดตามกําหนดกาลท่ีควรพูด เพราะพูดจริงแทตามความจริง เพราะพูดอิง



๑๔ 

 

ประโยชนปจจุบันและประโยชนในภายหนา คือ กลาววาจาประกอบดวยประโยชนกลาววาจา

ปราศจากโทษ 

 ๒.๑.๒ การส่ือสารตามหลักโอวาทปาติโมกข 

 หลักการพูดท่ีสําคัญของพระพุทธศาสนา คือการไมกลาวราย ไดทรงตรัสสอนไวแกพระ

อรหันตจํานวน ๑,๒๕๐ องค ณ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห แควนมคธ วา “อนูปวาโท อนูปฆาโต” 

การไมกลาวรายผูอ่ืน การไมเบียดเบียนผูอ่ืน 3

๔ ซ่ึงการไมวาราย ไดแกไมกลาวใหรายหรือกลาวโจมตี

ใคร การไมทํารายคือการไมเบียดเบียนใครเม่ือพุทธบริษัทผูไดศึกษาแลว จะพึงปฏิบัติตามอยูซ่ึง

หลักการไมพูดรายมีดังนี4้๕ 

๑) การไมทําบาปท้ังปวง ไดแกการงดเวน การลด ละเลิก ทําบาปท้ังปวง อันเปนความชั่ว

ทางกาย ทางวาจาและทางใจ การละเวนความชั่วทางวาจาคือการไมพูดเท็จ การไมพูดคําหยาบ ไมพูด

คําสอเสียดและไมพูดเพอเจอ เหลวไหล ไรสารประโยชน และการไมวาราย การไมกลาวโจมตีใคร  

๒) การทํากุศลใหถึงพรอม ไดแก การทําความดี ทางกาย ทางวาจาและทางใจ การทํา

ความดีทางวาจา ไดแก การไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ และไมพูดเพอเจอ พูดแตคําจริง 

พูดคําออนหวาน พูดคําใหเกิดความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะ การทําความดีทางใจ ไดแก การไม

โลภอยากไดของของผูอ่ืนมีแตคิดเสียสละ การไมผูกอาฆาต พยาบาทมีแตคิดเมตตาและปรารถนาดี 

และมีความเห็นความรูความเขาใจท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม เชน เห็นวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว  

๓) การทําจิตของตนใหผองแผว ในดานท่ีเก่ียวของกับการพูดคือการตั้งจิตท่ีเมตตา 

เรียกวา เมตตามโนกรรม เม่ือพูดดวยเมตตา วาจา ความหมาย น้ําเสียง ภาษากายก็จะสื่อใหผูฟง

ไดรับรูไดดวย ดังนั้น เมตตามโนกรรมจึงมีผลอยางยิ่งเพราะเปนเหตุใหเกิดการพูดดี การใชวาจา

สุภาษิต ตามหลักสัมมาวาจาในพระพุทธศาสนา ซ่ึงถือไดวาบรรลุเปาหมายท่ีมุงละการพูดชั่ว สงเสริม

การพูดดี การใชวาจาท่ีพระพุทธองคทรงตรัสไววาเปนวาจาท่ีไมมีโทษ เรียกขานกันวา เปนผูมีวาจา

สุภาษิต  

 ๒.๑.๓ การส่ือสารธรรมตามหลักวาจาสุภาษิต 

 พระพุทธเจาตรัสวาจาสูตรแกพระสาวกวา วาจาประกอบดวยองค ๕ ประการดังนี้ ๑) 

เปนวาจาท่ีกลาวถูกกาล ๒) เปนวาจาท่ีกลาวเปนสัจ ๓) เปนวาจาท่ีกลาวออนหวาน ๔) เปนวาจาท่ี

                                                           
 

๔
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๕/๙๑. 

 
๕
ดูเพ่ิมเติมใน ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐. 



๑๕ 

 

กลาวประกอบดวยประโยชน ๕) เปนวาจาท่ีกลาวดวยเมตตาจิต วาจา ๕ ประการนี้แล เปนวาจา

สุภาษิต ไมเปนทุภาษิต และเปนวาจาไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน 5

๖ สุภาสิตสูตรเปนหลักการพูดใน

พระพุทธศาสนาท่ีสําคัญจากพระพุทธประสงค คือ  

 ๑) การกลาววาจาสุภาษิตอยางเดียว ไมกลาววาจาทุพภาษิต  

 ๒) กลาววาจาท่ีเปนธรรมอยางเดียว ไมกลาววาจาท่ีไมเปนธรรม  

 ๓) กลาววาจาเปนท่ีรักอยางเดียว ไมกลาววาจาไมเปนท่ีรัก  

 ๔) กลาววาจาสัตยจริงอยางเดียว ไมกลาววาจาเหลาะแหละ สุภาสิตสูตรนี้ ชาวพุทธไดถือ

เปนหลักในการพูดคุยหรือสนทนากับบุคคลตางๆ  

 การนอมนําพระพุทธประสงคท่ีทรงสอนการใชคําพูด กลาววาจาใหเปนวาจาท่ีสะอาด

งดงาม เปนวจีสุจริต อันจะทําใหผูพูดสําเร็จประโยชนไดดวยการพูด การพูดดวยวาจาสุภาษิตนี้ ยัง

เปนคุณธรรมท่ีทําใหเกิดความระลึกถึงกันตามหลักเมตตาวจีกรรม คือ การกลาววาจาสุภาพ ดวย

ความหวังดีบอกสิ่งท่ีเปนประโยชน เปนตน เปนคุณธรรมสําคัญของการอยูรวมกันในสังคมขอท่ีควรใส

ใจในการใชวาจาใหเหมาะสมกับกาละ เทศะ บุคคล ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา “ถึงแมเปนคําพูดจริง 

ไพเราะ มีประโยชน คนฟงชอบ ตถาคตยอมรูจักเลือกเวลาท่ีเหมาะในการพูด”
๗ หลักการสนทนา การ

ใชวาจา คําพูด ตามหลักคําสอน ตามหลักการพูดเชนนี้คือการพูดท่ีดีเปนคําพูดอันหาโทษมิได ถูกกาล

อันควร ในสุภาสิตสูตร พระผูมีพระภาคเจา ทรงตรัสแสดงแกหมูภิกษุสงฆและพุทธบริษัท ดวยพุทธ

ประสงคใหพุทธบริษัทพูดถอยคําเปนวาจาสุภาษิต ทรงแสดงวาจาสุภาษิตวานํามาซ่ึงประโยชน วาจา

สุภาษิตเปนวาจาท่ีสูงสุดกวาวาจาท้ังปวง และเปนเหตุเปนปจจัยใหบรรลุพระนิพพาน เพ่ือทําท่ีสุดแหง

ทุกข  

 ๒.๑.๓ การส่ือสารตามแนวพุทธส่ือสาร 

 การสื่อสารตามแนวพุทธสื่อสารจะตองประกอบดวยสาระซ่ึงเปนสวนสําคัญอัน

ประกอบดวยลักษณะ ๕ ประการ ไดแก7๘ 

  ๑) สัจจะ ไดแก เรื่องท่ีเสนอตอมวลชนนั้น ตองเปนเรื่องจริงเสมอหรือสงสารตาม

ความเปนจริง ไมปดเบือน 

                                                           
 

๖
อํ. ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๘/๒๔๖. 

 
๗
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗. 

 
๘
สมชัย ศรีนอก, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๓๑๕. 



๑๖ 

 

  ๒) ตถตา เรื่องแท เรื่องท่ีเสนอหรือสงสารนั้นตองเปนเรื่องแทเสมอ ตามสภาพท่ีเปน

จริง ไมคาดเดา ไมแตงแตมใสสีใสไข 

  ๓) กาละ เรื่องท่ีเสนอนั้นตองเหมาะสมกับกาลเวลา 

  ๔) ปยะ เรื่องท่ีเสนอนั้นเปนเรื่องท่ีชนชอบ หรือเสนอโดยวิธีท่ีผูรับสารชื่นชอบ 

  ๕) อัตถะ เรื่องท่ีเสนอหรือสงสารนั้นตองเปนประโยชนตอสวนรวม บางเรื่อง อาจไม

เหมาะสมกับเวลา อาจจะไมเปนท่ีท่ีชื่นชอบของคนบางคน แตเม่ือเสนอเรื่องนั้นไปแลวควรคํานึงถึง

แกนสารท่ีกอใหเกิดประโยชนตอมหาชน 

 อีกประการหนึ่งการสื่อสารตองยึดวิธีการสื่อสารเผยแผพระพุทธศาสนาเพราะเปนวิธีการ

ในการสรางสัมพันธกับสังคม พระวิทยากรตองประพฤติปฏิบัติตนดํารงม่ันอยูใน วิธีการประกาศพระ

ศาสนาของพุทธสาวก ๖ ประการ คือ  

  ๑) ไมตําหนิ ไมติเตียนใคร 

  ๒) ไมเบียดเบียนใคร  

  ๓) สํารวมระวังเครงครัดตอพระวินัยระเบียบ  

  ๔) ไมเห็นแกปากทอง ไมเปนคนเห็นแกกิน  

  ๕) ยินดีพอใจอยู ณ สถานท่ีสงบสงัด  

  ๖) มีความขยันหม่ันเพียรในการเจริญสมาธิภาวนา  

 ประเด็นท่ีสําคัญของการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูสงสาร ตองมีคุณสมบัติตามสัปปุริส

ธรรม จะตองสื่อสารตามหลักพุทธสื่อสาร ๕ ประการ 8

๙ 

  ๑) สัจจะ (ความจรงิ) 

  ๒) ตถตา (แทจริง) 

  ๓) กาละ (ถูกเวลา) 

  ๔) ปยะ (เปนท่ีชื่นชอบ) 

  ๕) อัตถะ (มีประโยชน) 

 สรุปไดวา หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร โดยสาระแลวจะเปนหลักธรรมท่ีเนน

ในเรื่องของการนําเสนอความจริง อยางเหมาะสม โดยเนนท่ีผูสงสารซ่ึงจะตองมีคุณธรรมนําเสนอ

ขอมูลขาวสารอันเปนความจริงโดยสมมติหรือความจริงโดยปรมัตถ นําเสนอเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริง  อาศัย

ชวงระยะเวลาในการนําเสนอท่ีเหมาะสม นําเสนอดวยวิธีการท่ีผูรับสารชื่นชอบ หรือเปนเรื่องท่ีชื่น

ชอบของหมูชน และท่ีสําคัญเรื่องนั้นจะตองมีประโยชนเปนท่ีสุดเสมอ 

                                                           
 

๙
พระราชปริยัติกวี (สมจินต สมฺมาปฺโ), วิทยากรตนแบบสันติภาพ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

http://thebuddh.com/?p=44200 [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 



๑๗ 

 

 

ตารางท่ี ๒.๑ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของ 

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๙/๙๑๖/๕๕๔ องคประกอบ ๔ ประการ ของวาจาสภาษิต 

 ๑. ละมุสา คือเวนการพูดเท็จรวมถึงสัจจ

วาจา พูดคําจริง 

 ๒. ละปสุณาวาจา คือ เวนการพูดสอเสียด 

รวมถึงพูดคําสมานสามัคคี 

 ๓. ละผรุสวาจา คือ เวนการพูดคําหยาบ 

รวมถึงพูดคําออนหวานสุภาพ 

 ๔.  ละสัมผัปปลาปะ คือ เวนการ พูด 

เพอเจอ รวมถึงพูดคํามีประโยชน 

คนอง วังฝายแกว 

 

ผูสื่อสารท่ีดีจะตองมีทักษะพ้ืนฐานในดานการ

สื่อสาร เชน การใชภาษาในการสื่อสาร ในเรื่อง

การออกเสียง การเขาใจความหมายของคํา การ

ใชประโยค การใชถอยคําในการสงสาร การใช

ประโยคในการสงสาร และการรับสาร 

อํ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๒๒๑/๒๖๒ วจีทุจริต ๔  

 ๑) พูดเท็จ  

 ๒) พูดคําหยาบ  

 ๓) พูดสอเสียด  

 ๔) พูดเพอเจอ 

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๕/๙๑ การไมกลาวรายผูอ่ืน การไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐  ๑) การไมทําบาปท้ังปวง  

 ๒) การทํากุศลใหถึงพรอม  

 ๓) การทําจิตของตนใหผองแผว 

 



๑๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

อํ. ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๘/๒๔๖ องค ๕ ของวาจาสุภาษิต  

 ๑) เปนวาจาท่ีกลาวถูกกาล  

 ๒) เปนวาจาท่ีกลาวเปนสัจ  

 ๓) เปนวาจาท่ีกลาวออนหวาน  

 ๔) เปนวาจาท่ีกลาวประกอบดวยประโยชน  

 ๕) เปนวาจาท่ีกลาวดวยเมตตาจิต  

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗ ถึงแมเปนคําพูดจริง ไพเราะ มีประโยชน คนฟง

ชอบ ตถาคตยอมรูจักเลือกเวลาท่ีเหมาะในการ

พูด 

สมชัย ศรีนอก 

 

พุทธสื่อสาร ๕ ประการ 

 ๑) สัจจะ เปนเรื่องจริงเสมอ 

 ๒) ตถตา แทจริง  

 ๓) กาละ เหมาะสมกับกาลเวลา 

 ๔) ปยะ ผูรับสารชื่นชอบ 

 ๕) อัตถะ เกิดประโยชนตอมหาชน 

พระราชปริยัติกวี (สมจินต สมฺมาปฺโ) หลักพุทธสื่อสาร ๕ ประการ 

๑) สัจจะ (ความจรงิ) 

๒) ตถตา (แทจริง) 

๓) กาละ (ถูกเวลา) 

๔) ปยะ (เปนท่ีชื่นชอบ) 

๕) อัตถะ (มีประโยชน) 

 

  



๑๙ 

 

 สรุปไดวา หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารแบบ 

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก หลักพุทธสื่อสาร ๕ ประการ ดังภาพท่ี ๒.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ พุทธสื่อสาร 

  

พุทธส่ือสาร 
 

๑. สัจจะ (ความจริง) 

 
๒. ตถตา (แทจริง) 

๓. กาละ (ถูกเวลา) 

๔. ปยะ (เปนท่ีชื่นชอบ) 

๕. อัตถะ (มีประโยชน) 



๒๐ 

 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหาร 

 ๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

 การบริหารโดยท่ัว ๆ ไป จะมีลักษณะเปนกระบวนวิธี หรือเปนการกําหนดข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงาน หรือเปนลําดับรายการในการบริหาร ซ่ึงในการบริหารนั้นจะตองมีลําดับรายการกอนหลัง

วาจะตองทําสิ่งใดกอนและตอ ๆ ไปจะทําอะไร คิดอีกอยางหนึ่ง คือ การทํางานท่ีมีการวางแผน เพ่ือท่ี

ทํางานไดอย างไมผิดพลาด ซ่ึงจัดว า เปนหลักเกณฑวิ ธีการทางวิทยาศาสตร  (Scientific 

Management) กระบวนการบริหารจะกําหนดขอบเขต และหนาท่ีตามข้ันตอนตาง ๆ ไวอยางชัดเจน 

นักวิชาการไดใหแนวคิดไวหลายทัศนะเก่ียวกับกระบวนการบริหารซ่ึงพอสรุปได ดังนี9้๑๐  

 “การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้น บางครั้งอาจใหแทนกันไดเนื่องจากเปนกิจกรรมท่ี

หวังผลข้ันสุดทายอยางเดียวกัน คือ ความสําเร็จของงาน “การบริหาร” ใชมากในการบริหารรัฐกิจ 

สวน “การจัดการ” ใชมากในทางธุรกิจ หรืออาจกลาววา “การบริหาร” มุงเนนท่ีการกําหนดนโยบาย 

และการวางแผน สวน “การจัดการ” เปนการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินการใหบรรลุ 

วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว ดังนั้น การบริหารเปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการ

ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ดวยความรวมมือของกลุมบุคคล การบริหารงานไมวาจะเปนรูปแบบผูนําโครงสรางระบบราชการ และ

หนาท่ีของผูบริหารในองคการแหงหนึ่งสามารถนํามาประยุกตไปใชกับองคการเรียกวา วิธีดีท่ีสุด (One 

Best Way) อยางไรก็ตามผูบริหารในแตละองคการจะเผชิญกับสถานการณเฉพาะท่ีมีเอกลักษณของ

ตัวเอง ไมมีหลักสากลใดท่ีสามารถใชได กับทุกปญหาผูบริหารตองศึกษาการบริหาร โดยมี

ประสบการณจากกรณีศึกษา (Case Study) จํานวนมาก และวิเคราะหวาวิธีการใดท่ีสามารถใชใน

สถานการณใหม ๆ 

 แนวคิดการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด เชน แนวคิดโพสตคอรบ (POSDCoRB) เกิดจาก

แนวคิดของ (ลูเธอร กูลิค Luther Gulick) และลินดอล เออรวิค Lyndall Urwick)๑๑ ประกอบดวย

ข้ันตอนบริหาร ๗ ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การ

บริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ

รายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ

เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) นักวิชาการเหมืองแรชาวฝรั่งเศส ผูเปนตนกําเนิดในการเสนอ

                                                           
 

๑๐
เจมส แมคกราท และบอพ เบทส,  ๘๙ กลยุทธ ท่ีองคกรระดับโลกใชสรางองคกรและบริหารคน, 

แปลโดย วิชิตา สุนทรพิพิธ, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๖๐), หนา ๒๐-๒๒. 

 
๑๑

Gulick. Luther Halsey And Lyndall F. Urwick, Papers on the Science of 

Administration, (New York: Institute of Publics Administration, 1937). p. 123. 



๒๑ 

 

องคประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ ๕ ประการ ท่ีเรียกวา พอคค (POCCC) ไวดังนี้ 

(๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การสรางทางเลือกหรือแนวทางดําเนินการไวลวงหนา เพ่ือใช

ในการตัดสินใจในอนาคต (๒) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การกําหนดโครงสราง

หนวยงานและระบุหนาท่ีโดยการผสมผสานระหวางวัตถุ คน และเงิน (๓) การบังคับบัญชา 

(Commanding) หมายถึง การทําใหเกิดการดําเนินงานตามท่ีไดมีการกําหนดไว ซ่ึงการบังคับบัญชาท่ี

ดีนั้นจะตองมีการติดตอสื่อสาร ๒ ทาง กลาวคือ การยอมใหผูใตบังคับบัญชาสามารถแสดงความ

คิดเห็นได (๔) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผูปฏิบัติงาน

และชวยสนับสนุนใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางกัน เพ่ือใหการทํางานสําเร็จ และ (๕) การควบคุม 

(Controlling) การติดตามการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

 ขณะเดียวกันมีนักวิชาการไดแสดงทัศนคติถึงการบริหารจัดการ (Management 

Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แมกระท่ังการบริหาร 

การบริการ (Service Administration) แตละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันท่ีเห็นได

อยางชัดเจนมีอยางนอย ๓ สวน ไดแก  

 ๑) เปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ ซ่ึงหนวยงานของรัฐนํามาใช

ในการปฏิบัติราชการ  

 ๒) มีกระบวนการ ๓ ข้ันตอน ไดแก ๑) การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) 

๒) การดําเนินงาน (Acting) และ ๓) การประเมินผล (Evaluting) 

 ๓) มีเปาหมายท่ีเหมือนกัน คือมุงท่ีการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

เจริญกาวหนา อยางม่ันคง อยางไรก็ตาม มีความตางกัน คือ “การบริหารจัดการ” นั้น นําแนวคิด 

“การจัดการ” จากภาคเอกชน มาปรับใชกับการบริหาร สวน “การบริหารการพัฒนา” เนนเรื่องการ

บริหาร และการพัฒนานโยบาย (Plan) แผนงาน (Program) โครงการ (Project) หรือกิจกรรม

หนวยงานของรัฐ สวน “การบริหารการบริการ” เนนเรื่องการอํานวยความสะดวก และการใหบริการ

แกประชาชน 

 ขณะเดียวกันมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารโดยแบงข้ันตอนการบริหาร

จัดการออกเปน ๔ ข้ันตอน คือ (๑) วางแผน (๒) ปฏิบัติตามแผน (๓) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

และ (๔) การปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา เม่ือทําเสร็จสิ้นกระบวนการแลวนําผลท่ีไดรับท้ังผลดี และ

ผลเสียกลับไปสูข้ันตอนการวางแผนใหม ก็จะเปนการเริ่มวงจรการบริหารใหม กระบวนการนี้ เรียกวา 

วงจรการบริหารงานคุณภาพ (Deming Cycle) โดยกระบวนการนี้พัฒนาข้ึนมาจากแนวคิด ของ Dr. 

W.A. Shewhart ในระยะแรกรูจัก วงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle จากนั้น Dr. William 

Edwards Deming ไดนําพัฒนาปรับใชในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรม ของญ่ีปุน จึงมี

ชื่อเรียกวา Deming Cycle โดยปรับปรุงวงจร Shewhart เปนวงจร ๔ ข้ัน ในการบริหารควบคุม



๒๒ 

 

คุณภาพ PDCA คือ จากออกแบบ เปนการวางแผน จากการผลิตเปนการกระทํา หรือทํางานใหเปน

ตามแผน จากการขาย เปนการตรวจสอบ เพ่ือยืนยันวาผูบริโภคมีความพึงพอใจ และจากการศึกษา 

เปนการแสดงหรือรายงานผลท่ีดําเนินการมาเพ่ือแกไขโดยจัดทําแผนในข้ันท่ี ๑ อีกครั้งตอไป ซ่ึง

กระบวนการนี้มีความเชื่อวา คุณภาพสามารถปรับปรุงได จึงเปนแนวคิด ของการพัฒนา คุณภาพงาน

ข้ันพ้ืนฐาน เปนการกําหนดข้ันตอนการทํางานเพ่ือสรางระบบการผลิตใหสินคามีคุณภาพดี การใหการ

บริการดี หรือทําใหกระบวนการทํางานเปนไปอยางมีระบบโดยใชไดกับทุก ๆ สาขา วิชาชีพแมกระท้ัง

การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย11

๑๒  

 สวนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ไดกลาวถึง การบริหารวา เปนวิธีการทําใหงาน

สําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things done through other people) และกลาววาหนาท่ีของ

ผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ มี ๕ ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษ วา 

“POSDC” ดังนี้ คือ (๑) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เพ่ือกําหนด

ทิศทางขององคกร (๒) O คือ Organizting หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสราง

ความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจาย

อํานาจ (๓) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากร

และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน (๔) D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสาร

เพ่ือใหเกิดการ ดําเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและตองมีภาวะผูนํา (๕) C คือ 

Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองคกร 

รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร12

๑๓  

 นักบริหารควรเปนนกับริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดหลักธรรมในการบริหารท่ีเรียกวา พละ 

๔ ประการ คือ (๑) ปญญาพละ กําลังความรูหรือความฉลาด (๒) วิริยพละ กําลังแหงความ เพียร (๓) 

อนวัชชพละ กําลังการงานท่ีไมมีโทษหรือเปนความสุจริต และ (๔) สังคหพละ คือ กําลังการ

สงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ ซ่ึงเม่ือนักบริหารมีคุณธรรมท้ัง ๔ ขอนี้ ยอมทําใหการบริหารจัดการ

องคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการบริหารตองประกอบดวยคุณธรรมท่ีนักบริหาร

พึงมี คือ อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริยวัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหง

ความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูชน หรือผูบริหารบานเมือง ซ่ึงพระพุทธเจาตรัส

                                                           
 

๑๒
Ishikawa. K., What is Total Quality Control? The Japanese Way, Translated by 

David J. Lu. Englewood Cliffs, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1985), pp. 56-61. 

 
๑๓

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิดฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๔๔-๔๕. 



๒๓ 

 

แสดงแกเจาวัชชีท้ังหลายผูปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม ซ่ึงรัฐคูอริยอมรับวา เม่ือชาววัชชียัง

ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะดวยการรบไมได นอกจากจะใชการเกลี้ยกลอมหรือยุแยกใหแตก

สามัคคี 

 ขณะเดียวกันมีนักวิชาการไดกลาวถึงหลักสําคัญของการบริหารควรมี ๕ ลักษณะ ดังนี1้3

๑๔  

 (๑) การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความวา การบริหาร เปน

กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุมคนท่ีรวมกันทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการผูบริหาร

จะตองรับผิดชอบใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือของบุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะทํางานไมสําเร็จ 

สาระสําคัญของการบริหารในขอนี้แสดงใหเห็นวา ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีสิ่งตาง ๆ 

เหลานี้ คือ มีความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีดี มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนทีมได มี

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมได หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ และมี

ความสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายได 

 (๒) การบริหารทําใหงานบรรลุเปาหมายขององคการ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของ 

องคการตองอาศัยความรวมมือกันของคนทุกคนจึงจะทําใหสําเร็จลงได เปาหมายเปนสิ่งท่ีทําให 

ผูบริหารจะตองทําใหบรรลุไดนั้นจะตองมีลักษณะสําคัญ ๓ ประการ คือ ประการแรก เปาหมายตอง

สูงแลวสามารถทําใหสําเร็จ เปาหมายสูงเกินไปก็ทําใหสําเร็จไมได เปาหมายต่ําไปก็ไมทาทายไมมี

คุณคา ประการท่ีสอง การจะไปถึงเปาหมายจะตองมีระบบงานท่ีดีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประการสุดทาย จะตองระบุเวลาท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายนั้น 

 (๓) การบริหารเปนการสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คําวา ประสิทธิผล 

หมายความวา ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนด สวนคําวา ประสิทธิภาพ หมายความวา ทํางาน

โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดหรือเสียคาใชจายตํ่าสุด การทํางานใหสําเร็จอยางเดียวไมพอแตจะตอง

คํานึงถึงคาใชจายท่ีประหยัดอีกดวย การทําใหไดท้ังสองอยางคือ งานบรรลุผลตามท่ีตองการและการ

ใชทรัพยากรตํ่าสุด จึงเปนความสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 (๔) การบริหารเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงเม่ือใช

ทรัพยากรใดไปแลวทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปและไมสามารถกลับคืนมาใหมได จึงตองเลือกใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสม เศรษฐศาสตร เปนการศึกษาถึงวิธีการใชทรัพยากรนั้นอยางเหมาะสม 

ซ่ึงผูบริหารตองบริหารจัดการการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 (๕) ดวยสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ผูบริหารท่ีจะประสบ ความสําเร็จได

นั้น ตองสามารถคาดการณการเปลี่ยนแปลงพรอมท้ังสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงได 

                                                           
 

๑๔
ธงชัย สันติวงศ, กลยุทธและนโยบายธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หนา 

๔๗-๔๘. 



๒๔ 

 

 ขณะเดียวกันมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดหลักการบริหารวาดวยหลักการจัดการภายใน 

การบริหารงานของผูบริหารท้ังในภาครัฐ และเอกชน (Private and Public) หลักการดังกลาว

สามารถยืดหยุนได (Flexibly) หลักการบริหารมี ๑๔ ขอ ไดปรากฏครั้งแรกใน Administration 

industrially et generate (๑๙๑๖) หลังจากท่ีมีการนํามาใชงานความสัมพันธระหวางผูจัดการและ

พนักงานก็ไดเปลี่ยนไป อยางไรก็ดี ทัศนะของฟาโยวก็ยังมีสวนเก่ียวของอยู สาระสําคัญของหลักการ

บริหารมี ๑๔ ขอ กลาวคือ ๑) การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ๒) การมี

เอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) ๓) การแบงงานกันทํา (Division of Work) ๔) การรวม

อํานาจไวท่ีสวนกลาง (Centralization) ๕) อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and 

Responsibility) ๖) ความเสมอภาค (Equity) ๗) สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ๘) การให

ผลประโยชนตอบแทน (Remuneration) ๙) การมีระเบียบขอบังคับ (Order) ๑๐) ความมีระเบียบ

วินัย (Discipline) ๑๑) ความคิดริเริ่ม (Initiative) ๑๒) ผลประโยชนของบุคคลควรจะเปนรองจาก

ผลประโยชนสวนรวม (Sulxordination of Individual Interest to the General Personnel) ๑๓) 

ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน (Stability of Lenore of Personnel) และ ๑๔) ความสามัคคีเปนนํ้า

หนึ่งใจเดียวกัน (Esprit de Crope)  

 จากขอคิดความเห็นของนักวิชาการท่ีไดแสดงทัศนคติเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 

กลาวโดยสรุปไดวา “การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้น บางครั้งอาจใหแทนกันไดเพราะเปน

กิจกรรมท่ีหวังผลข้ันสุดหายอยางเดียวกัน คือ ความสําเร็จของงาน การบริหารมุงเนนท่ีการกําหนด

นโยบาย และการวางแผนโดยจะมีลักษณะเปนกระบวนวิธีอยางมีระเบียบแบบแผนในการกําหนด

ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เปนลําคับวารายการใดควรดําเนินการกอน รายการใดควร ดําเนินการตอไป 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น ตอเนื่อง และสัมพันธกันเพ่ือลดความเสี่ยงตอความผิดพลาด 

ซ่ึงจัดวาเปนหลักเกณฑวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Management) สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยความรวมมือของกลุมบุคคล การบริหารงานไมวาจะเปนรูปแบบใด 

ผูบริหารควรอาศัยท้ังศาสตร คือ องคความรูท้ังทางโลกและทางธรรม พรอมท้ังอาศัยศิลป คือ 

ความสามารถในการนําศาสตรมาประยุกตไปใชกับองคการ เรียกวา วิธีดีท่ีสุด (One Best Way) 

เพราะในแตละองคการจะเผชิญกับสถานการณเฉพาะท่ีมีเอกลักษณของตัวเอง ไมมีหลักสากลใดท่ี

สามารถใชไดกับทุกปญหา 

  



๒๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหาร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ทองหลอ เดชไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมยศ นาวีการ 

 

 

 

 

คณาจารยภาควิชาบริหารรัฐกิจ 

 

 

 

 

Frederick W. Taylor, อางใน 

ธงชัย สันติวงษ 

 

พระธรรมโกศาจารย  

(ประยูร ธมฺมจิดฺโต) 

๑. การบริหาร และการจัดการนั้น บางครั้งอาจใหแทนกันได 

๒.  เปนกิจกรรมท่ีหวังผลข้ันสุดทายอยางเดียวกัน คือ 

ความสําเร็จของงาน 

๓.  การบริหารใชมากในการบริหารรัฐกิจ  

๔. การจัดการใชมากในทางธุรกิจ  

๕.  การบริหารมุงเนนท่ีการกําหนดนโยบาย และการวางแผน  

๖.  การจัดการเปนการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินการให

บรรลุวตัถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 

๗.  การบริหารเปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกับ

การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และทําใหงาน 

ดําเนินไปอยางราบรื่นบรรลุวัตถุประสงคกําหนดไวดวย

ความรวมมือของกลุมบุคคล 

๑.  การบริหารงานไมวาจะเปนรูปแบบใด ควรสามารถนํามา 

ประยุกตไปใชกับองคการ เรียกวา วิธีดีท่ีสุด 

๒.  ในแตละองคการจะเผชิญกับสถานการณเฉพาะท่ีมี

เอกลักษณของตัวเอง ไมมีหลักสากลใดท่ีสามารถใชไดกับ 

ทุกปญหา 

๑. แนวคิดการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด เชน แนวคิดโพลค 

คอรบ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของลูเธอร กูลิค 

(Luther. Gulick) และลินดอล เออรวิค (Lyndall Urwick) 

แนวคิดการบริหารพอคค (POCCC) ของเฮ็นรี ฟาโยล 

(Henry Fayol) เปนตน 

๑.  การวางแผน  
๒.  ปฏิบัติตามแผน  
๓.  การตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
๔.  การปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา 

๑.  เปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน  

๒.  หนาท่ีของผูบริหาร มี ๕ ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษ  
 



๒๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหาร (ตอ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Frederick W. Taylor, อางใน

ธงชัย สันติวงษ 

วา “POSDC” ดังนี้ คือ ๑) P คือ Planning หมายถึง การ

วางแผน ๒) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร ๓) S คือ 

Staffing หมายถึง งานบุคลากร ๔) D คือ Directing  หมายถึง 

การอํานวยการ ๕) C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล 

เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

หลักสําคัญของการบริหาร ๔ ลักษณะ คือ 

๑.  การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน และมี

ความสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายได  

๒.  การบริหารทําใหงานบรรลุเปาหมายขององคกร 

๓.  การบริหารเปนการสมดลระหวางประสิทธผิลและประสิทธิภาพ 

๔.  การบริหารเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

๕.  การบริหารจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง ไป 

ควรสามารถปรับตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

เจมส แมคกราท  

และ บอพ เบทส 

๑. การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา 
๒. การมีเอกภาพในการสั่งการ 
๓. การแบงงานกันทํา 
๔. การรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง 
๕. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
๖. ความเสมอภาค 
๗. สายการบังคับบัญชา 
๘. การใหผลประโยชนตอบแทน 
๙. การมีระเบียบขอบังคับ 
๑๐ ความมีระเบียบวินัย 
๑๑. ความคิดริเริ่ม 
๑๒.  ผลประโยชนของบุคคลควรจะเปนรองจากผลประโยชน

สวนรวม 
๑๓. ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน  
๑๔. ความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 

 



๒๗ 

 

 จากความหมาย และแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการบริหารทําใหทราบวา การบริหารเปน 

กระบวนการท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดกําหนดไว

นักวิชาการตาง ๆ จึงไดอุตสาหะในการสังเกต ตั้งคําถาม ตั้งสมมติฐานอยางเปนระบบ สรางเปน

แนวคิด และไดทําการทดลองหลายครั้งเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาแนวคิดตาง ๆ ท่ีตนเองไดคนพบใน

ขณะนั้นมีความสัมพันธกัน และสมารถอธิบายขอเท็จจริง พยากรณ หรือทํานายเหตุการณในอนาคต 

จนเกิดเปนขอสรุปท่ีเรียกวา “ทฤษฎี” ซ่ึงนักบริหารสามารถนําไปประยุกตใชในองคกรตางๆ ในชวง

ระยะเวลานั้น ๆ ตลอดจนกระท่ังแมในปจจุบันยังสามารถนํามาประยุกตใชในองคกรตาง ๆ จน

ประสบผลสําเร็จ ดังนั้นผูวิจัยจึงจะไดนําเสนอทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหารซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการโดยสังเขป เพราะการบริหารจัดการนั้นมีทฤษฎีท่ีเก่ียวของเปนจํานวน

มาก กลาวคือ การจัดการเชิงวิทยาศาสตรอง Taylor การบริหาร POCCC ของ Henri Fayol วงจร

การบริหารของ Shewhart วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA (Deming Cycle) การจัดการ 

POSDC ของ (Harold D. Koontz) กระบวนการบริหาร POSDCORB ของ Gulick a nd Urwick 

การบริหาร OPSDCIR ของ Ernest Dale หลักการบริหาร POLC ของ Bartol & Martin และ

หลักการบริหาร POSLC ของ Gary Dessler โดยผูวิจัยแบงกระบวนการสําคัญท่ีมีความสอดคลองกัน

ในการบริหารจัดการออกเปน ๕ ข้ัน ดังนี้  

 ๑) ข้ันความคิด ประกอบดวย 

  ๑.๑) การบริหารท่ีดีตองมีการวางแผน กลาวคือ การศึกษาวิเคราะหอนาคต เพ่ือ

เปนการคนหาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด (one best way) โดยการจัดหากระบวนวิธี ลําดับข้ึนการ

ปฏิบัติงานลวงหนา โดยเริ่มจากการวางแผนงานจากวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีไดกําหนดข้ึน โดย

เริ่มจากสํารวจปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเขาสูกระบวนการวิเคราะหสาเหตุของปญหา เม่ือวิเคราะหปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดแลวจึงนําไปสูข้ันการกําหนดหัวขอปญหา การต้ังเปาหมาย กําหนดแนวทางการแกไข และ

การวางแผนดําเนินการ ซ่ึงจะชวยทําใหสามารถทํางานเสร็จลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

ไว โดยตองมีหลักเกณฑและพิสูจนแลว เชน การบริหารอยูบนหลักการแบบวิทยาศาสตร (principles 

of Scientific Management) ซ่ึงตองกําหนดเปาหมายท่ีตองการ กลาวคือ กําหนดเปนวัตถุประสงค

นั่นเอง โดยเปนการคิด และกําหนดสิ่งท่ีจะทําในอนาคต เปนการวางเคาโครงกิจกรรมซ่ึงเปนการ

เตรียมการกอนลงมือปฏิบัติ เ พ่ือใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนบทบาทท่ีสําคัญมากของผูจัดการ ผูจัดการท่ีมีวิสัยทัศนทางการจัดการจะตอง

คาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยางแมนยํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะท่ีมีการแขงขันทางธุรกิจท่ี

รุนแรง ผูจัดการท่ีมีความสามารถจะตองกําหนดสิ่งท่ีจะทําในอนาคตไวกอนไดอยางถูกตอง โดยในการ

วางแผนนั้นรวมความถึงกระบวนการนี้ 



๒๘ 

 

  ๑.๒) การจัดองคกร กลาวคือ การตัดสินใจวาจะจัดหนวยงานขององคกร อยางไรมี

การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือกําหนดแผนกหรือหนวยงานยอย ๆ ในองคกรวา

จะมีแผนกอะไรบาง จํานวนก่ีแผนกเพ่ือใหเห็นโครงสรางขององคกร การจัดสายงานตําแหนงตาง ๆ 

ใหเปนหมวดหมู หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) เพ่ือสะดวกในการมอบหมาย

หรือสั่งการมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของตําแหนงตาง ๆ ใหเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการ

มอบหมายงานหรือสั่งการ มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของตําแหนงตาง ๆ ไวอยางชัดเจน การจัด

องคกรท่ีดีจะตองเปนองคกรท่ีการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น 

  ๑.๓) การอํานวยการ เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดัดสินใจ การสั่งการ การกําหนด

อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาเพ่ือใหผูบังคับบัญชาเหลานี้สามารถควบคุมการ

ทํางานขององคกรได การอํานวยการขององคกรท่ีเปนของรัฐจะมีอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว

สวนขององคกรของเอกชนแมไมมีกฎหมายรองรับแตจะมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีเอาไวเปนแนว

ปฏิบัติอยางชัดเจนเชนกัน 

 ๒) ข้ันนําความคิดไปปฏิบัติ กลาวคือ การปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบ

โดยในกระบวนการนี้แบงกระบวนการได ดังนี้ 

  ๒.๑) กระบวนการจัดคน คือ การจัดการในดานบุคลากรท่ีมีอยูในองคกร โดยทํา

หนาท่ีสรรหา คัดเลือก บรรจุและแตงตั้ง การพัฒนาบุคล การสรางขวัญและกําลังใจ การสราง

บรรยากาศในการทํางานใหเกิดข้ึนในองคกร การธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรเกง ดี มีความสามารถ การ

จัดคนลงตําแหนงท่ีเหมาะสมกับงาน ในการจัดการเรื่องบุคคลนี้จะตองทําใหสอดคลองกับการจัดต้ัง

องคกรจึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

  ๒.๒) ระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน หรือการบังคับบัญชา คือ การตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของพนักงานหรือคนงานในองคกรใหปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑ และ

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายหรือหนาท่ีท่ีกําหนดเอาไว การทํางานเปนไปตามมาตรฐานท่ีองคกรกําหนด

หรือไม การควบคุมอาจตรวจสอบจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลการปฏิบัติ 

ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีนิยมใชในปจจุบันเปนอยางมาก เนื่องจากทรัพยากรไปการจัดการมีจํานวนจํากัด 

ดังนั้น จึงตองมีการควบคุมการใชใหการใชทรัพยากรเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

  ๒.๓) การประสานงาน หมายถึง การประสานใหกิจกรรมตาง ๆ หรือสวนตาง ๆ 

ของกระบวนการทํางานใหสามารถดําเนินเปนไปดวยความเรียบรอย และราบรื่นบรรลุตาม 

วัตถุประสงคโดยอาศัยความรวมมือกันระหวางผูบริหารและคนงาน 

  ๒.๔) การงบประมาณ เปนภารกิจท่ีเก่ียวกับการวางแผนการทําบัญชี การควบคุม

เก่ียวกับการเงิน และการคลังซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงเปนปจจัยทางการบริหารท่ีมีสวน

สําคัญในการขับเคลื่อนใหกระบวนการบริหารบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ 



๒๙ 

 

 ๓) ข้ันตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน กลาวคือ การตรวจสอบผลการดําเนินงาน ในแตละ

ข้ันตอนของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดข้ึน เปนไปตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไวและบรรลุตาม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธหรือไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในข้ันตอนใด และรายงานแจงให

ผูบังคับบัญชาตามข้ันไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 

 ๔) ข้ันการปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือการพัฒนา คือ ถาไมมีปญหาใด ๆ เกิดข้ึนก็

นําขอมูลเหลานั้นเปนฐานขอมูลในการวางแผนเพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชในการ

ทํางานครั้งตอไป 

 ในสวนของ Innovation การสรางสรรคสิ่งใหม Representation การเปนตัวแทน ตาม

หลักการบริหาร ของ POSLC ของ Gary Dessler และภาวะผูนํา (Leading) ตามหลักการบริหาร 

POLC ของ Bartol & Martin นั้น ผูวิจัยจะไดนําเสนอรายละเอียดในหัวขอภาวะผูนํา ซ่ึงเปนหัวขอ

ถัดไป เพราะการสรางสรรคสิ่งใหม และการเปนตัวแทนเปนคุณลักษณะของผูนําซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่ง

ท่ีมีผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน14

๑๕  

 จากการทบทวนทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวของกับการบริหารกลาวโดยสรุปไดวา การบริหาร

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ควรมีความเก่ียวของในกระบวนการตาง ๆ อยางนอย ๕ ข้ันตอน คือ  

๑) วางแผน ซ่ึงหมายรวมถึงการจัดองคกร และการอํานวยการ ๒) ข้ันนําความคิดไปปฏิบัติ คือ การ

ปฏิบัติตามแผน หมายรวมถึงการจัดคน การควบคุม การประสานงาน และการงบประมาณ  

๓) ข้ันตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และ ๔) ข้ันการปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือการพัฒนา 

  

                                                           
 

๑๕
Kathryn M. Bartol, David C. Marting, Management, (New York: McGraw-Hall, 1991),  

p. 644. 



๓๐ 

 

 ๒.๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 การบริหารนั้น มีนักวิชาการไดกลาวไวดังนี้ 

 การบริหาร เปนกระบวนการจัดองคการและการใชทรัพยากรตางๆ เ พ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนา 1 5

๑๖ เปนกระบวนการท่ีทําใหเปาหมายขององคการประสบ

ความสําเร็จ โดยมีการวางแผน การจัดองคการ การใชภาวะผูนําและการควบคุม 1 6

๑๗ เปนกระบวนการ

วางแผน การจัดองคการ ภาวะผูนํา การควบคุมการทํางานของสมาชิกในองคการและใชประโยชน

จากทรัพยากร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ17

๑๘ การบริหารมีกระบวนการ ดังนี้18

๑๙  

 ๑. การวางแผน (Planning) เปนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติงานท่ีจะนําไปสูแนวทางใน

การคนหาวิธีการท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายขององคการ โดยมีการวางแผน เปาหมาย และ

วัตถุประสงคท่ีเฉพาะเจาะจง กําหนดจุดศูนยกลางของการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 ๒. การจัดองคการ (Organizing) เปนการจัดแบงงานขององคการ ท่ีจะทําใหมี

ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคขององคการ เปนการปฏิบัติงานโดยผานสายการบังคับ

บัญชา 

 ๓. การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing) เปนการวางแผนทรัพยากรบุคคลในเรื่องเก่ียวกับ

จํานวน และประเภทของตําแหนงท่ีใชในการทํางาน กําหนดความตองการกําลังคนในแตละงาน และ

คุณสมบัติของแตละตําแหนง ท่ีรวมถึงคาตอบแทน ตลอดจนใหการดูแลและมีการพัฒนา 

 ๔. การอํานวยการ (Directing) เปนการบริหารใหองคการสามารถดําเนินงานไปไดตาม

วัตถุประสงคการอํานวยการ ตองการทักษะในการสื่อสารการรับรู การจูงใจ และมีคุณสมบัติในการ

เปนผูนํา 

 ๕. การควบคุม (Controlling) เปนระบบท่ีใชกําหนดมาตรฐาน และเปรียบเทียบ

พัฒนาการหรือความกาวหนาในการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามแผนและผลท่ีคาดหวังไว 

 นอกจากนั้น มีผูจําแนกองคประกอบท่ีสนับสนุนการบริหารไว ดังนี1้9

๒๐  

                                                           
 

๑๖
Dale, E., Management: Theory and Practice, (Tokyo: McGraw-Hill, 1996), p. 4. 

 
๑๗

Bartol, K. M. and Martin, D. C., Management, (New York: McGraw-Hill, 1991), p. 6. 

 
๑๘

Stoner, Jame A. F. and R. Edward Freeman, Management, 4th ed., (Englewood Cliffs 

NJ: Prentice-Hall, 1992), p. 3. 

 
๑๙

Straub, Joseph T. and Raymond F. Attner, Introduction to Business, 2nd ed., 

(Boston: Kent, 1991), pp. 86-91. 

 
๒๐

Brown, Lori Doprete Assessing the Quality of Development: Module 7 User’s 

Guide, (Washington DC: Age Khan Foundation, 1993), p. 273. 



๓๑ 

 

 ๑. การวางแผน (Planning) เปนกระบวนการระบุปญหาองคการ ความตองการของ

ชุมชนและทรัพยากร การกําหนดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคและการกําหนดแนวทางสําหรับ

การบริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น 

 ๒. การบริหารงานบุคคล (Personnel management) เปนการดําเนินการคัดเลือก 

บรรจุ กําหนดหนาท่ี ตลอดจน การกําหนดแนวทางในการบริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ 

 ๓. การฝกอบรม (Training) เปนวิธีพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถของพนักงาน

อยางตอเนื่อง 

 ๔. การนิเทศติดตาม (Supervision) เปนการชี้แนะ แนะนํา สนับสนุน ใหความชวยเหลือ

ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕. การจัดสิ่งสนับสนุน (Logistics management) เปนกระบวนการจัดหา เก็บรักษา 

และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณในการทํางาน 

 ๖. การจัดการงบประมาณ (Financial management) เปนการจัดการเก่ียวกับการเงิน 

การบัญชี สําหรับแผนการปฏิบัติงานและแผนงาน 

 ๗. การจัดการขอมูลขาวสาร (Information management) เปนการรวบรวมรายงาน 

และการใชขอมูลเพ่ือเปนตัวบงชี้มาตรฐานและความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 ๘. การจัดองคการชุมชน (Communication organization) เปนการเปดโอกาสใหชุมชน

มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น การวางแผน และการจัดกิจกรรมการใหบริการ นอกจากนี้ 

 การบริหารมีองคประกอบสําคัญ ของกระบวนการบริหาร มี ๔ ประการ ดังนี2้0

๒๑ 

 ๑. การวางแผน เปนการกําหนดเปาหมายท่ีตองการ โดยพิจารณาถึงความพรอมของ

องคการ ตลอดจนปจจัยท่ีจะชวยใหองคการบรรลุเปาหมายและจัดทําแผนงานข้ึนมาเพ่ือดําเนินงาน 

 ๒. การจัดองคการ เปนการใหรายละเอียดงานทุกงานท่ีตองกระทําเพ่ือความสําเร็จของ

องคการ การแบงปริมาณงาน และการกําหนดกลไกของการประสานงานของสมาชิกในองคการเพ่ือ

ทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ๓. การสั่งการ เปนกระบวนการของการสั่งการ และการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ของ

สมาชิกในองคการ 

 ๔. การควบคุม เปนความพยายามอยางมีระบบเพ่ือกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

การออกแบบระบบขอมูลยอนกลับ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับมาตรฐานท่ี

                                                           
 

๒๑
สมยศ นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๕๕), หนา ๒๔-

๒๕. 



๓๒ 

 

กําหนดไว มีการพิจารณาขอแตกตางหรือไม และทําการแกไขใดๆ ท่ีตองการ เพ่ือเปนหลักประกันวา

ทรัพยากรทุกอยางมีการใชอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สวน “การจัดการ” นั้น ไดมีผูใหความหมาย

ไว ดังนี้  

 การจัดการ เปนศิลปะในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายรวมกันกับผูอ่ืน 2 1

๒๒  

และ การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว22

๒๓   

 นอกจากนี้ การจัดการยัง หมายถึง ศิลปะในการใชคนเงิน วัสดุอุปกรณในองคการและ

นอกองคการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการองคการ โดยมี

องคประกอบสําคัญ คือ การจัดการเปนศิลปะในการใชคนทํางาน การจัดการตองอาศัยปจจัยพ้ืนฐาน 

คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการเปนการดําเนินงานของกลุมบุคคล23

๒๔ 

 การจัดการมิใชเปนการทํางานเพ่ือใหงานเสร็จสิ้นไปแตเพียงอยางเดียวในภาวะปจจุบัน 

ซ่ึงวิทยาการกาวหนา การจัดการจึงจําเปนตองใชหลักวิชาการเขามาชวยมิใชประสบการณแตเพียง

อยางเดียว การนําหลักการจัดการมาประยุกตใหเหมาะสมกับงานยอมจะเกิดคุณคาหลายประการ 

ดังนี้ 

 ๑. ดานการประหยัด หมายถึง การทําใหการใชจายเงินทุนเกิดประโยชนสูงสุด ไดกําไร

หรือผลตอบแทนสูงสุด โดยตองประหยัดท้ังคน เงิน วัสดุ สิ่งของและเวลา 

 ๒. ดานประสิทธิผล การทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว จึงเรียกวา “การจัดการนั้น

มีประสิทธิผล” แตผลสําเร็จของงานนี้ อาจไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพได หากไมใชหลัก

วิชาการเขามาชวยในการจัดการ 

 ๓. ดานประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และให

ไดรับประโยชนสูงสุดโดยใชทรัพยากรนอยท่ีสุด 

 ๔. ดานความเปนธรรม การจัดการงานหากปฏิบัติตามความพอใจของผูบริหาร โดยไมได

ยึดหลักเกณฑและทฤษฎีตางๆ เปนหลัก อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึนโดยมิไดตั้งใจ สงผลให

ขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงานไมดี ท่ีจะนําไปสูคุณภาพของงานดวย 

 ๕. ดานเกียรติยศชื่อเสียง ผูบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพในทุกงานและทุกระดับ ยอมจะ

ไดรับการยกยองสรรเสริญ ซ่ึงในทางตรงกันขามหากผูบริหารมีการบริหารงานตามใจตนเอง ปราศจาก

                                                           
 

๒๒
Drucker, P. F., Management Challenges for the 21th  Century, (New York: Harper 

and Brouthers, 2001), p. 142. 

 
๒๓

Koontz, H. and C. O’ Denell, Principle of Management: An Analysis of 

Management Function, 5th ed., (New York: McGraw-Hill, 1993), P. 151.  

 
๒๔

สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน, ๒๕๔๔), หนา ๖๑. 



๓๓ 

 

หลักเกณฑ การเลนพวกพอง การมีความรูดานการบริหารจัดการก็จะชวยใหมีความเขาใจ มองเห็น

ทิศทางในการบริหารงานใหลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับของสังคม 

 ดังนั้น การจัดการจึงจําเปนตองมีทรัพยากรอันเปนปจจัยพ้ืนฐานทางการจัดการ 

โดยท่ัวไปแลวถือวา ทรัพยากรท่ีเปนปจจัยสําคัญของการจัดการ มี ๔ ประการ คือ ๑) คน (Man) เปน

ผูปฏิบัติกิจกรรมขององคการนั้นๆ ๒) เงิน(Money) ใชสําหรับเปนคาจางและคาใชจายในการ

ดําเนินการ ๓) วัตถุสิ่งของ (Materials) เปนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ รวมท้ังอาคารสถานท่ี 

และ ๔) การบริหารจัดการ (management) 

 กระบวนการบริหารจัดการ แบงออกเปน ๔ หนาท่ี ดังนี2้4

๒๕  

 ๑. การวางแผน เปนข้ันตอนในการกําหนดวัตถุประสงคและพิจารณาวิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นๆ ผูบริหารจึงตองตัดสินใจวา องคการมีวัตถุประสงคอะไรบาง และตอง

ดําเนินการอยางไรเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ลักษณะการวางแผน ประกอบดวย  

  ๑.๑ การดําเนินการตรวจสอบตัวเองเพ่ือกําหนดสถานภาพในปจจุบันขององคการ 

๑.๒ การสํารวจสภาพแวดลอม 

๑.๓ การกําหนดวัตถุประสงค 

๑.๔ การพยากรณสถานการณในอนาคต 

๑.๕ การกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเปนในการใชทรัพยากร 

๑.๖ การประเมินแนวทางปฏิบัติงานท่ีวางไว 

๑.๗ การทบทวนและปรับแผนเม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการ

ควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๑.๘ การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเปนไปอยางท่ัวถึง 

 ๒. การจัดองคการ เปนข้ันตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรท่ีใชในการทํางาน เพ่ือให

บรรลุจุดมุงหมายในการทํางานหรือเปนการจัดแบงงานและจัดสรรทรัพยากรสําหรับงานเพ่ือใหงาน

นั้นสําเร็จ ประกอบดวย 

๒.๑ การระบุและอธิบายงานท่ีถูกนําไปดําเนินการ 

๒.๒ การกระจายงานออกเปนหนาท่ี 

๒.๓ การรวมหนาท่ีตางๆ เขาเปนตําแหนงงาน 

๒.๔ การอธิบายสิ่งท่ีจําเปนหรือความตองการของตําแหนงงาน 

                                                           
 

๒๕
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม, 

๒๕๕๒), หนา ๑๙. 



๓๔ 

 

๒.๕ การรวมตําแหนงงานตางๆ เปนหนวยงานท่ีมีความสัมพันธอยางเหมาะสมและ

สามารถบริหารจัดการได 

๒.๖ การมอบหมายความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี 

๒.๗ การทบทวนและปรับโครงสรางองคการเม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลงและ

ผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๒.๘ การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการจัดองคการเปนไปอยางท่ัวถึง 

๒.๙ การกําหนดความจําเปนของทรัพยากรมนุษย 

๒.๑๐ การสรรหาผูปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๑๑ การคัดเลือกจากบุคคลท่ีสรรหา 

๒.๑๒ การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

๒.๑๓ การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษย เ ม่ือ

สถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๒.๑๔ การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการจัดคนเขาทํางาน 

๓. การนํา เปนข้ันตอนในการกระตุนใหเกิดการกระตือรือรน และชักนําความพยายาม

ของพนักงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ท่ีจะเก่ียวกับการใชความพยายามของผูบริหารท่ีจะ

กระตุนใหพนักงานมีศักยภาพในการทํางาน ดังนั้น การนํา ท่ีจะชวยใหงานบรรลุผลสําเร็จ 

ประกอบดวย 

๓.๑ การติดตอสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงคใหแกผูใตบังคับบัญชาไดทราบ 

๓.๒ การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

๓.๓ การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน

ของการปฏิบัติงาน 

๓.๔ การใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาตามผลการปฏิบัติงาน 

๓.๕ การยกยองและสรรเสริญ และการตําหนิอยางยุติธรรมและถูกตองเหมาะสม 

๓.๖ การจัดการสภาพแวดลอมมากระตุนการจูงใจ โดยใชการติดตอสื่อสารเพ่ือ

สํารวจความตองการและสถานการณการเปลี่ยนแปลง 

๓.๗ การทบทวนและปรับวิธีการของภาวะผูนําเม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลงและ

ผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๓.๘ การติดตอสื่อสารโดยท่ัวทุกแหงในกระบวนการของภาวะผูนํา 

๔. การควบคุม เปนการติดตามผลการทํางานและแกไขปรับปรุงสิ่งจําเปนหรือเปนข้ันตอน

ของการวัดผลการทํางานและดําเนินการแกไขเพ่ือใหบรรลุผลท่ีตองการ ประกอบดวย 

๔.๑ การกําหนดมาตรฐาน 



๓๕ 

 

๔.๒ การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 

๔.๓ การแกไขขอบกพรอง 

๔.๔ การทบทวนและปรับวิธีการควบคุม เม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ

ของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๔.๕ การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเปนไปอยางท่ัวถึง 

 กระบวนการบริหาร PDCA  

 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ PDCA มีความเปนมาจาก วิลเลียม เอ็ดเวิดส เดมม่ิง 

(Will iam Edward Deming) ศาสตราจารยทางสถิติแหงมหาวิทยาลัยนิวยอรก ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนบุคคลแรกท่ีมองวาการจัดการคุณภาพเปนกิจกรรมขององคการท้ังหมด และเปน

บุคคลท่ีผลักดันใหผูบริหารญ่ีปุนยอมรับแนวคิดในการจัดการคุณภาพ โดยสหรัฐอเมริกาไดสง 

Deming ไปทําสามะโนประชากรท่ีประเทศญ่ีปุนในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ค.ศ.๑๙๔๗)  

ซ่ึงตอนนั้นเริ่มประสบความสําเร็จจากการใชวิธีการสุมตัวอยาง (Sampling Method) และเทคนิค

การควบคุมทางสถิติ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกามาบางแลว และไดนําเทคนิค

ดังกลาวมาเผยแพรท่ีประเทศญี่ปุนดวย และตอมาก็สามารถจัดตั้งกลุมผูบริหาร ซ่ึงเปนผูนา ในบริษัท

ท่ีสําคัญของญ่ีปุนเพ่ือท่ี กระจายความคิดเรื่องคุณภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตซ่ึงเปน

สาเหตุท่ีทําใหมีชื่อเสียงมาก เนื่องจากคนญ่ีปุนสนใจเรื่องการควบคุมคุณภาพดวยวิธีการทางสถิติมา

กอนหนานี้แตยังขาดซ่ึงทฤษฎี Deming ทําใหคนญ่ีปุนเขาใจและสามารถประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานได นับวา Deming ไดมีสวนชวย พัฒนาอุตสาหกรรมญ่ีปุนในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี

สอง ตอมาญ่ีปุนจึงจัดตั้งรางวัล Deming Prize of Deming Award ข้ึนเพ่ือมอบใหกับบริษัทท่ีมี

ผลงานดีเดนในดานคุณภาพมาตั้งแตป ค.ศ.๑๙๕๑ 25

๒๖ 

 การจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองควบคุมการบริหารดวยวงจร

ควบคุมการบริหารแบบมีคุณภาพ PDCA มีภารกิจหลักของการควบคุมอยู ๔ ข้ันตอน ดังนี2้6

๒๗ 

 ๑. การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนชวยพัฒนาความคิดตางๆ เพ่ือนําไปสูรูปแบบท่ี 

เปนจริงข้ึนมาเริ่มลงมือปฏิบัติ (DO) ในแผนงานท่ีดีมี ไดแก 

  ๑) กําหนดขอบเขตของปญหาใหซัดเจน 

  ๒) กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 

                                                           
 

๒๖
เรืองวิทย เกษสุวรรณ, การจัดการคุณภาพ: จาก TQC ถึง TQM, ISO 900 และการประกัน 

คุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๘๙-๙๙. 

 
๒๗

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, มุงสูคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิซ สําราญ

ราษฏร, ๒๕๔๗), หนา ๑๘๘ - ๑๙๐. 



๓๖ 

 

  ๓) กําหนดวิธีการท่ีจะบรรลุถึงวัตถุประสงค และเปาหมายใหซัดเจนและถูกตอง 

แมนยําท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได 

 ๒. การปฏิบัติตามแผน (DO) ประกอบดวยการทํางาน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

  ๑) การวางแผนกําหนดการ ไดแก การแยกกิจกรรมตางๆ ท่ีตองกระทําการ 

กําหนดเวลาท่ีคาดวาท่ีตองใชในกิจกรรมแตละอยาง 

  ๒) การจัดทําแบบเมทริกซ การจัดแบบนี้สามารถชวยดึงเอาผูเชี่ยวชาญหลายแขนง 

แหลงตางๆ มาไดเพ่ือชวยประสานงานระหวางฝายตางๆ 

  ๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของผูรวมงาน 

 ๓. การตรวจสอบ (CHECK) การตรวจสอบ ทําใหรับรูสภาพการณของงานท่ีเปนอยู 

เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีวางแผน ซ่ึงมีกระบวนการ ดังนี้ 

  ๑) กําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

  ๒) การรวบรวมขอมูลและการพิจารณากระบวนการทํางาน 

  ๓) การรายงาน เสนอผลการประเมินท้ังมาตรการการปองกันความผิดพลาดหรือ 

ความลมเหลวเชน รายงานเปนทางการแบบสมบูรณและแบบไมเปนทางการ 
 ๔. การแกปญหา (ACT) หาผลของการตรวจสอบหากพบวาเกิดขอผิดพลาดข้ึนจะทํางาน

ไดึใมตรงเปาหมายหรือผลงานไมไดมาตรฐานใหปฏิบัติการแกไฃปญหาตามลักษณะปญหาท่ี ไดพบ 

เชน ผลงานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมาย ตองแกท่ีตนเหตุ 

 นอกจากวงจรควบคุมการบริหารแลว ปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดคงหนีไมพนตัวผูบริหาร 

ซ่ึงผูบริหารงานท่ีดีจะตองมีวิธีการบริหารงานท่ีจะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงาน คือ 

จะตองมีความหนักแนนม่ันคงและสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกนองได  

มีความสามารถในการแบงงานใหลกูนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจ 

ใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผูบริหารงานท่ีดึจึงเปนผูท่ีคอยดูแลภาพรวมใน 

การทํางานของบุคคลในองคการ27

๒๘ 
 การบริหารองคการท่ีมีประสิทธิผลจําเปนอยางยิ่งท่ีจะดําเนินการตามกระบวนการของ 

PDCA ดังตอไปนี้28

๒๙ 

                                                           
 

๒๘
พระมหาวุฒิชัย วซิรเมธี, คนสําราญงานสําเร็จ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร 

พริ้นติ้งแอนดพลับลิซซิ่ง จํากัด (มหาซน), ๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒. 

 
๒๙

พระมหาสหสั ดําคุม, “การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีมี

ประสิทธิผล”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ 

(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๑๘๒. 



๓๗ 

 

 ๑. P=Plan (ข้ันตอนการวางแผน) 

 ข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวขอท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พรอมกับพิจารณาวามี

ความจําเปนตองใชขอมูลใดบางเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บขอมูลและ 

กําหนดทางเลือกในการปรับปรุงใหชัดเจน ซ่ึงการวางแผนจะชวยใหกิจการ สามารถคาดการณสิ่งท่ี

เกิดข้ึนในอนาคต และชวยลดความสูญเสียตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ังในดานแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการ

ทํางานเงิน และเวลา 

 ๒. D = Do ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 ข้ันตอนการปฏิบัติคือการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกําหนดไวใน

ข้ันตอนการวางแผน ซ่ึงในข้ันตอนนี้ตองมีการตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนินไปใน

ทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม เพ่ือทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามแผนการท่ีไดวางไว 

 ๓. C = Check ข้ันตอนการตรวจสอบ 

 ข้ันตอนการตรวจสอบ คือการประเมินผลท่ีไดรับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให

ทราบวาในข้ันตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไมแต

สิ่งสําคัญคือ ตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้งแคไหน เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบ

เปนประโยชนสําหรับข้ันตอนถัดไป 

 ๔. A = Action ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม  

 ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผล ท่ีไดจากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู ๒ 

กรณีคือผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวหากเปนกรณีแรกใหนํา

แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดี

ยิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิมหรือเสียคาใชจายนอย กวาเดิมหรือ

ทําใหคุณภาพดียิ่งข้ึนได แตถาหากเปนกรณีท่ีสองคือผลท่ีไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ีวางไวควร

นําขอมูลท่ีรวบรวมไวมาวิเคราะหและ พิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไร เชน มองหาทางเลือก

ใหมท่ีนาจะเปนไปไดใชความพยายามใหมากข้ึน กวาเดิมขอความชวยเหลือจากผูรูหรือเปลี่ยน

เปาหมายใหม เปนตน 
  



๓๘ 

 

 ประโยชนของ PDCA 

 เม่ือมองในเชิงประโยชน PDCA จะมีประโยชนดังนี้29

๓๐ 

 ๑. เพ่ือปองกัน 

  ๑.๑ การนําวงจร PDCA ไปใชใหผูปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนท่ีดีชวยปองกัน 

ปญหาท่ีไมควรเกิด ชวยลดความสับสนในการทางาน ลดการใชทรัพยากรมากหรือนอยเกินความพอดี

ลดความสูญเสียในรูปแบบตางๆ 
  ๑.๒ การทํางานท่ีมีการตรวจสอบเปนระยะทําใหการปฏิบัติงานมีความรัดกุมข้ึน 

และ แกไขปญหาไดอยางรวดเร็วกอนจะลุกลาม 
  ๑.๓ การตรวจสอบท่ีนําไปสูการแกไขปรับปรุงทําใหปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวไมเกิดซา 

หรือลดความรุนแรงของปญหา ถือเปนการนําความผิดพลาดมาใชใหเกิดประโยชน 

 ๒. เพ่ือแกไขปญหา 

  ๒.๑ ถาเราประสบสิ่งท่ีไมเหมาะสม ไมสะอาด ไมสะดวก ไมมีประสิทธิภาพ  

ไม ประหยัด เราควรแกปญหา 
  ๒.๒ การใช PDCA เพ่ือการแกปญหาดวยการตรวจสอบวามีอะไรบางท่ีเปนปญหา 

เม่ือหาปญหาได ก็นํามาวางแผนเพ่ือดําเนินการตามวงจร PDCA ตอไป 

 ๓. เพ่ือปรับปรุง 

 PDCA เพ่ือการปรับปรุงคือ ไมตองรอใหเกิดปญหา แตเราตองเสาะแสวงหาสิ่งตางๆ หรือ 

วิธีการท่ีดีกวาเดิมอยูเสมอ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เม่ือเราคิดวาจะปรับปรุงอะไรก็ใหใช 

วงจร PDCA เปนข้ันตอนในการปรับปรุง ขอสําคัญตองเริ่ม PDCA ท่ีตัวเองกอนมุงไปท่ีคนอ่ืน 
 สรุปไดวา PDCA คือวงจรคุณภาพท่ีมีการบริหารอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการวาง

แผนการดําเนินการในระยะตางๆ อยางเปนข้ันตอน การปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไว จากนั้นตรวจสอบ

ติดตามประเมินผลกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินการนั้น เม่ือไดผลแลวก็นํามาวิเคราะหเพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตอไป เปนวงจรท่ีใชกันอยางแพรหลายท้ังในวงการวิชาการและใน

การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 

  

                                                           
 

๓๐
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ, PDCA เคร่ืองมือในการจัดการคุณภาพ, [ออนไลน], แหงท่ีมา: 

http://images.senarat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SyW@ngooCGwAAD3zecs1/PDC

A2554 [๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 



๓๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
เรืองวิทย เกษสุวรรณ William Edwards Deming (1986) ศาสตราจารยทาง

สถิติแหงมหาวิทยาลัยนิวยอรก ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

เปนบุคคลแรกท่ีมองวาการจัดการคุณภาพเปนกิจกรรม

ขององคการท้ังหมด  

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ วงจรควบคุมการบริหารแบบมีคุณภาพ PDCA มีภารกิจ

หลักของการควบคุมอยู ๔ ข้ันตอน 

 ๑. การวางแผน (Plan) คือ  

 ๒. การปฏิบัติตามแผน (DO)  

 ๓. การตรวจสอบ (CHECK)  

 ๔. การแกปญหา (ACT) 

พระมหาวุฒิชัย วซิรเมธ ี ข้ันตอนอง PDCA 

 ๑. P=Plan (ข้ันตอนการวางแผน) 

 ๒. D = Do (ข้ันตอนการปฏิบัติ) 

 ๓. C = Check (ข้ันตอนการตรวจสอบ) 

 ๔. A = Action (ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม) 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ประโยชนของ PDCA 

 ๑. เพ่ือปองกัน 

 ๒. เพ่ือแกไขปญหา 

 ๓. เพ่ือปรับปรุง 

  



๔๐ 

 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการท่ีจะนําไปสูการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยอ ไดแกการบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA ประกอบดวย การ

วางแผนในการเปดเผยขอมูลอยางเปนระบบ การปฏิบัติตามแผนคือการเผยเผยขอมูลดวยความ

ถูกตองแมนยําทันตอเหตุการณ การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการในการนําเสนอขอมูล 

และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีนําเสนอ และประการสุดทายการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ดังภาพท่ี ๒.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๒ การบริหารจัดการ 

 

  

การบริหารจัดการ 

๑. การวางแผน 

๒. การปฏิบัติตามแผน 

๓. การตรวจสอบ 

๔. การปรับปรุงแกไข 



๔๑ 

 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 ในเรื่องแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร ผูวิจัยไดทบทวนจากงานวิชาการแลวพบวามี

นักวิชาการท่ีกลาวถึงความหมาย ทฤษฎีของการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๒.๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสาร 

 การสื่อสาร หมายถึง การสงขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลหนึ่งไปยังอีกคน

หนึ่งหรืออีกกลุมหนึ่ง โดยใชกระบวนการ (process) อยางหนึ่ง เชนเดียวกับการพัฒนา หรือการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมกลาวคือ เปนกิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ไมอยูนิ่งและไมมี

จุดเริ่มตนหรือจุดจบท่ีเห็นชัดเจนไดการสื่อสารวา เปนกระบวนการซ่ึงปจเจกแตละบุคคลในบริบทตาง 

ๆ ไมวาจะเปนกลุมเครือญาติ องคกร และสังคมชุมชนมีปฏิสัมพันธตอบสนองและสรางขอมูลขาวสาร

เพ่ือท่ีจะปรับตัวเองใหเขากับบริบทหรือภาพแวดลอมและผูอ่ืนในสังคม และการสื่อสารมีความสําคัญ

ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของมนุษยมาทุกยุคทุกสมัยเนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคมท่ีดํารงชีวิตดวยการ

พ่ึงพาอาศัยกัน การพ่ึงพาอาศัยกันจําเปนอยางยิ่งตองใชการสื่อสารเปนเครื่องมือ เพราะการสื่อสาร

เปนการถายทอดความคิด ความรูสึกคานิยม ความเชื่อของคนในสังคมจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง 

หรือจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่ง ดังนั้น การสื่อสารยังเปนกระบวนการท่ีเปนพลวัตท่ีลักษณะตอบ

กลับจากผูรับสารสงสารตอบกลับไปยังผูสงสารอีกดวย และระดับการสื่อสารเกิดข้ึนในระดับบุคคล 

กลุมและองคการ และระดับสังคมหรือระดับมวลชน 

 รากฐานการเปลี่ยนแปลงประสบการณและการสื่อความหมายของมนุษยมาจาก

กระบวนการสื่อสาร ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีตรงไปตรงมาท่ีสุดโดยประกอบดวยตัว

แหลงสารหรือตัวผูสงสาร สารท่ีสงออกไปเพ่ือการสื่อประสบการณและความหมาย ชองทางในการ

สื่อสารหรือตัวสื่อนําสารนั้นไป ตัวผูรับสาร และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการสื่อสารนั้น 

กระบวนการสื่อสารอาจมีความซับซอนมากยิ่งข้ึนเนื่องจากความกาวหนาของสังคมมนุษยท่ีเปนไป

อยางรวดเร็ว ซ่ึงกระบวนการสื่อสารพ้ืนฐานมีสวนประกอบ ดังนี3้0

๓๑ 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๓ กระบวนการสื่อสารพ้ืนฐาน 
 

  

                                                           
 

๓๑
สุรพงษ โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับการเมือง, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : ประสิทธ์ิภัณฑ 

แอนดพริ้นติ้ง, ๒๕๔๕), หนา ๓.  

ผูสงสาร สาร ชองทาง ผูรับสาร 



๔๒ 

 

 ๒.๓.๒ ทฤษฎีการส่ือสารของ David K. Berlo 

 เดวิด เค เบอรโล (David K. Berlo)๓๒ เนื่องจากกระบวนการสื่อสารนั้นตองใช

กระบวนการคิดและการใชภาษา กระบวนการสงและรับ ตลอดจนกระบวนการของการแลกเปลี่ยน

ขาวสารเพ่ือความเขาใจรวมกัน เบอรโล (Berlo) ไดอธิบายพฤติกรรมของการสื่อสาร คือความสัมพันธ

ระหวางกันขององคประกอบทางการสื่อสารท่ีเรียกวา SMCR มาจากคําวา แหลงสาร (source) สาร 

(message) ชองทาง (channel) และผูรับสาร (receiver) ซ่ึงไมสามารถแยกออกจากกันไดเปนสวน 

ๆ โดยอิสระได เขาเชื่อวากระบวนการสื่อสารจะประสบความสําเร็จไดไดข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ของ

องคประกอบท้ัง ๕ ในกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะผูสงสารและความสามารถในการรับสารของ

ผูรับสารเชนเดียวกัน ไมวาสารเหลานั้นจะผานชองทางรูปหรือการมองเห็น (seeing) รส (tasting) 

กลิ่น (smelling) เสียง (hearing) หรือสัมผัส (touching) องคประกอบท้ัง ๕ นี้จะมีอิทธิพลตอ

ปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร รูปแบบสารสื่อสารนี้แสดงใหเห็นวามีหลายองคประกอบ 

สารซ่ึงบรรจุเนื้อหา (content) อาจจะถูกสงไปในลักษณะรหัสเฉพาะ (code) มีรูปแบบ (structure) 

และอาจจะไดรับการปฏิบัติ (treated) แตกตางกันไปโดยผูอ่ืน และสารสามารถสงไดหลายชองทางไม

วาจะเปนสงผานบุคคล ผานวิทยุ ผานโทรทัศนหรือผานอินเทอรเน็ต ผลกระทบก็จะกลับมาในรูปแบบ

กระบวนการในทิศทางเดิมเชนกัน สามารถอธิบายองคประกอบการสื่อสาร SMCR ไดดังนี้ 

  Encode      Decode 

     ผูสงสาร          สาร   ชองทาง   ผูรับ 
 

ทักษะในการสงสาร  องคประกอบยอยของ การมองเห็น  ทักษะในการรับสาร 

ทัศนคติ    สาร   การไดยิน  ทัศนคติ  

ความร ู    เนื้อหาของสาร  การสัมผัส  ความรู 

ระบบสังคมและ   การจัดเรียงลําดับสาร การดมกลิ่น  ระบบสังคม 

วัฒนธรรม    รหัสสาร   การชิมรส  วัฒนธรรม 
 

แผนภาพท่ี ๒.๔ รูปแบบการสื่อสารของเบอรโล (Berlo’s Model of Communication)๓๓ 
 

 ๑. แหลงของสารหรือผูสง (S : source) ตองเปนผูท่ีมีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร 

โดยมีความสามารถใน "การเขารหัส" (encode) เนื้อหาขาวสาร มีทัศนคติท่ีดีตอผูรับเพ่ือผลในการ

                                                           
 

๓๒
David K. Berlo, The Process of Communication, (New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1960), p. 12. 

 
๓๓

Ibid. 



๔๓ 

 

สื่อสาร มีความรูอยางดีเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีจะสงและควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของ

ขอมูลนั้นใหเหมาะสมและงายตอระดับความรูของผูรับ ตลอดจนพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี

สอดคลองกับผูรับ 

 ๒. ขอมูลขาวสาร (M : message) เก่ียวของทางดานเนื้อหา สัญลักษณและวิธีการสง

ขาวสารในท่ีนี้อาจหมายถึง ประวัติ บทบาทหนาท่ีตามตําแหนงทางการเมือง ภาพลักษณ 

 ๓. ชองทางในการสง (C : channel) หมายถึง การท่ีจะสงขาวสารโดยการใหผูรับไดรับ

ขาวสารขอมูลโดยผานประสาทสัมผัสท้ัง ๕ หรือเพียงสวนใดสวนหนึ่ง คือ การไดยิน การดูการสัมผัส 

การลิ้มรส หรือการไดกลิ่น ในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ผูสนับสนุน สื่อมวลชน วิทยุโทรทัศน 

อินเตอรเน็ต เอกสารแนะนําตัวของนักการเมือง เปนตน 

 ๔. ผูรับ (R : receiver) ตองเปนผูมีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ

ใน "การถอดรหัส" (decode) สาร เปนผูท่ีมีทัศนคติ ระดับความรูและพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรม

เชนเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับผูสง จึงจะทําใหการสื่อความหมาย หรือการสื่อสารนั้นไดผล ในท่ีนี้

หมายถึง ประชาชนในจังหวัดชลบรุี และขยายไปยังประชาชนท่ัวประเทศสวนปจจัยท่ีสนับสนุน 

 ประสิทธิภาพของการสื่อสารทางการเมือง ๕ ประการ ในกระบวนการสื่อสาร มีดังนี้ 

 ๑. ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) คือ ความสามารถในการถายทอดสาร

ท้ังในดานการพูด การเขียน การแสดงสีหนาทาทางประกอบระหวางการสื่อสาร 

 ๒. ทัศนคติ (attitudes) เปนปจจัยท่ีสงผลตอการสื่อสารมาก เนื่องจากบุคคลจะประเมิน

สื่อตาง ๆ เขาขางตนเองและจะสื่อสารไดดีในเรื่องท่ีมีทัศนคติตรงกัน 

 ๓. ความรู (knowledge) หมายถึงการมีความรูในขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแมนยํา จะ

สงผลใหการสื่อสารนั้นถูกตองและนาเชื่อถือ 

 ๔. ระบบสังคม (social system) ระบบสังคมเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสารของ

บุคคล หมายความวา หากผูสงสารอยูในสังคมระดับเดียวกันจะมีพฤติกรรมการสื่อสารคลอยตามกัน 

หากผูสงสารอยูในสังคมตางกันก็จะมีพฤติกรรมการสื่อสารท่ีไมเหมือนกันหรือไมสอดคลองกัน 

 ๕. วัฒนธรรม (culture) ไดแก ความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเหมือนหรือ

ตางกันจะ  เปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการสื่อสารได 

 ลักษณะของการส่ือสาร 

 การสื่อสารมีลักษณะธรรมชาติท่ีคอนขางซับซอนหลายประการ สามารถสรุปลักษณะของ

การสื่อสารไดดังตอไปนี3้3

๓๔ 

                                                           
 

๓๔
จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, วัฒนธรรม การสื่อสารและอัตลักษณ, หนา ๒๓. 



๔๔ 

 

 ๑. การสื่อสารเปนกระบวนการแหงพลวัต (Dynamic) การสื่อสารเปนกิจกรรมท่ีดําเนิน

ตอเนื่องไปเรื่อย ๆ ไมหยุดยั้ง กลาวคือ มนุษยสื่อสารระหวางกันดวยคําพูดท่ีสงถึงกัน ทาทางการ

เคลื่อนไหวของอากัปกิริยา สีหนา แววตาทาทาง กระบวนการการแปรผลคําพูด หรือการกระทําใน

สมอง ไมวาจะเปนเรื่องของความเชื่อ การรับรู คานิยม โลกทัศน จะถูกกระทบหรือแทนท่ีดวยถอยคํา

และการกระทําของผูอ่ืน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทแหงสัมพันธอยูเสมอ 

 ๒. การสื่อสารเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนผานไมถาวรยั่งยืน (Transitory) คือ เม่ือเหตุการณหนึ่ง ๆ

เกิดข้ึนแลว จะไมสามารถเกิดข้ึนใหมไดอีก ไมวาจะพูดหรือกระทําใด ๆ ลงไปแลวก็จะไมสามารถ

ยอนกลับคืนมาอีกได 

 ๓. การสื่อสารทําใหมนุษยวิเคราะหประเมินสถานการณและคนอ่ืนกอนสะทอนยอนดู

ตัวเอง (Self-Reflective) เม่ือพิจารณาองคประกอบของบริบทการสื่อสารจะเห็นวาปจเจกนั้นไม

เพียงแตรับและสงสารเทานั้น แตยังเฝาดูวิเคราะหขอมูลและการสนองตอบของสิ่งท่ีอยูรอบตัวไมวาจะ

เปนบริบทหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชประเมินการสื่อสารท้ังของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวของท่ี

สําคัญ มนุษยมีความสามารถท่ีจะคิดใครครวญเก่ียวกับตัวเอง ความสามารถท่ีจะเฝามองความเปนไป

ของโลก และสะทอนใหเห็นถึงอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

 ๔. การสื่อสารเปนระบบแหงสัญลักษณ (Symbolic) การสรางและการบริโภคสัญลักษณ

เปนความสามารถของการสื่อสาร เพราะสัญลักษณทางการสื่อสารนั้นมีจํานวนมากและหลากหลาย

ข้ึนอยูกับสังคมวัฒนธรรม 

 ๕. การสื่อสารเปนระบบ (Systemic) การสื่อสารไดรับอิทธิพลจากองคประกอบท่ี

เก่ียวกับระบบธรรมชาติของการสื่อสาร เชน สถานท่ี โอกาส เวลา และจํานวนบุคคล 

 ๖. การสื่อสารเก่ียวพันกับการอนุมานอางอิง (Inferential) สืบเนื่องมาจากการท่ีมนุษยไม

สามารถเขาถึงความคิดและความรูสึกของคนอ่ืนไดอยางแทจริง จึงสามารถทําไดเพียงการอนุมาน

อางอิงจากประสบการณของคนอ่ืนและตัวเองเทานั้น 

 ๗. การสื่อสารยังผลใหเกิดผลลัพธท่ีตามมา (Consequent) เม่ือมนุษยรับขาวสารอาจ

เกิดการตอบสนองตาง ๆ ท้ังท่ีสังเกตไดและสังเกตไมได ดังนั้นการสื่อสารจึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ในบุคคล จึงควรมีการระมัดระวังใสการสื่อสาร เพราะอาจสงผลกระทบตอชีวิตคนอ่ืนไดท้ังท่ีอาจไม

ตั้งใจใหเกิดข้ึนก็ได 

 สรุปไดวา  การสื่อสารมีหลากหลายมิติ ในการศึกษาแตในการศึกษานี้ มุ ง ศึกษา

องคประกอบท่ีสําคัญในกระบวนการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐคือตลาดหลักทรัพยแหงปะเทศไทย  

ท่ีสื่อสารไปยังนักลงทุนและประชาชนเพ่ือใหขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยโปรงใส สรางความเชื่อถือและทํา

ใหเกิดความเชื่อม่ันตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทย จึงมีความจําเปนตองพิจารณาวาจะสื่อวาร

อยางไรท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในท่ีสุด 
 



๔๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะหความหมายการสื่อสาร  

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ศุภชัย ยาวะประภาษ 

 

 

การสื่อสารเปนกระบวนการท่ีเปนพลวัตท่ี

ลักษณะตอบกลับจากผูรับสารสงสารตอบ

กลับไปยังผูสงสาร และระดับการสื่อสารเกิดข้ึน

ในระดับบุคคล กลุมและองคการ และระดับ

สังคมหรือระดับมวลชน 

สุรพงษ โสธนะเสถียร รากฐานการเปลี่ยนแปลงประสบการณและการ

สื่อความหมายของมนุษยมาจากกระบวนการ

สื่อสาร ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเปนขอเท็จจริงท่ี

ตรงไปตรงมาท่ีสุดโดยประกอบดวยตัวแหลง

สารหรือตัวผูสงสาร 

๑. แหลงของสารหรือผูสง (S : source) 

๒. ขอมูลขาวสาร (M : message) 

๓. ชองทางในการสง (C : channel) 

๔. ผูรับ (R : receiver) 
 

 

 ปจจัยท่ีสงผลตอรูปแบบของการส่ือสาร 

 ๑) ความเจริญของเทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 ๒) ปจจัยดานภูมิประเทศ 

 ๓) ปจจัยทางเศรษฐกิจ ถาเศรษฐกิจดีเทคโนโลยีก็จะสูงดวย 

 ๔) ปจจัยทางดานการศึกษา 

 นักวิชาการทานหนึ่งกลาวไววา การประชาสัมพันธกับประเด็นการสื่อสารเปนสิ่งควบคูกัน 

จากการเติบโตของสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะ Internet และ Mobile ซ่ึงพัฒนาเปนชองทางสื่อและ

เครือขายท่ีมีอัตราของจํานวนผูบริโภค เม่ือเทียบกับสื่ออ่ืน ๆ ในสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและ

ไดผลมากในเชิงการรับรูท่ีเกิดข้ึนเปนเครือขายทางสังคม ซ่ึงกําลังมีการขยายตัว สงผลตอกลไกการ

รับรูขาวสาร การกระตุนเชิงพฤติกรรม การบริโภค การใชสอย และการมีสวนรวมของประชาชนตอ

การแสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่องราวตาง ๆ ในสังคม วัดได จากการสื่อสารดวยกลยุทธทาง

การตลาดแบบเขาถึงตัวขององคกรชั้นนําของโลก หรือกระแสทางการเมืองท่ีผานมา ท่ีไดใชสื่อความ



๔๖ 

 

ผานชองทางสื่อท่ีปรับไปจากเดิมท้ังโทรทัศน ดาวเทียม วิทยุชุมชน สื่อ Internet เชน Facebook, 

Line, Twister, YouTube, e-mail ในรูปแบบท่ีเนนการแสดงความคิดเห็น เปนการกาวเขาสู

กระบวนการสื่อสารแบบสองทางท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากผูรับสารมีชองทางในการสะทอนกลับได

มากข้ึน จากการเติบโตของเครือขาย Social Network ท่ีมีตลอดเวลา ขณะเดียวกันการ

ประชาสัมพันธจะปรับเปลี่ยนเปนการสื่อสารในเชิงเนื้อหามากกวาเดิม ท้ังท่ีจะปรากฏผาน

สื่อสารมวลชน สื่อสงเสริมการตลาด สื่อดิจิทัล และสื่อใหมท่ีเกิดข้ึนมากมายและเติบโตข้ึนเปนลําดับ 

เนื้อหาหรือขอมูลประชาสัมพันธนั้น จะเนนการแทรกเขาไปอยูในบทความ รายการ บทสนทนา หรือ

การรายงานตาง ๆ มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากพฤติกรรมในการรับรูขอมูล ขาวสารของผูบริโภค

เปลี่ยนแปลงไป การสื่อสารจึงมุงเนนท่ีจะสื่อสารโดยตรงกับผูรับสารหรือเขาถึงตัวผูบริโภคไดงายข้ึน  

 การใชการสื่อสารเชิงบูรณการเพ่ือบริหาร ภาพลักษณ ขององคกรทามกลางวิกฤตการณ

ทางการเมืองกับการแขงขันนั้น จําเปนตองใชการสื่อสารท้ังกระบวนการสื่อสาร ท่ีมีความเขมขน 

ประกอบดวย ๔ ปจจัยท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 ๑) องคกรผูสงสาร (Sender) องคกรแตละแหงตางมีความพยายามในการสงสารไปยัง

ลูกคาและสาธารณชนอยางตอเนื่องข้ึนอยูกับนโยบาย จุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน รวมถึงความเปน

เอกภาพ ไมวาจะเปนองคกรในลักษณะใด องคกรท้ังภาครัฐ เอกชน ตางตองกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะ ภาพลักษณของตนเองท่ีชัดเจน รูวาสิ่งใดเปนสิ่งท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค สิ่งใด

จะเปนสิ่งเสริมภาพลักษณใหม่ันคงแข็งแรง รูวาภาพลักษณสิ่งใดท่ีตองมีการแกไข หรือปรับปรุงเปน

การดวน สิ่งใดตองกําหนดใหเปนการสื่อสารเรงดวนในระยะสั้น หรือสิ่งใดตองขับเคลื่อนในระยะยาว 

 ๒) เนื้อหาประเด็นท่ีใชในการสื่อสาร (Message) ขาวสารและเนื้อหาท่ีนําเสนอมีผลตอ

ภาพลักษณแกองคกร ท่ีผูสงสารท้ังในดานของการรับรูและการตลาด ดวยการกําหนดเปนประเด็น 

ไดแก ดานการบริหาร ดานบริการ การตลาด สงเสริมการขายแบบบทบาทสังคม ท่ีสวนใหญจะให

ความสําคัญตอการนําเสนอความเคลื่อนไหว ท้ังในดานทิศทางการบริหารทรัพยากร ขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับบริการ การสงเสริมการขายและกิจกรรมขององคกรในดานตาง ๆ มีการบริหาร ติดตามและ

ประเมิน วิเคราะหทุกสื่อ ทุกข้ันตอน 

 ๓) สื่อและชองทางการสื่อสาร (Media/Channel) ในกระบวนการสื่อสารนั้น ข้ันตอน

และรูปแบบในการถายทอดเนื้อหาหรือขาวสารจากผูสงไปถึงผูรับท้ังท่ีเปนสื่อสารทางตรงและสื่อสาร

ทางออม เนื้อหาท่ีปรากฏผานสื่อสารมวลชน เนื้อหาท่ีปรากฏในสื่อใหมและสื่อสารทางสังคม 

เนื่องจากการเติบโตทางเทคโนโลยี จากวิธีการสื่อสารทางการตลาดมีหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือการสรางฐานลูกคาใหม รักษาฐานลูกคาเดิม การสรางการยอมรับในการมีสวนรวมของสังคม 

 ๔) ผูรับสาร (Receiver) ซ่ึงถือไดวามีผูรับสารมีอิทธิพลตอกระบวนการสื่อสาร เพราะจะ

นําไปสูกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงผูรับสารสามารถจําแนกไดหลายกลุม ผูรับสารท่ีเปนลูกคาปจจุบัน



๔๗ 

 

และลูกคาเปาหมายจะเปนประชากร กลุมท่ีแตละองคกรตองการสื่อสารมากท่ีสุด ท้ังในดานความ

เชื่อถือ ความเชื่อม่ันตอชื่อเสียงและการดําเนินงาน การใหขอมูลบริการ เง่ือนไขรายละเอียด ตลอดจน

การตัดสินใจใชสินคา บริการและความพึงพอใจ 

 ท้ังนี้จะเห็นไดวากระบวนการสื่อสารท้ังกระบวนเปนสิ่งจําเปน ขณะท่ีผลสะทอนกลับของ

ผูรับสารท่ีมีตอผูสงสาร จากสารท่ีผูสงไดสงผานชองทางสื่อสารดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง

นอกจากจะสามารถสะทอนถึงการเลือกใชกลยุทธทางดานการสื่อสารของผูสงสารแตละรายและ

ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารดังกลาวแลว ยังสามารถสะทอนใหเห็นภาพลักษณในตราสินคาขององคกร

แตละแหง ในฐานะผูสงสารไดอยางชัดเจนดวย นอกจากนี้การสะทอนกลับจาก Social Network ท่ี

ไมอาจควบคุมได การนํามาซ่ึงความเห็นท่ีไมอาจควบคุมได หรือไวรัส เหลานี้จําเปนตองมีการบริหาร

ท้ังดานเนื้อหาและดานเทคนิคควบคูกันไป34

๓๕ 

 นักวิชาการทานหนึ่งไดอธิบายไววา กระบวนการสื่อสารในปจจุบันสามารถพิจารณาได

จากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมท้ังทุนนิยมแบบโลกาภิวัตนไดสงผล

ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดกอใหเกิดวิถีชีวิตแบบใหมของ

คนในสังคมรวมไปถึงการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ดังนั้นกระบวนการสื่อสารทางการเมืองใน

ยุคโลกาภิวัตนจึงมีความเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยกระบวนการดังกลาวไดถูกผสมผสานเขากับสื่อ

อิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต วิทยุ และโทรทัศนผานดาวเทียมตรงตอผูชม 

การสงขอความผานสั้นผานโทรศัพท เปนตน ปจจุบันสถานการณสังคมการเมืองปจจุบัน สื่อ คือ

เครื่องมือสําคัญในการชวงชิงหรือการมีสวนรวมและการครอบครองสื่อ นับวาเปนหัวใจในการ

ดําเนินงานขององคกรธุรกิจ องคการราชการ ก็นับวาเปนหัวใจสําคัญในการเคลื่อนไหว ดังนั้น การ

เคลื่อนไหวทางการาชการ ทางสังคมการเมือง จึงมีความปรารถนาเหมือนกัน นั่นคือ ความตองการมี

สื่อในครอบครอง ซ่ึงหมายถึงมีเครื่องมือหรือมีชองทางในการสรางความรูความเขาใจ การ

ประชาสัมพันธและการโฆษณาชวนเชื่อกับสาธารณชน 

 ปจจุบันการสื่อสารในประเทศไทยไดมีความเข็มขนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ ง

กระบวนการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน กระบวนการสื่อสารทางการเมืองท่ีเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

และกลยุทธการสื่อสารแบบใหม คือ การใชอินเตอรเน็ต โทรทัศนผานดาวเทียม VDO Link, Phone 

in, Social Network ตาง ๆ เปนตน ไดนําเปนเครื่องมือในการสื่อสารของแตละฝาย ดังนั้น 

ประชาชนท่ีไดรับสื่อในปจจุบันตองมีการพิจารณาอยางพินิจพิเคราะหขอมูลดวยความมีเหตุมีผล และ

รูเทาทันขอมูลขาวสารท่ีเปนขอเท็จจริง โดยไมหลงเชื่อกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อในการปลุกระดม

                                                           
 

๓๕
พจน ใจชาญสุขกิจ, นวัตกรรมการประชาสัมพันธกับประเด็นการสื่อสารขององคกรระดับโลก

ทามกลาง Social Network, [ออนไลน ], แหลงท่ีมา: www.drphot.com [๑๔ มกราคม ๒๕๖๒]. 

http://www.drphot.com/


๔๘ 

 

เพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังรัฐบาล สื่อมวลชน ควรมีการ

เสริมสรางความรูความเขาใจใหแกภาคประชาชนในเรื่องเก่ียวกับขอมูลขาวสารบนพ้ืนฐานขอเท็จจริง

อยางถูกตอง และเสริมสรางภาคพลเมืองใหมีความเข็มแข็งและรูเทาทัน35

๓๖ 

 สรุปไดวา การสื่อสาร คือการแลกเปลี่ยนสัญลักษณหรือขอความใด ๆ โดยท่ีเนื้อหานั้นมี

นัยสําคัญ ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับความรูขอมูลขาวสารทางท่ีมีความตรงไปตรงมาในการเสนอ

ขาวสารเพ่ือท่ีจะทําใหขาวสารไมบิดเบือนความเปนจริง และทุกวันนี้มีชองทางการสื่อสารผาน Social 

Network นํามาเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญตอการขับเคลื่อนขององคกรอยางจริงจัง ดวยการพัฒนาการ

รับรูขาวสารตาง ๆ ไมวาจะเปนการสื่อสารในองคกรเอกชน หรือรัฐบาล และประชาชน ผานชองทาง 

Social Network ตาง ๆ ใหทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนวิถีการใชชีวิตของผูคน

ในปจจุบัน ท่ีอยูใน Social Network มากยิ่งข้ึน ซ่ึงทําใหเปนทิศทางของการสื่อสารขององคกรระดับ

โลกท่ีมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน ครบถวนตามองคประกอบ คือ ความนาเชื่อถือ ความเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม เนื้อหา ความตอเนื่องและความสมํ่าเสมอ ชองการติดตอสื่อสาร ความสามารถของ

ผูรับสาร ความชัดเจนของขาวสาร  

  

                                                           
 

๓๖
บาว นาคร, การสื่อสารทางการเมืองไทยในสถานการณความขัดแยงของสังคมไทย ,  

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.oknation.net [๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

http://www.oknation.net/


๔๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ การสังเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร 

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

วุฒิชัย จํานง, การติดตอสื่อสารเปนการถายทอดขาวสาร 

ปรมะ สตะเวทิน การสื่อสารเปนกระบวนการของการถายทอดสาร 

สวนิต ยมาภัย การสื่อสารเปนการนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ  

สุธา พงศถาวรภิญโญ, นันทิดา 

โอฐกรรม และดุษฎี นิลคํา 

องคประกอบของการสื่อสาร คือ ความนาเชื่อถือ ความ

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม เนื้อหา ความตอเนื่องและความ

สมํ่าเสมอ ชองการติดตอสื่อสาร ความสามารถของผูรับสาร 

ความชัดเจนของขาวสาร 

ฉอาน วุฑฒิกรรมรักษา การสื่อสารทางการเมือง หมายถึง การรับรูขาวสารทาง

การเมืองเปนขาวท่ีเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง 

พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารงานของรัฐบาลและ

หนวยงาน ของรัฐบาล ขาวการเมืองจะสะทอนใหเห็นสภาพ

การเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย ขาวสารการเมืองเปน

ความรูของประชาชนท่ีอยูภายใตระบอบการเมืองการปกครอง 

อันมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในสภาวะของ

ระบบท้ังในการใชอํานาจหนาท่ีของรัฐ  

พจน ใจชาญสุขกิจ นวัตกรรมการประชาสัมพันธกับประเด็นการสื่อสารขององคกร

ระดับโลกทามกลาง Social Network 

บาว นาคร การสื่อสารทางการเมืองไทยในสถานการณความขัดแยงของ

สังคมไทย 

 

  



๕๐ 

 

 สรุปไดวา การสื่อสารจะตองประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญไดแก ผูสื่อสาร คือ ผูทําหนาท่ีใน

การสงสารหรือสื่อสารในท่ีนี้ไดแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สาร คือแหงขอมูลขาวสารจะตอง

มีความถูกตองนาเชื่อถือ มีการคัดกรองโดยใชหลักของการบริหาร เทคนิคและวิธีการไดมาซ่ึงขอมูล

ขาวสารท่ีถูกตองแมนยํา ชองทางการสื่อสารคือ การสงสารไปยังผูรับผานชองทางตางๆ เชน  

ผูสนับสนุน สื่อมวลชน วิทยุโทรทัศน อินเตอรเน็ต เอกสารเปนตน และผูรับ คือผูรับขอมูลขาวสารท่ี

ตลาดหลักทรัพยสงใหในท่ีนี้ไดแกนักลงทุน ดังภาพท่ี ๒.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๕ การสื่อสาร 

 

  

การสื่อสาร 

๑. ผูสงสาร 

๒. สาร 

๓. ชองทาง 

๔. ผูรับ 



๕๑ 

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

 ธรรมาภิบาลจัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบัน เพราะ

โลกปจจุบันไดหันไปใหความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตนและ ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี

มากข้ึน แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแตกอน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมี

ความสําคัญกระทบถึงกัน การติดตอสื่อสาร การดําเนินกิจกรรมในท่ีหนึ่งมีผลกระทบตออีกท่ีหนึ่ง การ

พัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองไดมุงใหประชาชนเปนศูนยกลางมากข้ึน หากจะใหประเทศมีการ

เจริญเติบโตอยางยั่งยืน การมุงดําเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการตางๆ โดยไมใหความสนใจถึงเรื่องของ

สังคม ประชาชน และสิ่งแวดลอมจึงเปนไปไมไดอีกตอไป การมีการบริหารจัดการท่ีดีจึงเขามาเปน

เรื่องท่ีทุกภาคสวนใหความสําคัญและเริ่มมีการนาไปปฏิบัติกันมากข้ึนดังกลาวแลวธรรมาภิบาลหรือ

การบริหารจัดการท่ีดี เปนประเด็นท่ีอยูในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะขาราชการ และ

พนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเปนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งม่ัน

อยูบนหลักการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีจิตสานึกในการทางาน มีความ

รับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทา พรอมตอบคาถามหรือตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียและพรอมรับผิด มี

ศีลธรรม จริยธรรมในการทางาน การคํานึงถึงการมีสวนรวมในการรับรู ตัดสินใจ ดําเนินการและ

ประเมินผล ตลอดจนรวมรับผลจากการตัดสินใจรวมนั้น มีการสงเสริมสถานภาพหญิงชาย และการให

ความสําคัญกับกลุมตางๆ รวมท้ังคนดอยโอกาส ตลอดจนการ สรางความเทาเทียมกันทางสังคมใน

การรับโอกาสตางๆ ท่ีประชาชนพึงจะไดรับจากรัฐ 

 ๒.๔.๑ ความเปนมาของธรรมาภิบาล 

 แนวคิดเรื่อง ธรรมาภิบาล หรือ Governance ไดปรากฏมาตั้งแตอารยธรรมการปกครอง

ของกรีกสมัยโบราณ มาจากศัพทของคาวา “Kuber-nan” ท่ีบัญญัติโดยปราชญท่ีชื่อ เพลโต (Plato) 

โดยการท่ีไดพยายามคนหาระบบการปกครองท่ีดี (System of governing) คาวา Gubernare ซ่ึง

หมายถึง “Rulemaking or steering” การกําหนดหรือถือทางเสือในการปกครอง แตเดิมใน

ภาษาอังกฤษคานี้ หมายถึง รัฐบาล (Government) ในเชิงนามธรรม (Act of governing หรือ 

manner of governing) ซ่ึงก็คือ การจัดการปกครอง36

๓๗ 

 อภิบาลเปนแนวคิดการปกครองท่ีมีมาแตโบราณนับแตสมัย เพลโต (Plato) และ 

อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญหลายทานไดพยายามท่ีจะคนหารูปแบบการปกครองท่ีดี แตก็ยัง

ไมไดความหมายและขอบเขตท่ีชัดเจน อาจกลาวไดวาวิวัฒนาการของรูปแบบอภิบาลท่ีดีเกิดข้ึนชวง

                                                           
 

๓๗
รัชยา ภักดีจติต, ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน, (กรุงเทพมหานคร : สานัก

พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๕๗), หนา ๒-๓. 



๕๒ 

 

หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เม่ือมีการคนหารูปแบบการปกครองท่ีสามารถนาประเทศไปสูการปกครอง

แบบประชาธิปไตยตะวันตกภายหลังจากสงคราม ซ่ึงตอมารูปแบบการปกครองดังกลาวผสมผสานกับ

ระบบราชการของ Weberian คือ ลักษณะการปกครองท่ีมีโครงสรางเปนลาดับข้ัน มีการเมืองท่ีเปน

กลาง มีเปาหมายท่ีปฏิบัติได และมีการประสมประสานของระบบคุณธรรม 

 โครงสรางของระบบราชการจะทาใหการปกครองบานเมืองขาดท้ังประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลแลว ยังกอใหเกิดชองทางการบิดเบือนการใชอํานาจและการคอรัปชั่น จึงมีความจาเปน

ตองมีการ ปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม เชนธนาคารโลก (World Bank) และกองทุน

นานาชาติ ไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุน และพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการปกครองท่ีดี หรือท่ีเรียก

กันท่ัวไปวา “Good Governance” หรือ “ธรรมาภิบาล” การมีธรรมมาภาบาล หรือ Good 

Governanceนั้นตองเปนธรรมาภิบาลท่ีเปนจริงสัมผัสได ยอมรับได และเชื่อถือไดวางใจได บทเรียน

จากท่ีประเทศไทยนาเขา “Good Governance” ของสหรัฐอเมริกากันมาแพรเชื้อกันอยางกวางขวาง 

ทุกวันนี้ เราควรตองคิดหาวิธีประยุกต และพัฒนาปรับปรุงใหเขากันไดกับสังคมไทย37

๓๘ 

 เม่ือยอนยุคไปในอดีต แมธรรมาภิบาลจะเปนเรื่องท่ีมีการพูดถึงอยางมากในชวงป ค.ศ. 

๑๙๘๐-๑๙๙๐ แตธรรมาภิบาลก็มีความเกาแกเทียบเทากับเรื่องประวัติศาสตรของมนุษยชาติก็วาได 

ซ่ึงกอนพระพุทธกาลนั้นไดมีการปกครองแบบธรรมาภิบาล กอนจะมีการพัฒนาการการปกครองแบบ

ตางๆมาเรื่อยๆ ซ่ึงปจจุบันธรรมาภิบาลจึงถูกนามาใชเปนสวนสําคัญในการบริหารนโยบายขององคกร

ระหวางประเทศหลายๆ องคกร นอกจากนี้ สวนหนึ่งนาแนวคิดธรรมาภิบาลไปขยายผลใชกับการปรับ

โครงสรางและกระบวนการท้ังในองคกรของรัฐและธุรกิจในขณะท่ีนักวิชาการบางสวนไดนาเอาธรร

มาภิบาลไปใชในความหมายท่ีใกลเคียงกับความหมายของคาวาGovernment หรือการปกครองท่ี

หมายถึงรัฐบาล 

 โดยท่ัวไปรัฐบาลเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอธรรมาภิบาล หลักการของธรรมาภิ

บาลสามารถจะดารงอยูไดถึงแมวาจะมีรัฐบาลท่ีไดรับการยอมรับหรือไมก็ตาม ธรรมาภิบาลเปน

แนวคิดท่ีใชในสาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได

อยางชัดเจน ท้ังนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีจะไดผลดีนั้นตองมีการบริหารการจัดการท่ีดีทางดาน

การเมืองและเศรษฐกิจของผูปฏิบัติการบุคลากรในทุกระดับ การใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือควบคุม

สังคมโดยสัมพันธกับการพัฒนาทางดานสังคมเศรษฐกิจใหมีความชอบธรรมและความโปรงใสในการ

ปฏิบัติการจะเปนตัวตัดสินวาการจัดการนั้นดีหรือไม38

๓๙ 

                                                           
 

๓๘
เจริญ เจษฎาวัลย, ทางสูธรรมาภิบาล, (นนทบุร ี: สานักพิมพพอด,ี ๒๕๕๒), หนา ๒๑. 

 
๓๙

สถาบันพระปกเกลา, ตัวชีวัดธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๔), 

หนา ๕-๖. 



๕๓ 

 

 กลาวโดยสรุป การใชหลักธรรมาภิบาลทาใหองคการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงาน ได อีกท้ังยังเปนกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือ องคการ

ภายนอกมีสวนรวม ท้ังนี้เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกการบริหาร องคการ เพราะการสราง

ธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในองคการ เปนการสรางสานึกท่ีดีใน การบริหารงาน และการทางานใน

องคการ และจัดระบบท่ีสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม สานึกท่ีดี ไมวาจะเปนในเรื่องของการ

บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ไมสิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปรงใส โดยคํานึงถึงผูท่ี

เก่ียวของท่ีจะไดรับผลกระทบ เนื่องจากผูท่ีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐนั้น 

จะเก่ียวของกับ ประชาชนโดยตรง 

 ๒.๔.๒ ความหมายของธรรมาภิบาล 

 ธรรมาภิบาล มาจากคาวา ธรรมะกบวกกับ อภิบาล แปลวาการดูแลปกครองโดยใช

ธรรมะเปนเครื่องชวยในดานการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

39

๔๐ 

 พระพุทธศาสนากับหลักธรรมาภิบาล ตองมีองคประกอบ ๓ ดานคือ40

๔๑ 

 ๑) ธรรมาภิบาลดานธุรกิจคือ (Economic good governance) ประเทศไทยเศรษฐกิจ

ตกตาป พ.ศ.๒๕๔๐ เพราะมีปญหาดานเศรษฐกิจเรียกวาธรรมาภิบาลดานธุรกิจบกพรอง 

 ๒) ธรรมาภิบาลดานการเมืองคือ (Political good governance) การเมืองลุมๆ ดอนๆ 

ปญหากฎหมายรัฐธรรมนูญใชไมตอเนื่องเรียกวาธรรมาภิบาลดานการเมืองบกพรอง 

 ๓) ธรรมาภิบาลดานราชการคือ (Bureaucracy good governance) พัฒนาประเทศทีไร

ก็มีปญหา การทุจริตคอรัปชั่นเราไมตองพูดมา รูกันดีดานราชการเรียกวาธรรมาภิบาลดานราชการ

บกพรอง ท้ัง ๓ ดานนี้หมายถึง (Processes) ของการตัดสินใจท่ีดีเปนกระบวนการของการตัดสินใจ

หรืออํานาจสั่ง การท่ีดีจะเปน (Good governance) คือตองมีธรรมะประกอบ 

 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะราษฎร มีนโยบายกระจายอํานาจ

การปกครองไปสูประชาชนกและเหน็วาการปกครองทองถ่ินรูปแบบเทศบาลมีความเหมาะสม๓๙และ

เปนรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนิยมกันโดยแพรหลายในยุโรป และประเทศท่ีมีความเจริญ

กาว หนาในตะวันตกจึงไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๗๖ 

                                                           
 

๔๐
สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผูนํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 

(นนทบุร ี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๒), หนา ๒๖. 

 
๔๑

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๖. 



๕๔ 

 

ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพียงรูปแบบเดียวท่ีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบ

ราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

 ธรรมาภิบาล มีแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาล มีดังนี4้1

๔๒ 

 ๑) ดานหลักนิติธรรมกอนผูบริหารจะนากฎระเบียบขอบังคับมาใชในโรงเรียน ควรมีการ

จัดตั้งคณะกรรมการจัดทาประชาพิจารณ 

 ๒) หลักคุณธรรม ผูบริหารควรเนนผูมีคุณธรรม ยึดถือเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตใจ

เปนธรรม 

 ๓) หลักความโปรงใส ผูบริหารควรมีการประชุมชี้แจงในทุกเรื่องเปดโอกาสใหมีการ

ซักถามได 

 ๔) หลักการมีสวนรวม ผูบริหารควรมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนเปนท่ีปรึกษา 

และเปนกาลังใจใหกับบุคลากร 

 ๕) หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารควรมีความรับผิดชอบในภารกิจของโรงเรียนโดยไมมีกา

ทอดท้ิง หรือปฏิเสธงาน 

 ๖) หลักความคุมคา ผูบริหารควรลงมือกระทางานตองคานึกถึงความคุมคาท้ังเวลา 

ผลงานและสิ่งท่ีลงทุนไปเพ่ือประโยชนของโรงเรียน 

 ๒.๔.๓ องคประกอบของธรรมาภิบาล 

 ธรรมาภิบาลมี องคประกอบดังนี้ คือ42

๔๓ 

 ๑. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม 

เปนท่ียอมรับของสังคม ไมเลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ

ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจ หรือตามอํานาจของ

ตัวบุคคล 

 ๒. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม สานึกในหนาท่ีของตนเอง มี 

ความซ่ือสัตยสุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 

 ๓. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกัน โดยมีการใหและการรับขอมูล 

ท่ีสะดวกเปนจริง ทันการณ ตรงไปตรงมา มีท่ีมาท่ีไปท่ีชัดเจนและเทาเทียม มีกระบวนการตรวจสอบ

ความถูกตองชัดเจนได 

                                                           
 

๔๒
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาล (Good Gevernance) ในสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๕), หนา ๔๖. 

 
๔๓

พิทยา สุนทรวิภาต, ธรรมาภิบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิน่, วารสารดารงราชานุภาพ, ปท่ี 3 

ฉบับท่ี ๑ (๒๕๔๕) : ๔๑. 



๕๕ 

 

 ๔. หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมคิด รวม

เสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศในดานตางๆ เชน การแจง ความเห็น การไต

สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยัง รวมไปถึงการรวมตรวจสอบ 

และรวมรับผิดชอบตอผลของการกระทานั้น 

 ๕. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได ไดแก ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดเปนการสราง 

กลไกใหมีผูรับผิดชอบ ตระหนักในหนาท่ี ความสานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การ ใสใจปญหา

สาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการ เคารพในความคิดเห็นท่ี

แตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทาของตน 

 ๖. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรท่ีมีจากัด ใหเกิด 

ประโยชนคุมคา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

 กลาวโดยสรุปการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร การบริหารงานในรูปแบบ

ของธรรมาภิบาลนั้น ทาใหสามารถปฏิบัติงานในองคการไดในระยะยาว การนาธรรมาภิบาลมาใชใน

การบริหารนั้น เพ่ือใหองคการมีความนาเชื่อถือและไดรับการยอมรับจากสังคม ปจจุบันการ

บริหารงานใน ภาครัฐไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก ในเรื่องของความโปรงใสในการ 

ดําเนินงาน ดังนั้นการนาหลักธรรมาภิบาลมาใชในหนวยงานของรัฐ ก็เพ่ือใหประชาชนเกิด ความ

เชื่อถือศรัทธาวาปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทุจริต คอรัปชั่นของหนวยงานภาครัฐจะลดลง ดังภาพท่ี 

๒.๔ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๖ องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

 

 

ธรรมาภิบาล 
 

๑. หลักนิติธรรม 

 
๒. หลักคุณธรรม 

 
๓. หลักความโปรงใส 

๔. หลักการมีสวนรวม 

๕. หลักความรับผิดชอบ 

๖. หลักความคุมคา 



๕๖ 

 

๒.๕ ขอมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ีวิจัยคือ การเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนหลัก ดังตอไปนี้ 

 ๒.๕.๑ ขอมูลท่ัวไปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ตลาดทุนไทยยุคใหมมีจุดเริ่มตนจากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) เพ่ือรองรับการเติบโตและสงเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 

๒๕๑๐ - ๒๕๑๔) ไดเสนอใหมีการจัดตั้ง ตลาดหลักทรัพยท่ีมีระบบระเบียบข้ึนเปนครั้งแรก โดยเนน

ใหมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงระดมเงินทุน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ของประเทศ 

 ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐบาลไดเขามามีบทบาทโดยการแกไข "ประกาศคณะปฏิวัติ ท่ี ๕๘ 

เก่ียวกับการควบคุมธุรกิจ การคา ท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยและความเปนอยูของประชาชน" 

การแกไขดังกลาวสงผลใหรัฐบาลสามารถกํากับดูแล การดําเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย 

ซ่ึงทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระเบียบและยุติธรรม หลังจาก นั้นในป พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดมีการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือจะ

จัดใหมีแหลงกลางสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพย เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยและการระดมเงินทุนใน

ประเทศ ตามมาดวยการแกไขบทบัญญัติเก่ียวกับรายไดเพ่ือใหสามารถนําเงินออมมาลงทุนในตลาด

ทุนได ในป พ.ศ. ๒๕๑๘ รูปแบบทางกฎหมายตางๆไดรับการปรับแกจนลงตัว และในวันท่ี ๓๐ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย (ชื่อภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ The 

Securities Exchange of Thailand) ไดเปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปน ทางการครั้งแรกและไดทํา

การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเปน "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เม่ือวันท่ี ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ๒.๕.๒ บทบาทของตลาดหลักทรัพย 

 ๑. เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๑๗ 

 ๒. ทําหนาท่ีสงเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ และเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยและใหบริการท่ีเก่ียวของ โดยไมนําผลกําไรมา

แบงปนกัน 



๕๗ 

 

 ๓. สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ 

 ๔. เริ่มเปดทําการซ้ือขายหลักทรัพยเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ 

 ๕. ปจจุบันดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

 ๖. การดําเนินงานหลัก ไดแก การรับหลักทรัพยจดทะเบียนและดูแลการเปดเผยขอมูล

ของบริษัทจดทะเบียน การซ้ือขายหลักทรัพยและการกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย การกํากับดูแล

บริษัทสมาชิกสวนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย ตลอดจนถึงการเผยแพรขอมูลและการสงเสริม

ความรูใหแกผูลงทุน 

 ๒.๕.๓ การเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดมีระเบียบการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส43

๔๔ ไวดังนี้ 

 ๑) หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป ๒๕๕๕ ประกอบดวยหลักการ

และแนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ แตไมรวมถึงเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหปฏิบัติไว

ชัดเจนแลว ซ่ึงหลักการมีดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการควรดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัท ท้ังขอมูล

ทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ี

เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ 

 ๒. ขอมูลสําคัญของบริษัทรวมถึง รายงานทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงิน

ตางๆ ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

การทําหนาท่ีในรอบปท่ีผานมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย นโยบายการกํากับดูแล

กิจการ นโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายตางๆดังกลาว 

เปนตน 

 ๓. คุณภาพของรายงานทางการเงินเปนเรื่องท่ีผูถือหุนและบุคคลภายนอกใหความสําคัญ 

คณะกรรมการจึงควรม่ันใจวา ขอมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีท่ีเปนอิสระ 

                                                           
 

๔๔
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส , [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/disclosure_p1.html [๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 



๕๘ 

 

 ๔. ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนผูท่ีอยูในฐานะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการทํา

หนาท่ี “โฆษก” ของบริษัท อยางไรก็ดี คณะกรรมการอาจแตงตั้งใหกรรมการทานอ่ืนหรือผูบริหารทํา

หนาท่ีดังกลาวแทน โดยผูท่ีไดรับแตงตั้งควรทําหนาท่ีดวยความระมัดระวัง รวมท้ังควรมีการกําหนด

นโยบายการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ (Disclosure Policy) ใหชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการ

ควรจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานเก่ียวกับ “นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations หรือ 

IR)” เพ่ือสื่อสารกับบุคคลภายนอก เชน ผูถือหุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห และ

ภาครัฐท่ีเก่ียวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยเปดโอกาสใหสามารถเขาพบผูบริหารของบริษัทได

ตามความเหมาะสม ภายใตหลักเกณฑท่ีวา ขอมูลท่ีใหเปนขอมูลท่ีไดเปดเผยตอสาธารณะแลวแนว

ปฏิบัติท่ีดี ดังนี้ 

 ๒) การเปดเผยขอมูล44

๔๕ 

 ๑. คณะกรรมการควรมีกลไกท่ีจะดูแลใหม่ันใจไดวาขอมูลท่ีเปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง 

ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน 

 ๒. คณะกรรมการควรรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย

ดานการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม ท่ีไดใหความเห็นชอบ

ไวโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมท้ังกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล โดยรายงานผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป และ website 

ของบริษัท เปนตน 

 ๓. คณะกรรมการควรจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง

การเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

 ๔. คณะกรรมการควรสนับสนุนใหบริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝาย

จัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบ

การเงินทุกไตรมาส ท้ังนี้ เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งข้ึนนอกเหนือจากขอมูลตัวเลข

ในงบการเงิ๑.นเพียงอยางเดียว 

 ๕. คณะกรรมการควรดูแลใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชี

ใหบริการไวดวย 

 ๖. คณะกรรมการควรดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวม

                                                           
 

๔๕
เรื่องเดียวกัน. 



๕๙ 

 

ประชุมในปท่ีผานมาและความเห็นจากการทําหนาท่ี รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดาน

วิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําป 

 ๗. คณะกรรมการควรเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร

ระดับสูงท่ีสะทอนถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของ

คาตอบแทนดวย ท้ังนี้ จํานวนเงินคาตอบแทนท่ีเปดเผย ควรรวมถึงคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละทาน

ไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 

 ๓) ขอมูลข้ันต่ําท่ีควรเปดเผยบน Website ของบริษัท45

๔๖ 

 นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพย 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ ๕๖-๑) และรายงานประจําปแลว คณะกรรมการควร

พิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางอ่ืนดวย เชน website ของ

บริษัท โดยควรกระทําอยางสมํ่าเสมอพรอมท้ังนําเสนอขอมูลท่ีเปนปจจุบัน อนึ่ง ขอมูลบน website 

ของบริษัท อยางนอยควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

๑. วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท 

๒. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

๓. รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 

๔. งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ท้ังฉบับปจจุบัน

และของปกอนหนา 

๕. แบบรายงาน ๕๖-๑ และรายงานประจําป ท่ีสามารถใหดาวนโหลดได 

๖. ขอมูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทนําเสนอตอนักวิเคราะห  ผูจัดการกองทุน หรือสื่อ

ตางๆ 

๗. โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 

๘. โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special 

purpose enterprises/ vehicles หรือ SPEs/SPVs 

๙. กลุมผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมท่ีถือหุนตั้งแตรอยละ ๕ ของจํานวนหุน

ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียง 

๑๐. การถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ   ผูบริหาร

ระดับสูง 

๑๑. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

                                                           
 

๔๖
อางแลว. 



๖๐ 

 

๑๒. ขอบังคับบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี) 

๑๓. นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

๑๔. นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ 

๑๕. กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของ

คณะกรรมการ  รวมถึงเรื่องท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

๑๖. กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

๑๗. จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนัก

ลงทุนสัมพันธ 

๑๘. ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ชื่อบุคคลท่ี

สามารถใหขอมูลได หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และอีเมล เปนตน 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังไดมีกฎเกณฑการกํากับบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยเปนระเบียบกฎหมายตางๆ46

๔๗ดังนี้ 

 หมวดการเปดเผยขอมูล  

 ๑) นโยบายและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล 

 (บจ/ป ๒๓-๐๐) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 

 (บจ/ป ๑๑-๐๐) หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศและการ

ปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน (ปรับปรุง ๒๕ ก.พ. ๕๒) 

 ๒) วิธีการเปดเผยขอมูล 

 การรายงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 (บจ/อ ๐๑-๐๐) หลักเกณฑการรายงานและการจัดสงสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

โดยผานสื่ออิเล็คทรอนิกส (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (บจ/ป ๑๑-๐๒)  หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการจัดสงสารสนเทศของบริษัท

จดทะเบียน 

                                                           
 

๔๗
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย , กฎเกณฑกํากับ หมวดการเปดเผยขอมูล , [ออนไลน], 

แหลงท่ีมา: https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_p1.html [๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorOr0100_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorOr0100_TH.pdf


๖๑ 

 

 ๓) การเปดเผยขอมูล งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ

ดําเนนิงานงบการเงิน 

 (บจ/ป ๐๑-๐๐) การจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผล

การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 (บจ/ป ๐๑-๐๑) แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 (บจ/ป ๒๖-๐๐)  แนวทางการนําสงงบการเงินกอนสอบทานและกอนตรวจสอบโดย

ผูสอบบัญชี 

 (บจ/ป ๐๓-๐๐) การจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผล

การดําเนินงาน และการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนท่ีเปน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๔) การเปดเผยขอมูลเม่ือมีเหตุการณสําคัญ47

๔๘ 

 การเปดเผยและปฏิบัติการใด ๆ 

 (บจ/ป ๑๑-๐๓) หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเปดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการ

เพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียน (ปรับปรุง ๒๕ ก.พ. ๕๒) 

 (บจ/ป ๒๑-๐๑) การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา

หรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๗ (ปรับปรุง ๒๕ ก.พ. ๕๒) 

 (บจ/ป ๒๒-๐๑) การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน พ.ศ. ๒๕๔๖(ปรับปรุง ๒๕ ก.พ. ๕๒) 

 (บจ/ป ๒๒-๐๒) ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 (บจ/ป ๒๙-๐๐) แนวทางการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนท่ีเขาสูกระบวนการการ

ฟนฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

 การเปดเผยกรณีถูกครอบงํากิจการ/มีการควบกิจการ 

 (บจ/ป ๑๑-๐๑) แนวทางการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนในกรณีบริษัทจด

ทะเบียนถูกครอบงํากิจการ (ปรับปรุง ๓๐ มี.ค. ๕๒) 

                                                           
 

๔๘
เรื่องเดียวกัน 

https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor0100_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor0100_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2101_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2101_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1100_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2202_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2900_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2900_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1101_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1101_1_TH.pdf


๖๒ 

 

 (บจ/ป ๑๔-๐๐) ยกเลิกขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ 

เง่ือนไข และการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียนในกรณีบริษัทจดทะเบียนถูกครอบงํากิจการ 

(ปรับปรุง ๒๗ มี.ค. ๕๒) 

 (บจ/ป ๒๔-๐๐) แนวทางการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนเม่ือมีการควบ

กิจการ (ปรับปรุง ๒๙ ส.ค. ๕๑) 

 (บจ/ป ๒๕-๐๐) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการควบกิจการของสถาบันการเงิน 

 เหตุการณท่ีตองรายงาน 

 (บจ/ป ๑๒-๐๐) เหตุการณท่ีบริษัทจดทะเบียนตองรายงานตามมาตรา ๕๗ (๖) 

 (บจ/ป ๑๗-๐๐) การเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนท่ีเปนรัฐวิสาหกิจเม่ือมี

เหตุการณตามมาตรา ๕๗ (๖) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 การเปดเผยขอมูลกรณีซ้ือหุนของบริษัทคืน 

 (บจ/ป ๑๑-๐๔) การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือ

บริษัทจดทะเบียนซ้ือหุน ของบริษัทคืน และจําหนายหุนท่ีซ้ือคืน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ปรับปรุง ๑๙ พ.ย. 

๕๑) 

 ๕) การเปดเผยขอมูลตามประเภทหลักทรัพย 

 หลักทรัพย DW 

 (บจ/ป ๑๓-๐๐) การเปดเผยขอมูลของหนวยงานของรัฐท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

ท่ีจะซ้ือหุน (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ปรับปรุง ๒๙ ส.ค. ๕๑) 

 (บจ/ป ๑๕-๐๐) การเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ พ.ศ. 

๒๕๔๕ (ปรับปรุง ๑๘ พ.ค. ๕๒) 

 หลักทรัพย NVDR 

 (บจ/ป ๑๖-๐๐) การเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิด

จากหลักทรัพยอางอิงไทย พ.ศ. ๒๕๔๔๔๙ 

  

                                                           
 

๔๙
อางแลว. 

https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1400_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1400_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2400_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2400_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2500_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1200_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1700_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1700_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1104_2_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1104_2_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1300_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1300_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1500_2_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1500_2_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1600_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1600_TH.pdf


๖๓ 

 

 หลักทรัพย DR 

 (บจ/ป ๑๖-๐๑) การเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิด

จากหลักทรัพยอางอิงไทย ท่ีออกโดยไดรับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. ๓๐/๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 กองทุนรวม 

 (บจ/ป ๑๖-๐๒) การเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 

๒๕๕๐ (ปรับปรุง ๒๙ ส.ค. ๕๑) 

 ตราสารหนี้ 

 (บจ/ป ๓๐-๐๐) หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศและการ

ปฏิบัติการใดๆ ของผูออกตราสารหนี้ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ปรับปรุง ๒๙ ส.ค. ๕๑) 

 ๖) การเปดเผยขอมูลเพ่ือคุมครองประโยชนหรือสวนไดเสียของประชาชน 

 (บจ/ป ๓๒-๐๐) หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเปดเผยขอมูลเพ่ือคุมครอง

ประโยชนหรือสวนไดเสียของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ตลาดหลักทรัพยฯไดกําหนดเรื่องการเปดเผยสารสนเทศ ดังนี้ 

 สารสนเทศท่ีมีลักษณะตองเปดเผยทันที ซ่ึงไดแก 

 ๑. สารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบอยางสําคัญตอหลักทรัพยของบริษัท 

 ๒. สารสนเทศท่ีอาจมีความสําคัญตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 

 ๓. สารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน 

 ชวงเวลาในการเปดเผยสารสนเทศ 

 ชวงเวลากอนเปดการซ้ือขายหลักทรัพยแตละรอบอยางนอย ๑ ชั่วโมงหรือหลังปดการซ้ือ

ขายประจําวันแลว เพ่ือใหนักลงทุนสามารถรับขอมูลของทุกบริษัทไดโดยเทาเทียมกัน 

 แนวทางในการเปดเผยสารสนเทศ 

 เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา เพ่ือความโปรงใสและเปนธรรมตอการลงทุน 

โดยสงขอมูลผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทจด

ทะเบียนตองจัดทําและนําสงขอมูลในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี4้9

๕๐ 

                                                           
 

๕๐
อางแลว. 

https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1601_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1601_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1601_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1602_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1602_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor3000_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor3000_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor3200_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor3200_TH.pdf


๖๔ 

 

 ขอมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี50

๕๑ 

 ๑. งบการเงิน นําสงตลาดหลักทรัพยตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ผาน SET Portal 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ๑.๑ งบการเงินกอนสอบทานและกอนตรวจสอบ : นําสงภายใน ๓๐ วันนับแตวันสิ้น

ไตรมาสหรือสิ้นงวดบัญชีของบริษัท ท้ังนี้ใหเปนความสมัครใจของบริษัท โดยจะตองถือปฏิบัติโดย

สมํ่าเสมอ 

  ๑.๒ งบการเงินรายไตรมาสท่ีผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชี : นําสงภายใน ๔๕ 

วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาส ท้ังนี้ ในกรณีบริษัทมีบริษัทยอย ใหจัดทํางบการเงินรวมดวย 

  ๑.๓ งบการเงินประจําปท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี : นําสงภายใน ๓ เดือน 

นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ท้ังนี้ บริษัทอาจเลือกนําสงงบการเงินประจําปฉบับท่ีผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายใน ๒ เดือน แทนการนําสงงบการเงินไตรมาส ๔ ได โดยบริษัทตองแจง

ตลาดหลักทรัพยลวงหนากอนดําเนินการภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

 ท้ังนี้ หากรายไดหรือกําไรสุทธิของบริษัทเปลี่ยนแปลงเกินกวารอยละ ๒๐ เม่ือเทียบกับ

งวดเดียวกันของปกอน ใหบริษัทนําสงการวิเคราะหและคําอธิบายระหวางกาลของฝายจัดการ โดย

อยางนอยใหแสดงถึงสาเหตุและปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความแตกตางรวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจาก

ปจจัยดังกลาวใหผูลงทุนไดรับทราบ 

 ๒. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ ๕๖-๑): นําสงภายใน ๓ เดือน นับแตวัน

สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงจะเปนขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียนในรอบป

ท่ีผานมา การประกอบธุรกิจ คณะกรรมการ โครงสรางผูถือหุน สรุปฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงาน ภาวะอุตสาหกรรม รวมถึงปจจัยเสี่ยงของธุรกิจ 

 ๓. รายงานประจําป : นําสงภายใน ๔ เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงเปน

เวลาเดียวกับท่ีบริษัทจดทะเบียนไดนําสงใหกับผูถือหุนของบริษัทพรอมหนังสือเชิญประชุมเพ่ือใช

ประกอบการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 ๔. ขอมูลตามเหตุการณ : ในกรณีท่ีมีเหตุการณใดสําคัญเกิดข้ึน เชน คณะกรรมการ

บริษัทมีมติจาย/งดจายเงินปนผล การเพ่ิมทุน การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน 

หรือมีเหตุการณท่ีกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ใหบริษัทจดทะเบียน

เปดเผยขอมูลผานระบบ SET Portal ภายในวันท่ีมีเหตุการณนั้น หรืออยางชาไมเกิน ๙.๐๐ น. ของ

วันทําการถัดไป โดยตองนําสงอยางนอย ๑ ชั่วโมง กอนการเปดซ้ือขายหลักทรัพยแตละรอบ ถามีการ

เปดเผยขอมูลระหวางการซ้ือขาย ตลาดหลักทรัพยจะข้ึนเครื่องหมาย H เพ่ือหามการซ้ือขาย

                                                           
 

๕๑
อางแลว. 



๖๕ 

 

หลักทรัพยนั้นเปนระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือใหผูลงทุนไดรับรูขาวอยางท่ัวถึงกอนท่ีอนุญาตใหซ้ือขาย

หลักทรัพยของบริษัทตอไป 

 ๒.๕.๔ การเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ไดกําหนดมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ดังนี5้1

๕๒  

 วัตถุประสงคและหลักการเปดเผยขอมูล 

 ก.ล.ต. ตระหนักวา การเปดเผยและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับตลาดทุนและการกํากับดูแลมี

ความสําคัญอยางยิ่ง ตอการพัฒนาตลาดทุนใหโปรงใส และนาเชื่อถือ และมีนโยบายท่ีจะเปดเผย

ขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ีตามอํานาจท่ีไดรับตามมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมท้ังจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูล

ขาวสารของทางราชการ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหประชาชนสามารถใชเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจลงทุน รักษาสิทธิ และตรวจสอบการทําหนาท่ีของ ก.ล.ต. ได 

 อยางไรก็ดี การเปดเผยและเผยแพรขอมูลตอสาธารณชนตองคํานึงถึงการเคารพสิทธิใน

ขอมูลของผูท่ีเก่ียวของตามกฎหมายวาดวยขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังการรักษาความลับของขอมูลท่ีไม

พึงเปดเผย (เชน อาจกระทบตอความมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย) ซ่ึงมาตรา ๓๑๖ แหง 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดบทลงโทษไวสําหรับผูท่ีนําไป

เปดเผยดวย 

 ท้ังนี้ ขอมูลท่ี ก.ล.ต. จะเปดเผยครอบคลุมถึง ขอมูลเก่ียวกับการออกหรือเสนอขาย

หลักทรัพย บริษัทท่ีออกหรือเสนอขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซ้ือขาย

หลักทรัพย องคกรท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย การกระทําความผิด และการลงโทษบุคคลท่ี

กระทําความผิด รวมท้ังขอมูลอ่ืนใดท่ีไดรับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีเปนไปเพ่ือ

รักษาประโยชนของประชาชนหรือเพ่ือคุมครองผูลงทุน 

 สําหรับขอมูลเก่ียวกับกรณีตรวจสอบการกระทําผิดท่ียังอยูระหวางดําเนินการ ยังไมมีขอ

ยุติท่ีจะนําไปสูการบังคับใชกฎหมาย โดยท่ัวไป พิจารณาไดวาเขาขายเปนขอมูลท่ีไมพึงเปดเผย 

เนื่องจากอาจกระทบตอสิทธิของบุคคลท่ีอยูระหวางถูกตรวจสอบ ก.ล.ต. จึงไมสามารถเปดเผย

สถานะการอยูระหวางถูกตรวจสอบนั้นตอผูรองเรียน หรือเผยแพรในสื่ออ่ืนใด เวนแตเปนกรณีท่ี

                                                           
 

๕๒
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, มาตรการเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ, [ออนไลน [, แหลงขอมูล: https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs/SEC-internal-

information.aspx [๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 



๖๖ 

 

ประชาชนสนใจ มีขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําผิดดังกลาวปรากฏตอสาธารณชนอยูแลว ก.ล.ต. อาจ

เปดเผยหรือเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของได เทาท่ีจําเปนเพ่ือรักษาประโยชน หรือคุมครองผูลงทุนท่ี

เก่ียวของ และไมกระทบตอประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 

 สําหรับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล ประกอบไปดวย 

 งบการเงินและการรายงานตามมาตรา ๕๖ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ.๒๕๓๕ 

 สรุปหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย๕๓ 

 หลักเกณฑ คูมือ/แนวปฏิบัติ และแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

๑. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ ๕๖-๑) 

๒. รายงานประจําป (แบบ ๕๖-๒) 

๓. หนังสือรับรองงบการเงิน (แบบ ๕๖-๓) 

๔. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ ๕๖-๔) 

๕. แบบสอบทานความครบถวนของขอมูลท่ีเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(“Checklist แบบ ๕๖-๑") 

๖. แบบสอบทานขอมูลท่ีเปดเผยใน MD&A (“Checklist MD&A") 

๗. แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  

 ข้ันตอนและวิธีการ มีดังนี้ 

 ๑. ก.ล.ต. จะเปดเผย หรือเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีใน ๓ ระดับ คือ 

  (๑) ขอมูลเก่ียวกับการออกมาตรการ หรือการดําเนินการรายกรณีท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอผูลงทุน หรือประชาชนในวงกวาง ก.ล.ต. จะออกขาว รวมท้ังเผยแพรทาง website Facebook 

และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีมี 

  (๒) ขอมูลท่ัวไป เปดเผยทาง website Facebook หรือสื่ออ่ืนตามความเหมาะสม 

  (๓) ขอมูลเก่ียวกับการพิจารณาดําเนินการเปนรายกรณี เปดเผยท่ีศูนยสารสนเทศ

ตลาดทุนของ ก.ล.ต. หรือชองทางอ่ืนท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

                                                           
 

๕๓
เรื่องเดียวกัน. 

https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/FinancialStatementsandReportsunderSection56.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/FinancialStatementsandReportsunderSection56.aspx
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/7666s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6128s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6129s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6130s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6192p.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6192p.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6198p.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6191p.doc


๖๗ 

 

 ๒. ระยะเวลาการเผยแพรขอมูลการดําเนินการกับบุคคล ก.ล.ต. จะเผยแพรเปน

ระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปปฏิทิน ซ่ึงครอบคลุมขอมูลดังกลาวท่ีปรากฏในขาว ก.ล.ต. การลงโทษทาง

อาญาและทางบริหารกับผูท่ีไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และสถิติตาง ๆ เปนตน 

 ๓. การเผยแพรขอมูลหรือรายงานท่ีผูมีหนาท่ีตามกฎหมายยื่นตอ ก.ล.ต. เปนผูมีหนาท่ียื่น

เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองของขอมูล โดย ก.ล.ต. จะเผยแพรขอมูลตามท่ีไดรับมา โดยไมมีการ

ปรับปรุงหรือแกไขขอมูล เชน งบการเงิน รายชื่อกรรมการและผูบริหารบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

รายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของกิจการ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและ

สัญญาซ้ือขายลวงหนาของผูบริหาร (แบบ ๕๙) ขอมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปของกองทุน

รวม เปนตน 

 อยางไรก็ดี เพ่ือรักษาประโยชนของประชาชนหรือเพ่ือคุมครองผูลงทุน ก.ล.ต. สงวนสิทธิ

ท่ีจะไมเผยแพร หรือชะลอการเผยแพรขอมูลท่ีมีเหตุอันควรเชื่อวาไมถูกตอง หรืออาจทําใหเกิดความ

เขาใจผิดในสาระสําคัญจนอาจกระทบตอความสงบเรียบรอยในตลาดทุนได (fair and orderly 

market) 

 มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต เพ่ือใหการเปดเผยและเผยแพรขอมูล

ขาวสาร เปนไปอยางถูกตอง ทันสมัย เหมาะสม เชื่อถือได และสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จึงกําหนดมาตรการเผยแพร

ขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) โดยจัดใหมีชองทางเพ่ือการบริการ

ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอมูล

พ้ืนฐาน และขอมูลจากภารกิจตาง ๆ ทางเว็บไซตของ ก.ล.ต. และชองทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบคนขอมูลท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

และกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณะ ดังนี้ 

 โดยฝายงานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลจะตองจัดเตรียม ปรับปรุง

ขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน และเสนอขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการฝายกอนนําสงขอมูลให

ฝายงานผูรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตเผยแพรตอไป ยกเวนขอมูลท่ีฝายงานไดกําหนด

ไวกรณีเฉพาะท่ีไมตองขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการฝาย เชน ขอมูลท่ีมีการสอบทานมาแลว อาทิ 

ขอมูลท่ีสรางข้ึนอัตโนมัติจากระบบงานอิเล็กทรอนิกส เปนตน ท้ังนี้ ในการเผยแพรขอมูลนั้น ใหฝาย

งานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลคํานึงถึงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของดวย อาทิ การ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยคอมพิวเตอร กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ เปนตน 



๖๘ 

 

 การทบทวนเว็บไซต ฝายสื่อสารองคกรมีหนาท่ีพิจารณาทบทวน เนื้อหา ความถูกตอง 

และรูปแบบของเว็บไซต อยางนอยทุก ๖ เดือน กรณีพบขอผิดพลาดใหรีบประสานงานกับฝายงาน

ผูรับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลเพ่ือปรับปรุงแกไขในทันที รวมท้ังจัดทําสรุปการใช

งานเว็บไซตใหผูบังคับบัญชาทราบอยางนอยปละ ๑ ครั้ง53

๕๔ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” พบวา มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

การบริหารจัดการดังตอไปนี้ 

 ชนมณี ศิลานุกิจ ไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา ๑) ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = ๓.๘๗) พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก ทุกดาน 

เรียงลําดับ จากมากไปหานอย ไดแก ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน (X� = ๓.๙๘) ดานการ

วางแผนอัตรากําลัง และดานการสรรหา (X� = ๓.๙๐) ดานการพัฒนาบุคลากร (X� = ๓.๘๙) ดานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (X� = ๓.๘๖) และดานการบริหารจัดการและดานการสรางแรงจูงใจให

บุคลากร (X� = ๓.๘๔)54

๕๕ 

 สุพจน บุญวิเศษ5 5

๕๖ ไดวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒) เพ่ือศึกษาปจจัย

แวดลอมภายในและภายนอกทางการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๓) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการเสริมสราง

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยใช

แบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๐๐ คน ผลการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิผลในการบริหารงาน

                                                           
 

๕๔
อางแลว. 

๕๕ชนมณี ศิลานุกิจ, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วารสาร

ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๓๕ – ๕๓. 

 ๕๖สุพจน บุญวิเศษ, “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี”, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ป

ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๑๘๓-๑๙๗. 



๖๙ 

 

ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทํา

ใหแกประชาชน ท้ัง ๖ ดาน ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต มี

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากท่ีสุดปจจัยแวดลอมภายในทางการบริหารท่ีสงผล ตอประสิทธิผลในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยูในระดับมากท่ีสุด และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทักษะ ความรู ความสามารถ ดานโครงสรางองคกร ดาน

บุคคลากรดานกลยุทธดานรูปแบบการบริหารจัดการ ดานระบบการปฏิบัติงาน ดานคานิยมรวม อยูใน

ระดับมากท่ีสุด ปจจัยแวดลอมภายนอกทางการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา ปจจัยทางนโยบายและการเมือง อยูในระดับมาก และปญหาท่ีและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการขององคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรีจากผูตอบแบบ คือ ๑) ภาครัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลในการจัดสวัสดิการ เชน เบี้ยยังชีพคนพิการ ผูสูงอายุและผูปวยเอดสอยางตอเนื่อง ๒) ภาครัฐ

ควรจัดใหมีทํางานแบบบูรณาการอยางมีสวนรวมระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับหนวยงานอ่ืนๆ 

ท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดสวัสดิการใหแกผูดอยโอกาส เชน กระทรวงพัฒนาสังคม 

 Richard M. Walker๕๗ ไดวิจัยเรื่อง “Local Government Management and 

Performance: A Review of Evidence” ผลการวิจัยพบวา รัฐบาลทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการ

ใหบริการแกประชาชน ในชวงหลายสิบปท่ีผานมานักวิชาการเริ่มท่ีจะตรวจสอบสัมพันธภาพระหวาง

ผูบริหารและผลการดําเนินงานของรัฐบาลทองถ่ินอยางรอบคอบโดยระบุตําแหนงนี้ไวในกรอบทาง

ทฤษฎีดานเศรษฐกิจเหตุการณฉุกเฉินและตามทรัพยากร ในการศึกษานี้เราจะทําการประเมินอยาง

ละเอียดเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนท่ีรูจักกันในปจจุบันเก่ียวกับสมมติฐานการบริหารจัดการประสิทธิภาพใน

รัฐบาลทองถ่ินดวยการผนวกรวมงานวิจัยเชิงประจักษท่ีไดรับการตีพิมพในชวง ๔๐ ปท่ีผานมา เรา

คนพบบทความเชิงประจักษ ๘๖ ขอท่ีทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางถ่ีถวน

และใชเทคนิคการทบทวนคะแนนสนับสนุนกับผลการศึกษาเหลานี้ การวิเคราะหของเราชี้ใหเห็นวา

นักวิชาการยังไมไดสํารวจวิธีจัดการกับการจัดการของรัฐบาลทองถ่ินท้ังหมดดวยความแข็งแรง

เชนเดียวกัน ความสนใจสวนใหญมุงเนนไปท่ีแนวคิดเก่ียวกับขนาดองคกรเนื้อหากลยุทธการวางแผน

คุณภาพบุคลากรความม่ันคงของบุคลากรระบบราชการและระบบเครือขาย หลักฐานแสดงใหเห็นถึง

                                                           
 

๕๗
Richard M. Walker, “Local Government Management and Performance: A Review of 

Evidence”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 25, No. 1 (January 

2015): 101–133. 



๗๐ 

 

ผลการปฏิบัติงานในเชิงบวกท่ีเปนผลมาจากคุณภาพบุคลากร ความม่ันคง และการวางแผนของ

บุคลากร และการสนบัสนุนในระดับปานกลางเพ่ือประโยชนของระบบเครือขายระบบราชการตัวแทน 

และเนื้อหายุทธศาสตร Subanalyses เปดเผยความสัมพันธท่ีแตกตางกันในมิติของผลการปฏิบัติงาน

และระดับองคกรภายในรัฐบาลทองถ่ินและนักวิชาการชาวอังกฤษและอเมริกันท่ีมีอิทธิพลตอ

การศึกษาเหลานี้สวนใหญมาจากมุมมองทางทฤษฎีท่ีแตกตางกัน แนวทางในการวิจัยในอนาคตจะ

ไดรับการพิจารณา 

 ปรุง บุญผดุง และคณะ ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีผลตอความรับผิดชอบ

ตอสังคมของธุรกิจ ผลการวิจัยพบวา ผูนํามีคานิยมและวิสัยทัศนในดานความรับผิดชอบตอสังคม มี

การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม โดยสื่อสารกลยุทธการดําเนินการตอพนักงานอยาง

สมํ่าเสมอ สงผลใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคม และเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ทําให

การดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยสามารถรับรูไดจากผลการ

ดําเนินการความรับผิดชอบทางดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการใหเพ่ือสังคม 

ซ่ึงคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกลุมธุรกิจตางๆ สามาร

นําผลการวิจัยไปใชในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง พนักงานเกิดความ

รับผิดชอบตอสังคม และมีการดําเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม พรอมท้ังกําหนด

ประเด็นสําคัญในการดําเนินการดานตาๆ ไดแก สุขภาพและความปลอดภัย การบริหารจัดการของ

เสียและวัสดุเหลือใช สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ

ดูแลพนักงาน การกํากับดูแลกิจการขอปฏิบัติดานจริยธรรมความรับผิดชอบตอชุมชนและการสงเสริม

การศึกษา57

๕๘ 

 ณฐพร พันธุอุดม ไดวิจัยเรื่อง การจัดการเพ่ือความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นดานนโยบายการบริหารและความยั่งยืน

องคการอยูในระดับปานกลาง  ดานผูนําองคการ  วัฒนธรรมองคการ  บรรยากาศองคการ และการ

บริหารจัดการอยูในระดับมาก สวนการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางความสัมพันธท่ีปรับแก

พบวามีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการทดสอบสมมติฐานท้ัง ๑๒ ขอ สวนใหญเปนไป

ตามท่ีกําหนดไว ยกเวนสมมติฐานท่ี ๘ วัฒนธรรมองคการไมไดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการ

บริหารจัดการ จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญพบวา วัฒนธรรมองคการและผูนําองคการมีบทบาท

สําคัญยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ  นโยบายการบริหารเปนปจจัยท่ีทําใหธุรกิจ

ดําเนินการไปไดดีตามแผนและนําไปสูความสําเร็จ  การสรางบรรยากาศในการทํางานทําใหบุคลากร

                                                           
 

๕๘
ปรุง บุญผดุง และคณะ, “ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจ”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๖๘-๑๗๙. 



๗๑ 

 

แตละคนมีการรับรูและมีทัศนคติตอองคการดีข้ึน ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ความ

ผูกพันและสรางความยั่งยืนตอองคการได การบริหารจัดการองคการจะตองมีแนวทางการพัฒนาโดย

มุงม่ันสรางประโยชนสูงสุดตอสังคม  บริหารองคการดวยความโปรงใส  มีความรับผิดชอบตอชุมชน  

สังคม  สรางนวัตกรรมสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ทําใหมีผลประกอบการดีข้ึน  เกิดความยั่งยืน

ตอผูประกอบการ58

๕๙ 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ชนมณี ศิลานุกิจ ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 

ทุกดาน เรียงลําดับ จากมากไปหานอย ไดแก ดานความกาวหนาในหนาท่ี

การงาน  ดานการวางแผนอัตรากําลัง และดานการสรรหา ดานการ

พัฒนาบุคลากร ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานการบริหาร

จัดการและดานการสรางแรงจูงใจใหบุคลากร  

สุพจน บุญวิเศษ ผลการวิจัยพบวา ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุดปจจัยแวดลอมภายในทางการบริหารท่ีสงผล ตอประสิทธิผลใน

การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี อยูในระดับมากท่ีสุด  

Richard M. Walker 

 

นักวิชาการยังไมไดสํารวจวิธีจัดการกับการจัดการของรัฐบาลทองถ่ิน

ท้ังหมดดวยความแข็งแรงเชนเดียวกัน ความสนใจสวนใหญมุงเนนไปท่ี

แนวคิดเก่ียวกับขนาดองคกรเนื้อหากลยุทธการวางแผนคุณภาพ

บุคลากรความม่ันคงของบุคลากร ระบบราชการและระบบเครือขาย 

หลักฐานแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานในเชิงบวกท่ีเปนผลมาจาก

คุณภาพบุคลากร ความม่ันคง และการวางแผนของบุคลากร 

 

  

                                                           
 

๕๙
ณฐพร พันธุอุดม, “การจัดการเพ่ือความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย”, วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก, ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๙๖-๑๐๕. 



๗๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ปรุง บุญผดุง และคณะ ผูนํามีคานิยมและวิสัยทัศนในดานความรับผิดชอบตอสังคม มีการกําหนด

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม โดยสื่อสารกลยุทธการดําเนินการตอ

พนักงานอยางสมํ่าเสมอ สงผลใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคม และ

เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ทําใหการดําเนินการความรับผิดชอบ

ตอสังคมของธุรกิจประสบความสําเร็จ 

ณฐพร พันธุอุดม การสรางบรรยากาศในการทํางานทําใหบุคลากรแตละคนมีการรับรูและมี

ทัศนคติตอองคการดีข้ึน ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ความ

ผูกพันและสรางความยั่งยืนตอองคการได การบริหารจัดการองคการ

จะตองมีแนวทางการพัฒนาโดยมุงม่ันสรางประโยชนสูงสุดตอสังคม  

บริหารองคการดวยความโปรงใส  มีความรับผิดชอบตอชุมชน  สังคม  

สรางนวัตกรรมสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ทําใหมีผลประกอบการดี

ข้ึน  เกิดความยั่งยืนตอผูประกอบการ 

 

 ๒.๖.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” พบวา มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

ตลาดหลักทรัพยยดังตอไปนี้ 

 จารุวรรณ เอกสะพัง ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเปดเผยและรายงานขอมูลทุน

ทางปญญา ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา ควรทําการ

เปดเผยขอมูลรายงานทุนทางปญญา และคาใชจายเก่ียวกับทุน ทางปญญา เพ่ือการบงบอกถึงการ

บริหารงานของบริษัทวาผูบริหารใหความสําคัญตอการบริหารงานดานบุคคล ดานโครงสราง และดาน

การใชทุนหรือทรัพยากรท่ีมีอยูในบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนารูปแบบการเปดเผยและ

รายงานขอมูลทุนทางปญญาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชวิธีการ

ทบทวนเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางมีประเด็นคําถามท่ี

เก่ียวกับการรายงานทุนทางปญญาของบริษัทจําแนกออกเปน ๓ สวน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดใน

การวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ๑) ระดับความสําคัญของบริษัทตอทุนทางปญญาของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ๒) ระดับความสําคัญของทุนทางปญญาตอนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง



๗๓ 

 

ประเทศไทย ๓) ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมและตนทุนในการเปดเผยขอมูลทุนทางปญญา 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงรูปแบบการรายงานทุนทางปญญา ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ ประกอบดวย กรรมการ

ผูบริหารบริษัท นักบัญชีของบริษัท ท่ีปรึกษาทางการดานลงทุน ผูจัดการธนาคารดานสินเชื่อ ซ่ึงเปน

บุคคลท่ีเก่ียวของกับการใชขอมูลทางบัญชีท้ังหมด เพ่ือสอดคลองกับการพัฒนาแบบรายงานทุนทาง

ปญญาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหพบวาสวนใหญเห็นดวยกับการเปดเผยขอมูล

รายงานทุนทางปญญาเพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องดวยเปนขอมูลท่ีสําคัญตอการไปใชในการตัดสินใจของผูสนใจลงทุน

และเปนขอมูลในการเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือบงบอกตอการบริหารจัดการภายในบริษัท ทําให

ลูกคาเกิดความเชื่อถือตอบริษัทในการตัดสินใจ อาทิเชน การลงทุน การเลือกใชผลิตภัณฑ เปนตน59

๖๐ 

 ศาตรา ไหลประเสริฐไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบวา ๑) การลงทุนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออยูในระดับปานกลาง ๒) รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ๒.๑) ความพอประมาณ โดยการประเมินความเหมาะสมในการ

ลงทุน ลงทุนดวยเงินออม และหลีกเลี่ยงการเก็งกําไร ๒.๒) ความมีเหตุผล โดยการลงทุนดวยการใช

ปจจัยพ้ืนฐาน การใชหลักเหตุและผล การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน และการประเมินมูลคา

พ้ืนฐานของหุน ๒.๓) การมีภูมิคุมกัน โดยการจัดพอรตกระจายความเสี่ยง การลงทุนในหุนพ้ืนฐานดี

ความเสี่ยงต่ํา การลงทุนแบบเนนคุณคา การใชเครื่องมือลดความเสี่ยง ๒.๔) การมีความรู โดย

การศึกษาเรียนรูในกิจการของหุน การมีความรูดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการเงิน การวิเคราะห

ขอมูลกอนการลงทุน ๒.๕) การมีคุณธรรม โดยการลงทุนในกิจการท่ีมีธรรมาภิบาล การไมใชขอมูลวง

ใน และการสรางความสมดุลในทรัพยากร สังคมและสิ่งแวดลอม ๓) ผลการประเมินรูปแบบ พบวา 

รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดและมีความเปนไปไดในระดับมาก60

๖๑ 

 ไพฑูรย อินตะขัน และคณะ ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางโอกาสในการ

ลมละลายธุรกิจครอบครัวและการตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย” ผลการวิจัยพบวา  โอกาสในการลมละลายและขนาดของกิจการ มีความสัมพันธทางบวกตอการ

ตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

อยางไรก็ตามธุรกิจครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการตกแตงกําไร ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจ
                                                           
 

๖๐
จารุวรรณ เอกสะพัง, การพัฒนารปูแบบการเปดเผยและรายงานขอมูลทุนทางปญญา ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔ (กรกฎาคม-

สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๒๒-๑๓๓๕. 

 
๖๑

ศาตรา ไหลประเสริฐ, “รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”,

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๑๑๘๓-๑๑๙๓. 



๗๔ 

 

นําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบาย เพ่ือยับยั้งพฤติกรรมการตกแตงกําไร ท่ีอาจสงผลเสียตอความ

นาเชื่อถือของขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป61

๖๒ 

 ครองรัตน อนุศาสนนันท ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการเปดเผยขอมูลความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา 

๑) ขนาดของบริษัทสงผลกระทบตอการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๑ ในขณะท่ีสัดสวนหนี้สินรวม

ตอสินทรัพยรวมสงผลกระทบตอการการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดาน

เศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ๒) ขนาดของบริษัทสงผลกระทบตอมูลคากิจการมุมมอง

ภายใน ดานอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ และสัดสวน

หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมสงผลกระทบตอมูลคากิจการมุมมองภายใน ดานอัตราสวนผลตอบแทนตอ

สวนของผูถือหุน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๑ ๓) การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของ

บริษัท ดานเศรษฐกิจสงผลกระทบตอมูลคากิจการมุมมองภายนอก ดานอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ดานสัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม ดานโครงสรางของผูถือหุน 

และสัดสวนของคณะกรรมการอิสระไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของการเปดเผยขอมูลความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดานสังคม62

๖๓ 

 สัตยา ตันจันทรพงษ ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลรายงานการ

พัฒนาความยั่งยืนกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความ

ยั่งยืนกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีไมรวมกลุม

ธุรกิจการเงินสําหรับขอบเขตการศึกษาจํากัดเฉพาะป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓๓๗ บริษัทโดยใชแบบ

ประเมินการเปดเผยขอมูลรายงาน การพัฒนาความยั่งยืนท่ีปรับปรุงมาจากกรอบการรายงานความ

ยั่งยืนของ Global Report Initiative และการวางแผนภาษีวัดจากอัตราสวนคาใชจายภาษีตอ

สินทรัพยรวมเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคสหสัมพันธและการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ

ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย 

(Stakeholder Theory) และการศึกษาของ Lanisand Richardson (2012) Hoietal. (2013) และ 

                                                           
 

๖๒
ไพฑูรย อินตะขัน และคณะ, “ความสัมพันธระหวางโอกาสในการลมละลายธุรกิจครอบครัวและการ

ตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารวิชาการเครือขายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๔๙-๖๒. 

 
๖๓

ครองรัตน อนุศาสนนันท, “ปจจัยท่ีสงผลตอการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี 

๗ (กรกฎาคม ๒๕๖๓) : ๖๑-๖๗. 



๗๕ 

 

Sariand Tjen (2016) ผลการวิจัยพบวา การเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมี

ความสัมพันธในเชิงลบกับการวางแผนภาษีแสดงถึงเม่ือบริษัททําการเปดเผยขอมูล รายงานการพัฒนา

ความยั่งยืนมากข้ึนจะชวยลดการวางแผนภาษี ผลการศึกษาจะเปนประโยชนกับหนวยงานของรัฐใน

การสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน63

๖๔ 

 สินีนาฏ วงคเทียนชัย ไดทําการวิจัยเรื่อง “การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม

และการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา 

การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม (CSRD) สงอิทธิพลทางตรงหรือสงผลตอการดําเนินงานท่ี

ไมเปนตัวเงิน (NFI) ท่ีมีขนาดอิทธิพลเทากับ ๐.๘๗ ในระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ การเปดเผย

ขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม (CSRD) ไมมีอิทธิพลหรือไมสงผลตอการดําเนินงานท่ีเปนตัวเงิน (NFI) 

การดําเนินงานท่ีไมเปนตัวเงิน (NFI) ไมมีอิทธิพลหรือไมสงผลตอการดําเนินงานท่ีเปนตัวเงิน (FIN) 

การแดงใหเห็นวาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีผลตอการดําเนินการท่ีไมเปนตัวเงิน กลาวคือชื่อเสียง

ขององคกร และความผูกพันของพนักงาน64

๖๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 

จารุวรรณ เอกสะพัง ควรทําการเปดเผยขอมูลรายงานทุนทางปญญา และคาใชจายเก่ียวกับ

ทุน ทางปญญา เพ่ือการบงบอกถึงการบริหารงานของบริษัทวา

ผูบริหารใหความสําคัญตอการบริหารงานดานบุคคล ดานโครงสราง 

และดานการใชทุนหรือทรัพยากรท่ีมีอยูในบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ 

ศาตรา ไหลประเสริฐ การลงทุนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อยูในระดับปานกลาง รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   ผลการประเมินรูปแบบ พบวา รูปแบบมี

ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดและมีความเปนไปไดในระดับมาก 

 

                                                           
 

๖๔
สัตยา ตันจันทรพงษ. “ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนกับ

การวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๐) : ๒๗๓-๒๙๕. 

 
๖๕

สินีนาฏ วงคเทียนชัย, “การเปดเผยขอมูลความรบัผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปท่ี ๑๐ ฉบับ

ท่ี ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘) : ๑๐๗-๑๒๑. 



๗๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 

ไพฑูรย อินตะขัน และ

คณะ 

โอกาสในการลมละลายและขนาดของกิจการ มีความสัมพันธทางบวก

ตอการตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางไรก็ตามธุรกิจครอบครัวไมมี

ความสัมพันธกับการตกแตงกําไร ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจนํา

ผลการวิจัยไปกําหนดนโยบาย เพ่ือยับยั้งพฤติกรรมการตกแตงกําไร ท่ี

อาจสงผลเสียตอความนาเชื่อถือของขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยตอไป 

ณัฐชรัตน  สินธุชัย ปจจัยดานคุณภาพกําไร  ประกอบดวย  PE  มีความสัมพันธิ์เชิงบวก

กับประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในหมวด

ธุรกิจขนสงและโลจิสติกสและปจจัยดานคุณภาพกําไร  QOE และ  PE   

มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ สําหรับหมวดธุรกิจการแพทย 

ณัฐชรัตน  สินธุชัย ปจจัยดานคุณภาพกําไร  ประกอบดวย  PE  มีความสัมพันธิ์เชิงบวก

กับประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในหมวด

ธุรกิจขนสงและโลจิสติกสและปจจัยดานคุณภาพกําไร  QOE และ  PE   

มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ สําหรับหมวดธุรกิจการแพทย 

สัตยา ตันจันทรพงษ การเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมีความสัมพันธในเชิง

ลบกับการวางแผนภาษีแสดงถึงเม่ือบริษัททําการเปดเผยขอมูล 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืนมากข้ึนจะชวยลดการวางแผนภาษี ผล

การศึกษาจะเปนประโยชนกับหนวยงานของรัฐในการสงเสริมใหบริษัท

จดทะเบียนมีการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมาก

ยิ่งข้ึน 

สินีนาฏ วงคเทียนชัย การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม (CSRD) สงอิทธิพลทางตรง

หรือสงผลตอการดําเนินงานท่ีไมเปนตัวเงิน (NFI) ท่ีมีขนาดอิทธิพล

เทากับ ๐.๘๗ ในระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ การเปดเผยขอมูล

ความรับผิดชอบตอสังคม (CSRD) ไมมีอิทธิพลหรือไมสงผลตอการ

ดําเนินงานท่ีเปนตัวเงิน (NFI) การดําเนินงานท่ีไมเปนตัวเงิน (NFI) ไมมี

อิทธิพลหรือไมสงผลตอการดําเนินงานท่ีเปนตัวเงิน (FIN) 



๗๗ 

 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของจากนั้นไดนํามา

สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดดังตอไปนี้ 

 ๑. รูปแบบการสื่อสารของเบอรโล (Berlo’s Model of Communication)๖๖ 

  ๑) แหลงของสารหรือผูสง (S : Source) 

  ๒) ขอมูลขาวสาร (M : message) 

  ๓) ชองทางในการสง (C : channel) 

  ๔) ผูรับ (R : receiver) 

 ๒. องคประกอบของสารแนวแนวพุทธสื่อสาร ๕ ประการ66

๖๗ 

  ๑) สัจจะ (ความจรงิ) 

  ๒) ตถตา (แทจริง) 

  ๓) กาละ (ถูกเวลา) 

  ๔) ปยะ (ผูรับสารชอบ) 

  ๕) อัตถะ (มีประโยชน) 

๓. วงจรควบคุมการบริหารแบบมีคุณภาพ PDCA ของเด็มม่ิง (William Edwards 

Deming)  ประการ67

๖๘ 

 ๑) P=Plan (ข้ันตอนการวางแผน) คือ ข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนด

กรอบหัวขอท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ  

 ๒) D = Do ข้ันตอนการปฏิบัติ คือ ข้ันตอนการปฏิบัติคือการลงมือปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกําหนดไวในข้ันตอนการวางแผน  

 ๓) C = Check ข้ันตอนการตรวจสอบ คือ ข้ันตอนการตรวจสอบ คือการประเมินผล

ท่ีไดรับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหทราบวาในข้ันตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมาย  

                                                           
 

๖๖
David K. Berlo, The Process of Communication, (New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1960), p. 12. 

 
๖๗

พระราชปริยัติกวี (สมจินต สมฺมาปฺโ), วิทยากรตนแบบสันติภาพ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

http://thebuddh.com/?p=44200 [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 

 
๖๘

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, มุงสูคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิซ สําราญ

ราษฏร, ๒๕๔๗), หนา ๑๘๘ - ๑๙๐. 



๗๘ 

 

 ๔) A = Action ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม คือ ข้ันตอนการดําเนินงานให

เหมาะสมจะพิจารณาผล 

 ๔. หลักธรรมาภิบาล ๖68

๖๙ 

  ๑) ดานหลักนิติธรรม 

  ๒) หลักคุณธรรม 

  ๓) หลักความโปรงใส 

  ๔) หลักการมีสวนรวม 

  ๕) หลักความรับผิดชอบ 

  ๖) หลักความคุมคา 

  

  

                                                           
 

๖๙
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาล (Good Gevernance) ในสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๕), หนา ๔๖. 



๗๙ 

 

 

ตัวแปรแผงภายนอก                                                     ตัวแปรแผงภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

๔. การมสีวนรวม 

๖. ความคุมคา 

๕. ความรบัผิดชอบ 

๒. คุณธรรม 

๓. ความโปรงใส 

พุทธสื่อสาร 
 

๑. สัจจะ (ความจริง) 

 
๒. ตถตา (แทจริง) 

 
๓. กาละ (ถูกเวลา) 

๔. ปยะ (ผูรับชอบ) 

๕. อัตถะ (มีประโยชน) 

๒. สาร 

๑. ผูสง 

การสื่อสาร 
๓. ชองทาง 

๔. ผูรบั 

การบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

๑. การวางแผน 

๒. การปฏิบัติตามแผน 

๓. การตรวจสอบ 

การบริหารจัดการ 

๔. การปรับปรุงแกไข 

๑. นิติธรรม 



 
 

 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

บริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 

๓) เพ่ือนําเสนอโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย การออกแบบการวิจัยดวยวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 

Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้  

  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

  ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

   ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

   ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 

  ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ  

   ๓.๓.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ 

   ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

   ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล  

   ๓.๓.๔ การวิเคราะหขอมูล 

  



๘๑ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ผูวิจัยไดใชแผน 

การวิจัยแบบผสมวิธีโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative 

Method to Extend Quantitative Results) แสดงไวดังภาพท่ี ๓.๑ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓.๑ การวิจัยแบบผสมวิธีดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 จากภาพท่ี ๓.๑ ผูวิจัยไดกําหนดการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการศึกษาวิจัย ทําใหไดแนวทาง

ในการออกแบบการวิจัยโดยแบง ออกเปน ๒ ระยะ ดังนี้ 

 ระยะท่ี ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเริ่มจากการศึกษาวิจัย ใน

เชิงเอกสาร (Documentary) เพ่ือทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดย เลือกตาม

เกณฑท่ีสําคัญ ประกอบดวย ๑) ความจริง (Authenticity) ๒) ความถูกตองนาเชื่อถือ (Credibility) 

๓) การเปนตัวแทน (Representativeness) และ ๔) ความหมาย (Meaning) ความนาเชื่อถือ และ

ความถูกตองของขอมูลในเอกสารท่ีนํามาวิเคราะห และสังเคราะห โดยนําผลท่ีไดรับมาดําเนินการ

สรางกรอบแนวคิดในการวิจัย และดําเนินการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีความ

สอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ และ

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

 ระยะท่ี ๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

๑) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) 

ท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเปนผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของและตัวแทนของ

ผูบริหารบริษัทจดทะเบียน  และนักลงทุนจํานวน ๑๗ รูปหรือคน 

๒) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผูทรงคุณวุฒิ (Expert) ผูวิจัย 

กําหนดการการสนทนากลุมเฉพาะของผูเชี่ยวชาญดานการบริหารภาครัฐ ไดแก ผูบริหารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลดา

หลักทรัพย นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาตสร นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานหลักพุทธธรรม ผูบริหาร

การวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 



๘๒ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นักลงทุนประเภทตางๆ และประชาชนผูสนใจลงทุนในตลาดหุน 

โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการสราง 

เครือขายในการปฏิบัติงานรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) รวมถึงการสรางองคความรู

ท่ีเก่ียวของในดานการบริหารภาครัฐ ท่ีเก่ียวของกับตลาดทุนตลาดหุนอยางรอบดานดวยความ

ละเอียดลึกซ้ึง จํานวน ๙ รูปหรือคน 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๑) ประชากร 

 ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ท่ีเปดบัญชีการลงทุน จํานวน ๑,๙๒๔,๔๗๕ ราย0

๑ 

 ๒) กลุมตัวอยาง 

   ๒.๑) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ไดแก นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีเปดบัญชีการลงทุน จํานวน ๔๕๐ ตัวอยาง 

สําหรับขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใช ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางในการวิจัยโดยการพิจารณา

จากความเหมาะสมของจํานวนคาพารามิเตอรท่ีทําการประมาณคาภายใตรูปแบบตามสมมติฐานใน

กรอบแนวคิดท่ีไดศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของนักวิจัยดานรูปแบบการ

วิเคราะหลิสเลล คือ Lindeman, Merenda and Gold๒   และ Weiss๓  ท่ีไดทําการกําหนดขนาด

ตัวอยางตามกฎอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางและจํานวนความสัมพันธของพารามิเตอรหรือตัวแปร 

ไวเปนตัวอยาง ๑๐–๒๐ ตัวอยางตอความสัมพันธ จากกรอบแนวคิดการวิจัยพบวามีจํานวน

ความสัมพันธของพารามิเตอรท่ีตองประมาณภายใตรูปแบบลิสเลลท้ังหมด ๔๕ ความสัมพันธ ใชเสน

ความสัมพันธละ ๑๐ ตัวอยางเทากับ ๔๕ x ๑๐ = ๔๕๐ 

                                                           
 

๑
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

https://www.set.or.th/th/ market/securities_company_statistics63.html [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

 ๒Lindeman RH, Merenda PF, Gold RZ., Introduction to Bivariate and Multivariate 

Analysis, (Scott Foresman: Glenview, IL, 1980), p. 163. 

 ๓Weiss, R., The Provision of Social Relationship, In Z. Rubin (Ed), (Doing Unto others 

Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall, 1972), pp. 17-26. 
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   ๒.๒) การสุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกใชวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified 

random sampling) ดวยวิธีการจับฉลากจนกระท่ังครบตัวอยางตามท่ีตองการ 

 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงสํารวจ (Questionnaire) 

สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 

ข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๑. ศึกษาขอมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานวิจัย รายงานการประชุมตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของเพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย เพ่ือกําหนดนิยาม ตัว

แปรท่ีใชศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ซ่ึงไดนิยามตัวแปรท่ีกําหนดไวในกรอบแนวคิดดังนี้ 

๒. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

๓. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือ ในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

๔. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน 

พรอมท้ังนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปร เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไข เพ่ือหาคําความเชื่อม่ัน 

(Reliability) 

๕. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง โดยนําเครื่องมือท่ีไดจากการไปทดลองแจก (Try 

Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน ๓๐ ชุด มาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันแลว

นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา 

๖. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง และนําไปแจกกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

๗. รวบรวมแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหเ พ่ือหาขอสรุปท่ีเปนเชิงสถิติ และ 

สังเคราะหขอมูลท่ีไดเพ่ือนํามาสูกระบวนการสรางแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview 

Form) 

 ๒) ลักษณะของแบบสอบถาม 

 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ในการวิ จั ยครั้ ง นี้ เ ป น แบบสอบถามความ คิด เห็ น เ ชิ ง สํ า ร ว จ 

(Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนดามกรอบวิจัย โดยการสรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปน ๔ 

ตอน ดังนี้ 
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 ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเ ก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ 

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน ๖ ขอ 

 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง และทางออมตอ

การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) จํานวน ๗๖ ขอ คําตอบมี ๕ ระดับ 

ดังนี้ 

 ๕ หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

 ๔ หมายถึง เห็นดวยมาก  

 ๓ หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  

 ๒ หมายถึง เห็นดวยนอย  

 ๑ หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ ซ่ึงจะเปนคําถามท่ีเปดโอกาส ให

ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด 

(Open ended Questions) จํานวน ๑ ขอ 

 ๓) การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

  ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนโดยไดนําแบบสอบถาม 

หาคาความเท่ียงตรง (Validity) และหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ ดังนี้ 

๑. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ 

เครื่องมือท่ีออกแบบไว 

๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอ ประธาน

และกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลว นํามา

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม จํานวน ๕ คน ประกอบดวย 

 ๑) รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 

 ๒) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ๓) ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 



๘๕ 

 ๔) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 

 ๕) ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยกอนนําไปใช เพ่ือพิจารณาท้ังในดาน เนื้อหา

สาระและโครงสรางของคําถาม ตลอดจนภาษาท่ีใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการจัด

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามแตละขอ และวัตถุประสงค 

(IOC : The Index of Item Objective Congruence) ท่ีมีเกณฑการพิจารณาให คะแนน ดังนี ้

 +๑ หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคการวิจัย 

 ๐ หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคการวิจัย 

 -๑ หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงคการวิจัย 

 หลังจากนั้นนําคะแนนของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองๆ โดยใชสูตร 

Rovinelli & Hambleton มีสูตรการคํานวณดังนี้ 

  ใชสูตร IOC = 
R

N
∑  

  IOC   คือ ดัชนีความสอดคลอง 

    (Index of Item – Objective Congruence) 

  R คือ คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

  ∑R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

 เกณฑการแปลความหมาย คาดัชนีความสอดคลองท่ียอมรับได ซ่ึงเครื่องมือการวิจัย ฉบับ

นี้ไคคา IOC ทุกขอ ซ่ึงถือวาเครื่องมือใชได ท้ังนี้ผูวิจัยเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC มากกวา ๐.๕ จาก

ผูเชี่ยวชาญท้ัง ๕ คน มาเปนขอคําถาม ซ่ึงไดตรวจสอบแบบสอบถามแลวเห็น วาแบบสอบถามทุกขอ

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความเท่ียงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแตละดาน และ ครอบคลุมวัตถุประสงคของ

การวิจัย 

 ๓. หาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว 

ไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน ๓๐ ชุด 

เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอน บาค (α : 
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Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๓๑ 

ถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได 

 ๔. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอ

ความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวิจัยตอไป 

 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๑) ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม จํานวน ๔๕๐ ฉบับ ซ่ึงถือวาขนาดของกลุมตัวอยางในการ

วิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง โดยเก็บ

แบบสอบถามคืน ดวยตนเอง แลวนํามาตรวจสอบความถูกตอง ไดขอมูลท่ีสมบูรณท้ังหมดจํานวน 

๔๕๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 

 ๒) นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ วิเคราะห

ขอมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร 

 ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis : EFA) และรูปแบบสมการโครงสราง (Structural Equation 

Modeling: SEM) การวิเคราะหขอมูล มีข้ันตอนตอไปนี้ 

 ๑) การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ๒) การวิเคราะหเนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช

วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ตามเกณฑการวิเคราะหเนื้อหา3

๔ 

  ๒.๑) ผูวิจัยตั้งกฎเกณฑข้ึนสําหรับการคัดเลือกเอกสาร และหัวขอท่ีจะทําการ

วิเคราะห 

  ๒.๒) ผูวิจัยวางเคาโครงของขอมูล โดยการทํารายชื่อคําหรือขอความในเอกสารท่ีจะ

ถูกนํามาวิเคราะห แลวแบงไวเปนประเภท (Categories) เพ่ือใหการวิเคราะหมีความสมํ่าเสมอ และ

สามารถตัดสินไดวา จะดึงคําหรือขอความใดออกมาจากเอกสารหรือตัวบท (Text) และจะท้ิงคําหรือ

ขอความใดออกไป 

                                                           
๔สุภางค จันทวานิช, การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๒๔.  
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  ๒.๓) ผูวิจัยคํานึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดลอมประกอบของขอมูล

เอกสารท่ีนํามาวิเคราะห โดยผูวิจัยตั้งคําถามเก่ียวกับเอกสารท่ีนํามาวิเคราะหตามหัวขอในแบบการ

วิเคราะหเนื้อหาซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนท้ังนี้เพ่ือใหการวิเคราะหเปนไปอยางลึกซ้ึง ผูวิจัยทําการพิจารณา

เอกสารในสภาพท่ีเปนปจจัย และเปรียบเทียบคุณลักษณะของเนื้อหาเขากับบริบทของเอกสาร โดยมี

การโยงคุณลักษณะเขากับกรอบแนวคิดทฤษฏีท่ีผูวิจัยเลือกมาเปรียบเทียบ เพ่ือการวิเคราะหขอมูลให

มีความกวางข้ึน และนําไปสูการอางใชกับขอมูลอ่ืน ๆ ได 

  ๒.๔) วิเคราะหเนื้อหาตามท่ีปรากฏ (Manifest Content) ในเอกสารวัดความถ่ีของ

คําหรือขอความในเอกสารเทานั้น ไมใชการตีความหมายของขอความ 

 ๓) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหปจจัย

เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือศึกษากลุมตัวแปรท่ียังไมมีทฤษฎี หรือแนวคิด

สนับสนุนเรื่องนั้นมากอน ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากตัวแปรเหลานั้น แลวนํามาจัดหมวดหมูดวยการ

วิเคราะหปจจัยเพ่ือตองการทราบวากลุมตัวแปร (Set of Variables) ท้ังหมดมีก่ีปจจัย (Factor) ดวย

การใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผลจากการวิเคราะหปจจัย จะชวยลดตัวแปรลงและไดปจจัยซ่ึงทําใหเขาใจ

ลักษณะของขอมูลไดงาย และสามารถสรางตัวแปรแฝงเพ่ือนําตัวแปรแฝงมาใชในการวิเคราะห

รูปแบบสมการโครงสรางตอไป ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจมีข้ันตอนการวิเคราะหดังนี4้๕  

  ๓.๑) ตรวจสอบเบื้องตนวา ขอมูลสามารถนํามาวิเคราะหปจจัยไดหรือไม โดยการ

พิจารณาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปร จากการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาไกเซอร-ไมเยอร- ออลคิน 

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO-MSA) มากกวา .๗๐ ถึง ๑ และ

คา Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญ แสดงวา ตัวแปรมีความสัมพันธกัน เหมาะสมท่ีจะ

นํามาวิเคราะหปจจัย 

  ๓.๒) สกัดปจจัยข้ันตน (Factor Extraction) ใชวิธี Principal Component 

Analysis โดยมีเกณฑกําหนดจํานวนปจจัย คือ คาไอเกน (Eigen Values) มากกวา ๑ และ Scree 

Plot เสนกราฟเริ่มเปนเสนตรงขนานกับแกนนอน 

  ๓.๓) หมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) เพ่ือใหไดปจจัยรวมท่ีชัดเจน 

  ๓.๔) สรางคะแนนปจจัย (Factor Score) เพ่ือสรางตัวแปรแฝงจากตัวแปรสังเกตได 

  ๓.๕) ตั้งชื่อปจจัยใหสื่อความหมายถึงตัวแปรท้ังหมดในปจจัย 

                                                           
๕นงลักษณ วิรัชชัย, รูปแบบลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๒.  



๘๘ 

 ๔) การวิเคราะหรูปแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) 

เปนการบูรณาการของสถิติวิเคราะหท่ีสําคัญ คือการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และการ

วิเคราะหเสนทางอิทธิพล (Path Analysis) รูปแบบสมการโครงสรางประกอบดวย ๒ สวน คือรูปแบบ

การวัด (Measurement Model) และรูปแบบโครงสราง (Structural Model)  

  ๔.๑) รูปแบบการวัด (Measurement Model) เปนรูปแบบท่ีระบุความสัมพันธเชิง

เสนระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได ผูวิจัยใชการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis : CFA) อันดับท่ีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบการวัดตัวแปรแฝงวา ตัว

แปรสังเกตได/ตัวบงชี้ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยโปรแกรม Lisrel (Linear 

Structure Relation) และพิจารณาคัดเลือกปจจัยและตัวบงชี้ จากตัวแปรสังเกตได/ตัวบงชี้ท่ีมี

สัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ซ่ึงสามารถอธิบายองคประกอบสูงตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

  ๔.๒) รูปแบบโครงสราง (Structural Model) เปนรูปแบบท่ีระบุความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง ผูวิจัยใชการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล (Path Analysis) 

จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร ศึกษาอิทธิพลทางตรงและ

อิทธิพลทางออมระหวางตัวแปร และวิเคราะหตรวจสอบความตรงของทฤษฏีหรือทดสอบความ

สอดคลองระหวางรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ ประกอบดวยข้ันตอน ๒ สวนคือ 

  ๔.๒.๑) การประมาณคาพารามิเตอร 

   (๑) การกําหนดขอมูลจําเพาะรูปแบบ (Specification of the Model) 

ผูวิจัยไดสนใจศึกษาวาตัวแปรสาเหตุตัวใดบางท่ีสงผลโดยตรงและโดยออมตอการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูวิจัยใช

รูปแบบการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ประกอบดวยตัวแปรแฝง และตัวแปร

สังเกตได โดยมีขอตกลงเบื้องตนของรูปแบบวาความสัมพันธของรูปแบบท้ังหมดเห็นความสัมพันธเชิง

เสนตรง (Linear) เปนความสัมพันธเชิงบวก (Additive) และเปนความสัมพันธทางเดียว (Recursive 

Model) ระหวางตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) และตัวแปรภายใน (Endogenous 

Variables)   

   (๒) การระบุความเปนไปไดคาเดียวของรูปแบบ (Identification of the 

Model) ผูวิจัยใชเง่ือนไขกฎที (t-rule) นั่นคือจํานวนพารามิเตอรท่ีไมทราบคาจะตองนอยกวาหรือ

เทากับจํานวนสมาชิกในเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของกลุมตัวอยาง ตรวจสอบโดย

จะใหจํานวนพารามิเตอรท่ีตองการประมาณคา (t) และจํานวนตัวแปรสังเกต (NI) ซ่ึงนํามาคํานวณหา

จํานวนสมาชิกในเมทริกซความแปรปรวนรวมได กฎท่ีกลาววา แบบจําลองจะระบุคาไดพอดีเม่ือ t   



๘๙ 

(๑/๒) (NI) (NI+๑) และใชกฎความสัมพันธทางเดียว (Recursive Rule) เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไข

พอเพียง  

   (๓) การประมาณคาพารามิเตอรของรูปแบบ (Parameter Estimation 

form the Model) ผูวิจัยใชการประมาณคาโดยใชวิธี ML (Maximum Likelihood) ซ่ึงเปนวิธีท่ี

แพรหลายท่ีสุด วิธีนี้ใชฟงกชั่นความกลมกลืนท่ีไมใชฟงกชั่นแบบเสนตรง แตก็เปนฟงกชั่นท่ีบอกความ

แตกตางระหวาง เมทริกซ S และ Sigma ได คาประมาณของพารามิเตอรท่ีไดจากวิธี ML มีความคง

เสนคงวา (Consistency) มีประสิทธิภาพและความเปนอิสระจากมาตรวัด การแจกแจงสุมของ

คาประมาณพารามิเตอรท่ีไดจากวิธี ML เปนแบบปกติ และความแกรงของคาประมาณข้ึนอยูกับ

ขนาดของคาพารามิเตอร  

  ๔.๒.๒) การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ (Goodness of Fit Measures) 

เพ่ือศึกษาภาพรวมของรูปแบบวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด ผูวิจัยใชสถิติท่ีจะตรวจสอบ 

ดังนี้ 

  (๑) คาไค-สแควร (Chi-square Statistics) เปนคาสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานทาง

สถิติวาฟงกชั่นความสอดคลองมีคาเปนศูนย ถาคาไค-สแควร มีคาต่ํามากหรือยิ่งเขาใกลศูนยมาก และ

คาไค-สแควร ไมมีนัยสําคัญ แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ    

  (๒) คาสัดสวน  /df เนื่องจากเม่ือจํานวนกลุมตัวอยางมาก คาไค-สแควรก็จะยิ่งสูง

มากจนอาจทําใหสรุปผลไดไมถูกตอง ดังนั้นจึงแกไขโดยพิจารณาคา  /df ซ่ึงควรมีคาไมควรเกิน 

๒.๐๐5

๖  

  (๓) ดัชนีระดับความสอดคลอง (Goodness-of-Fit Index: GFI) ซ่ึงเปนอัตราสวน

ของผลตางระหวางฟงกชั่นความสอดคลองจากรูปแบบกอน และหลังปรับรูปแบบกับฟงกชั่น ความ

สอดคลองกอนปรับรูปแบบคา GFI หากมีคาตั้งแต ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ  

  (๔) ดัชนีวัดความสอดคลองท่ีปรับแลว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) 

ซ่ึงนํา GFI มาปรับแก โดยคํานึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซ่ึงรวมท้ังจํานวนตัวแปรและขนาดกลุม

ตัวอยางหาคา AGFI หากมีคาต้ังแต ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ  

                                                           
๖สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. สถิติวิเคราะหสําหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร: เทคนิคการใชโปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : เจริญมั่นคงดี

การพิมพ, ๒๕๕๔), หนา ๑๔๔.  
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  (๕) ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ใช

เปรียบเทียบรูปแบบเชิงสมมติฐานการวิจัยวามีความสอดคลองสูงกวาขอมูลเชิงประจักษมากนอย

เพียงใด คาท่ีดีควรมีคาตั้งแต ๐.๙๐ ข้ึนไป แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

  (๖) คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized 

Root Mean Squared Residual: Standardized RMR) เปนคาบอกความคลาดเคลื่อนของรูปแบบ 

มีคาต่ํากวา ๐.๐๕ แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

  (๗) คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square 

Error of Approximation: RMSEA) เปนคาท่ีบงบอกถึงความไมสอดคลองของรูปแบบท่ีสรางข้ึนกับ

เมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร ซ่ึงคา RMSEA ท่ีดีมาก ๆ ควรมีคาต่ํากวา ๐.๐๕ แสดงวา

รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   

  (๘) คาขนาดตัวอยางวิกฤติ (Critical N: CN) เปนดัชนีท่ีแสดงขนาดของตัวอยางท่ี

จะยอมรับดัชนีแสดงความสอดคลองของรูปแบบได และคา CN ควรมีคามากกวา ๒๐๐ ของกลุม

ตัวอยาง (Diamantopoulos & Siguaw, ๒๐๐๐)6

๗  

  (๙) เมทริกซความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบความสอดคลอง (Fitting 

Residuals Matrix) หมายถึงเมทริกซท่ีมีผลตางของเมทริกซ S และ Sigma ซ่ึงประกอบไปดวยคา

ความคลาดเคลื่อนท้ังในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน คาสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนน

มาตรฐาน (Largest Standardized Residual) ระหวางเมทริกซสหสัมพันธท่ีเขาสูการวิเคราะหกับ

เมทริกซท่ีประมาณได โดยคาเศษเหลือเคลื่อนท่ีเขาใกลศูนย จะถือวารูปแบบมีแนวโนมสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษความพอดีเศษเหลือเหมาะสมอยูระหวาง -๒ ถึง ๒   

  (๑๐) การปรับรูปแบบ (Model Modification Indexes: MI) ผูวิจัยปรับรูปแบบบน

พ้ืนฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเปนหลัก โดยมีการดําเนินการคือ จะตรวจสอบผลการประมาณ

คาพารามิเตอรวามีความสมเหตุสมผลหรือไม มีคาใดแปลกเกินความเปนจริงหรือไม และพิจารณา

คาสัมประสิทธิสหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสอง (Squared Multiple Correlation) ใหมีความ

เหมาะสม รวมท้ังพิจารณาคาความสอดคลองรวม (Overall Fit) ของรูปแบบวา โดยภาพรวมแลว

รูปแบบสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด และจะหยุดปรับรูปแบบเม่ือพบวา คาสูงสุดของเศษ

เหลือในรูปคะแนนมาตรฐานต่ํากวา ๒.๐๐  

  

                                                           
๗Diamantopoulos, A & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated, 

(Sage Publications: London, 2000), p. 223. 
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แผนภาพท่ี ๓.๑ รูปแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรูปแบบสมการโครงสรางประกอบดวยสัญลักษณตาง ๆ ดังนี้7๘  

    หมายถึง ตัวแปรสังเกตได (Observed Variables) 

 

    หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variables)  

                                                           
๘สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. สถิติวิเคราะหสําหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร : เทคนิคการใชโปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : เจริญมั่นคงดี

การพิมพ, ๒๕๕๔), หนา ๑๔๖. 
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     หมายถึง ความสัมพันธเชิงสาเหตุ หรือน้ําหนักปจจัย 

    หมายถึง ความสัมพันธหรือความแปรปรวนรวมของสองตัวแปร 

 ในการสรางรูปแบบการวิจัย ผูวิจัยจะนําสัญลักษณเหลานี้มาเขียนรวมกันเพ่ือใชแทน

ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ในรูปแบบ ดังนี8้๙ 

แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตไดบนตัวแปรแฝง 

หรือสัญลักษณของปจจัย 

แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของปจจัยหนึ่งบนอีกปจจัยหนึ่ง 

หรือสัญลักษณของความสัมพันธเชิงสาเหตุ 

แทน ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได 

 

 

แทน ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณปจจัย 

 

 ตัวแปรแฝง (Latent variables) ในรูปแบบสมการโครงสรางแบงออกเปน ๒ ประเภท 

คือ 

 ๑. ตัวแปรแฝงท่ีเปนสาเหตุ เรียกวา ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) ใน

ภาพคือ K1 และ K2 ใชสัญลักษณ K หรือ ξ (อานวา KSI) 

                                                           
๙สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. สถิติวิเคราะหสําหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร : เทคนิคการใชโปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : เจริญมั่นคงดี

การพิมพ, ๒๕๕๔), หนา ๑๔๖. 
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 ๒. ตัวแปรแฝงท่ีเปนผล เรียกวา ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) ในภาพ

คือ E1 และ E2 ใชสัญลักษณ E หรือ η (อานวา ETA)   

 ตัวแปรสังเกตได (Observed variables) ในรูปแบบสมการโครงสรางแบงออกเปน ๒ 

ประเภท คือ 

 ๑. ตัวแปรสังเกตไดสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก ใชสัญลักษณ X ในภาพคือ X1 X2 X3 

X4 X5 และ X6 โดยท่ี  

X1 X2 และ X3 เปนตัวแปรสังเกตไดของ K1 

X4 X5 และ X6 เปนตัวแปรสังเกตไดของ K2 

 ๒. ตัวแปรสังเกตไดสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน ใชสัญลักษณ Y ในภาพคือ Y1 Y2 Y3 

Y4 และ Y5 โดยท่ี  

 eY1 และ Y2 เปนตัวแปรสังเกตไดของ E1 

 Y3 Y4 และ Y5 เปนตัวแปรสังเกตไดของ E2 

 ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได X ใชสัญลักษณ d หรือ δ (อานวา 

DELTA)    

 สวนความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได Y ใชสัญลักษณ e หรือ ε (อานวา 

EPSILON) ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรแฝง E ใชสัญลักษณ z หรือ ζ (อานวา ZETA)  

 ดังนั้น d1 d2 d3 d4 d5 และ d6 เปนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ X1 

X2 X3 X4 X5 และ X6 ตามลําดับ 

 e1 e2 e3 e4 และ e5 เปนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ Y1 Y2 Y3 Y4 

และ Y5 ตามลําดับ 

 z1 และ z2 เปนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ E1 และ E2 ตามลําดับ 

 ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการสื่อสารท่ีตรงกันจึงได

กําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง  

 Χ   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

 S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t-Distribution  

 F  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน F–Distribution 

 SKEW  แทน คาความเบ (skewness) 
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 KUS  แทน คาความโดง (kurtosis) 

 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) 

 SE   แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

 R2 แทน คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง (Squared Multiple 

Correlation) หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ 

 𝑥𝑥2  แทน คาสถิติไค-สแควร (Chi-square Statistics) 

 df   แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

 p-value  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

 Г   แทน เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากไป   

 GFI   แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of Fit Index) 

 AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (Adjusted 

Goodness of Fit Index) 

 CFI  แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit 

Index) 

 SRMR  แทน ดัชนีคารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(Standardized RMR) 

 RMSEA  แทน ดัชนีคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root 

Mean Square Error of Approximation)  

 CN   แทน คาขนาดตัวอยางวิกฤต (Critical N) 

 DE   แทน อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 

 IE   แทน อิทธิพลทางออม (Indirect Effects) 

 TE   แทน อิทธิพลรวม (Total Effects) 

  



๙๕ 

 เกณฑท่ีใชแปลผลขอคําถามท่ีไดจากการประเมินผล มีดังนี้ 

 ชวงคาเฉล่ีย   การแปลความหมาย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๒๑ – ๕.๐๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๔๑ – ๔.๒๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๖๑ – ๓.๔๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๑ – ๒.๖๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐ – ๑.๘๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด9

๑๐ 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ๓.๓.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ 

 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยกําหนดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) เปนผูบริหารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. ผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สื่อมวลชนในวงการขาวสารตลาดหุน 

ทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของ เชน ดานลงทุน ดานพุทธธรรม ดานธรรมาภิบาลและ

ตัวแทนนักลงทุนประเภทตางๆ และพระสงฆ เพ่ีอใหไดขอคนพบท่ีชัดเจน สามารถอธิบายเสริม

สนับสนุน ขอโตแยงตางๆ และเสริมใหมีความรู ความเขาใจในปรากฏการณ รวมถึงการเสนอแนะ

ขอคิดเห็นในประเด็นท่ีมีขอ ขัดแยง หรือเห็นควรเพ่ิมเติมใหชุดความรูมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดย

ใชแบบสัมภาษณกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๘ รูปหรือคน  

 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิดานตลาดหลักทรัย                            ตําแหนง 

๑ นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

๒ นายวันชัย จันทรเรือง ผูอํานวยการฝายท่ีปรึกษาการเงินและการ

ลงทุน บริษัทหลักทรัพย โนมูระพันสิน จํากัด 

(มหาชน) 

                                                           
 

๑๐
วัฒนา สุนทรธัย, เรียนสถิติดวย SPSS ภาคการวิเคราะหเคร่ืองมือการวิจัยและการวิเคราะหขอสอบ,    )กรุงเทพมหานคร  :  บริษัท จูนพ

ลับลิชชิ่ง จํากัด  ,๒๕๔๗( , หนา ๗๑. 



๙๖ 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิดานตลาดหลักทรัย                            ตําแหนง 

๓ นางอุบลรัตน นนทธนสิน ผูอํานวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย เมย

แบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

๔ นายสิปกร ขาวสอาด ประธานท่ีปรึกษาบริษัทสวอกโฟกัส จํากัด 

๕ นายจารวุัฒน เกยูรวรรณ ผูจัดการหองคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย 

ไอรา จํากัด (มหาชน) 

 ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร                      ตําแหนง 

๖ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา                            ตําแหนง 

๘ พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช) ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

๙ พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. ผูชวยเจาอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา

รามราชวรวิหาร 

 ผูทรงคุณวุฒิดานการลงทุน ตําแหนง 

๑๐ นายวสันต อิทธิโรจนกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไพโอเนียร มอเตอร 

จํากัด (มหาชน) 

๑๑ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการผูจัดการบริษัท STPI จํากัด (มหาชน) 

๑๒ ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทSEADFCO 

จํากัด (มหาชน) 

๑๓ นายประสทิธิ์ กรโชคอนันต กรรมการผูจัดการเวบไซตหุนอินไซด 

๑๔ นายชาญชัย สงวนวงศ ผูอํานวยการหนังสือพิมพขาวหุนธุรกิจ 

๑๕ นางสาวนุชนาถ เลาหไทยมงคล ผูบริหาร บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด 

๑๖ นางสุจารี จันทรสวาง กรรมการผูจัดการ บลน.Wealtrepublic 

๑๗ ดร.ฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน กรรมการผูจัดการบริษัทไพลินบุคเน็ต จํากัด

(มหาชน) 

๑๘ นายสิทธิชัย จิตรตั้งตรง   ผูบริหารกองทุนเพ่ือการลงทุน 
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 ผูทรงคุณวุฒิ (Expert) 

 ผูวิจัยกําหนดการประชุมกลุมเฉพาะความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูบริหารหรือ

ผูรับผิดชอบดานการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยผูบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ผูบริหารหรือสื่อมวลชนในวงการตลาดหุน นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร และพระพุทธศาสนา 

นักลงทุน และประชาชนผูสนใจ โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ีอนําไปสู

การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือสรางองคความรูท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางรอบดานดวยความ

ละเอียดลึกซ้ึง จํานวน ๙ รูปหรือคน  

 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิดานตลาดหลักทรัยพ ตําแหนง 

๑ ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด 

(มหาชน) 

๒ ดร.ฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน ประธานกรรมการ บริษัท ไพลินบุคเน็ต 

จํากัด (มหาชน) 

๓ นางสาวสุจารี จันทรสวาง ประธานคณะเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท

หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน เวลท 

รีพับบลิค จํากัด 

๔ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ อดีตเลขาธิการ สํานักงาน ก.ล.ต. 

 ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร ตําแหนง 

๕ รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๖ ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ตําแหนง 

๗ พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๘ ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 



๙๘ 

 ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย ตําแหนง 

๙ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๑๐ อ.ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยในเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือการวิจัยท่ีใชในการสัมภาษณ (Interview) 

ซ่ึงเปนคําถามปลายเปดท่ีจะนําไปใชสัมภาษณสําหรับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑) ศึกษารวบรวบขอมูลจากเอกสาร เปนการรวบรวมข้ันแรกเม่ือเริ่มทําการวิจัย โดย

ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ ไดแกพระไตรปฎก เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประกอบการวิจัย 

ชวยในการกําหนดประเด็นและตัวแปรท่ีจะศึกษา และเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิด

ในการสรางแบบสัมภาษณรวมท้ังนํามาใชในการวิเคราะหดวย  

๒) กําหนดคําถามการวิจัย (Research Question) คือ คําถามท่ีตองการคําตอบจากการ

วิจัยหรือเปนสิ่งตองตอบโจทยของวัตถุประสงค โดยพิจารณาจากปจจัยและประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน

และเก่ียวเนื่องกันกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๓) ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

๔) สรางแบบสัมภาษณจากการวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด และขอคนพบจาก

ผลงานวิจัยในบริบทปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง และทางออมตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหครอบคลุมวัตถุประสงคของ

การวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ท้ังนี้

เพ่ือใหไดขอคนพบท่ีชัดเจนสามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ขอโตแยงตางๆ ใหละเอียด และเสริมใหมี

ความรู ความเขาใจในปรากฎการณนี้ท่ีเปนตัวแปรศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสารใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยการสรางแบบสัมภาษณ (Interviews Form) ตามกรอบปจจัย

ท่ีกําหนด แบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 



๙๙ 

 ตอนท่ี ๒ เปนแบบสัมภาษณปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยกําหนดการสรางแบบสัมภาษณจาก

ดัชนีของตัวแปรท่ีไดจากการวิเคราะห และสังเคราะห 

 ตอนท่ี ๓ แบบสัมภาษณเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ ซ่ึงจะเปนคําถามท่ีเปดโอกาสให

ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

 ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๑) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Source) ไดแก การศึกษา

จากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร ฉบับภาษาไทยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการตาม

หลักพุทธธรรม 

 ๒) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารข้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) หรือการวิจัย

เชิงเอกสาร (Documentary Research) ไดแก สวนท่ีเปนคําอธิบายจากเอกสาร หนังสือ ตํารา ท่ีเปน

แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยการทบทวน ตรวจสอบ และสังเคราะหเพ่ือใหไดตัว

แปรท่ีสงผลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 ๓) การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ มีวิธีการเก็บขอมูลหลายแบบใหเลือกตาม

ความเหมาะสมของขอมูลท่ีตองการ และตามลักษณะของประชากรเปาหมายในการเก็บขอมูลในการ

วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 

  ๓.๑) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนการรวบรวม

ผลจากแบบสอบถามในข้ันแรกเม่ือเริ่มทําการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามา

ประกอบการวิจัย ชวยในการกําหนดประเด็นและตัวแปรท่ีจะศึกษา และจากการตรวจสอบขอมูลของ

แบบสอบถาม เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบคําถามในการสรางแบบสัมภาษณรวมท้ังนํามาใช

ในการวิเคราะหดวย 

  ๓.๒) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณผูใหขอมูล

สําคัญ (Key Informants Interview) ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูหรือมีขอมูลในเรื่องท่ีผูวิจัยกําลังศึกษาดีท่ีสุด 

หรือมีความเก่ียวของมากท่ีสุด จํานวน ๑๘ รูปหรือคน ท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

 ๔) การเก็บขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ ตรวจสอบความเหมาะสมของกรอบแนวคิด

การวิจัยโดยการการสนทนากลุมเฉพาะกับผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๐ รูปหรือคน  

  



๑๐๐ 

 ๓.๓.๔ การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหโดยนําขอมูลมาเรียบเรียง และจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามา

วิเคราะหเชิงเนื้อหา ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวม

ได เพ่ือจะไดศึกษาประเด็นไดลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะหแลวไมมีความชัดเจนก็ตามไปเก็บขอมูล

เพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ นั้น เพ่ือตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัย และนําเสนอ

ผลการวิจัยแบบพรรณาความ 



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงคคือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๓) เพ่ือนําเสนอโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 

๓ ประเด็นดังนี้   

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค 

 ๔.๒.๑ สภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๔.๒.๒ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๔.๒.๓ โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 

๔.๔ องคความรู 

  ๔.๔.๑ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

  ๔.๔.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

  



 

๑๐๒ 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน  

ตารางท่ี ๔.๑ จํานวน และรอยละของขอมูลปจจัยสวนบุคคล              (n=๔๕๐) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

๑ เพศ   

 ชาย ๓๒๐ ๗๗.๑๑ 

 หญิง ๑๓๐ ๒๘.๘๙ 

 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 

๒ อายุ   

 ๒๐-๒๙ ป ๑๓ ๒.๘๙ 

 ๓๐-๓๙ ป ๗๑ ๑๕.๗๘ 

 ๔๐-๔๙ ป ๑๑๗ ๒๖.๐๐ 

 ๕๐ ปข้ึนไป ๒๔๙ ๕๕.๓๓ 

 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 

๓ ระดับการศึกษา   

 ต่ํากวาปริญญาตรี ๒๐ ๔.๔๔ 

 ปริญญาตรี ๑๙๑ ๔๒.๔๔ 

 ปริญญาโท ๑๙๖ ๔๓.๕๖ 

 ปริญญาเอก ๔๓ ๙.๕๖ 

 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 

๕ อาชีพ   

 รับจางท่ัวไป ๔๔ ๙.๗๘ 

 เกษตรกร ๕ ๑.๑๑ 

 กรรมกร ๑ ๐.๒๒ 

 นักเรียน นักศึกษา ๕ ๑.๑๑ 

 อาชีพอิสระ ๑๐๒ ๒๒.๖๗ 

 ขาราชการ/เจาหนาท่ีองคกรของรัฐ ๗๕ ๑๖.๖๗ 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๓๒ ๗.๑๑ 

 นักธุรกิจเอกชน ๑๑๔ ๒๕.๓๓ 

 นักลงทุน ๗๒ ๑๖.๐๐ 

 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 



 

๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๑ จํานวน และรอยละของขอมูลปจจัยสวนบุคคล (ตอ)          (n=๔๕๐) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

๖ รายไดเฉล่ียตอเดือน   

 ต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท ๔ ๐.๘๙ 

 ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท ๒๗ ๖.๐๐ 

 ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๔๖ ๑๐.๒๒ 

 ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓๗๓ ๘๒.๘๙ 

 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลจําแนกตามจํานวน และรอยละ 

ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๔๕๐ คน สรุปไดดังนี้ 

 ดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๓๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๑.๑๑ และเพศ

หญิง จํานวน ๑๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๘๙ 

 ดานอายุ พบวา อันดับแรกมีอายุอยูระหวาง ๕๐ ปข้ึนไป จํานวน ๒๔๙ คน คิดเปนรอย

ละ ๕๕.๓๓ รองลงมามีอายุระหวาง ๔๐-๔๙ ป จํานวน ๑๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๐๐ มีอายุ

ระหวาง ๓๐-๓๙ ป จํานวน ๗๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๗๘ และมีอายุระหวาง ๒๐-๒๙ ป จํานวน 

๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๒.๘๙ ตามลําดับ 

 ดานระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙๖ คน คิด

เปนรอยละ ๔๓.๕๖ รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน ๑๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๔๔ ปริญญาเอก 

จํานวน ๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๙.๕๖ และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔๔ 

ตามลําดับ  

 ดานอาชีพ พบวา สวนมากมีอาชีพนักธุรกิจเอกชน จํานวน ๑๑๔ คน ติดเปนรอยละ 

๒๕.๓๓ รองลงมา มีอาชีพอิสระ จํานวน ๑๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๗ มีอาชีพขาราชการ/

เจาหนาท่ีองคกรของรัฐ จํานวน ๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๗ มีอาชีพเปนนักลงทุน จํานวน ๗๒ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๐๐ มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๗.๑๑ มี

อาชีพเกษตรกร จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑.๑๑ และมีอาชีพกรรมกร จํานวน ๑ คน คิดเปนรอย

ละ ๐.๒๒ ตามลําดับ 

 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนมากมีรายไดมากกวา ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๗๓ 

คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๘๙ รองลงมามีรายได ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๖ คน คิดเปนรอย

ละ ๑๐.๒๒ มีรายได ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๖.๐๐ และมีรายไดต่ํา

กวา ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ คน ติดเปนรอยละ ๐.๘๙ ตามลําดับ  



 

๑๐๔ 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค 

 ๔.๒.๑ สภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑) ขอมูลเกี่ยวกับของพุทธส่ือสาร 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามพุทธสื่อสาร ๕ ประการ ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒-๔.๗  

   

ตารางท่ี ๔.๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ในภาพรวม 

              (n=๔๕๐) 

ขอ พุทธส่ือสาร ในภาพรวม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ดานสัจจะ (ความจรงิ) ๓.๘๐ ๐.๗๙๒ มาก 

๒ ดานตถตา (แทจริง)  ๓.๖๐ ๐.๘๐๔ มาก 

๓ ดานกาละ (ถูกเวลา) ๓.๓๑ ๐.๘๔๙ ปานกลาง 

๔ ดานปยะ (ผูรับชอบ) ๓.๕๓ ๐.๗๑๒ มาก 

๕ ดานอัตถะ (มีประโยชน) ๓.๖๘ ๐.๘๒๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๘ ๐.๖๙๐ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับพุทธสื่อสาร ในภาพรวม 

โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๙๐) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานสัจจะ (ความ

จริง) มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๗๙๒) รองลงมา ดานอัตถะ (มี

ประโยชน) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๘๒๘) และดานกาละ (ถูกเวลา) มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๑, S.D. = ๐.๘๔๙) ตามลําดับ ผลของการวิเคราะห

ขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  



 

๑๐๕ 

ตารางท่ี ๔.๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานสัจจะ (ความจริง)  

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๑. ดานสัจจะ (ความจริง) Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารอันเปนขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบ

แหลงท่ีมาได ๓.๘๘ ๐.๗๘๑ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารอันเปนขอเท็จจริงโดยไมมีการแกไขปดเบียน

ขอมูลขาวสารอันเปนมูลเดิม ๓.๘๒ ๐.๘๖๐ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการนําเสนอขอมูล

ขาวสารขอเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาไมมีการปรุงแตง

ขอมูลเพ่ือเอ้ือประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง ๓.๗๕ ๐.๙๐๘ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผลขอมูล

ขาวสารท่ีมีกระบวนการนําเสนอท่ีถูกตองชัดเจนตรง

ถึงผูรับ ๓.๗๓ ๘๗๘ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๘๐ ๐.๗๒๙ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานสัจจะ 

(ความจริง) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๗๒๙) เม่ือพิจารณารายขอพบวา 

ขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนขอเท็จจริงท่ีสามารถ

ตรวจสอบแหลงท่ีมาได มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๘๑) รองลงมา คือ

ขอ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนขอเท็จจริงโดยไมมีการ

แกไขปดเบียนขอมูลขาวสารอันเปนมูลเดิม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๘๖๐) 

และ ขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผลขอมูลขาวสารท่ีมีกระบวนการนําเสนอท่ี

ถูกตองชัดเจนตรงถึงผูรับ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๗๘) ตามลําดับ 

 

  



 

๑๐๖ 

ตารางท่ี ๔.๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานตถตา (แทจริง)  

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๒. ดานตถตา (แทจริง) Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเกิดข้ึนจริงใหนักลงทุนไดทราบ ๓.๗๓ ๐.๘๕๘ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเก่ียวของซ่ึงเกิดข้ึนในสถานการณปจจุบัน 

โดยไมมีการปดบังขอมูล ๓.๕๘ ๐.๙๐๕ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหนักลงทุนได

วิเคราะหและตัดสินใจไดถูกตอง ๓.๖๔ ๐.๙๑๒ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการนําเสนอขอมูล

ขาวสารท่ีเกิดข้ึนในทุกมิติตามสภาพโดยไมปดบัง

ขอมูล ๓.๓๔ ๐.๙๑๖ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๖๐ ๐.๘๐๔ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๔ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานตถตา 

(แทจริง) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๘๐๔) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนจริงใหนักลงทุนไดทราบ มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๕๘) รองลงมา คือขอ ๓ ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหนักลงทุนไดวิเคราะหและ

ตัดสินใจไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๔, S.D. = ๐.๙๑๒) และ ขอ ๔ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในทุกมิติตามสภาพโดยไมปดบัง

ขอมูล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๔๓, S.D. = ๐.๙๑๖) ตามลําดับ 

  



 

๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานกาละ (ถูกเวลา)  

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๓. ดานกาละ (ถูกเวลา) Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารไดตรงเวลาไมคลาดเคลื่อนท่ีสามารถสราง

ความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไดเปนอยางดี ๓.๓๓ ๐.๙๖๙ ปานกลาง 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเหมาะกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหนัก

ลงทุนไดวิเคราะหสถานการณไดถูกตอง ๓.๓๖ ๐.๙๓๙ ปานกลาง 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการวิเคราะหเวลา

ในการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหเขาถึงนักลงทุนได

มากท่ีสุด ๓.๓๑ ๐.๙๓๗ ปานกลาง 

๔ เวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีความเหมาะสม ๓.๒๔ ๐.๙๔๗ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๓๑ ๐.๘๔๙ ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี ๔.๕ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานกาละ 

(ถูกเวลา)  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (x� = ๓.๓๑, S.D. = ๐.๘๔๙ เม่ือพิจารณารายขอ

พบวา ขอ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเหมาะกับสถานการณท่ี

เกิดข้ึนเพ่ือใหนักลงทุนไดวิเคราะหสถานการณไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง  (x� = 

๓.๓๖, S.D. = ๐.๘๕๘) รองลงมา คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารไดตรงเวลาไมคลาดเคลื่อนท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๓, S.D. = ๐.๙๖๙) และ ขอ ๔ เวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = 

๓.๒๔, S.D. = ๐.๙๔๗) ตามลําดับ 

  



 

๑๐๘ 

ตารางท่ี ๔.๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานปยะ (ผูรับชอบ) 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๔. ดานปยะ (ผูรับชอบ) Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารไดตรงเวลาไมคลาดเคลื่อนท่ีสามารถสราง

ความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไดเปนอยางดี ๓.๔๗ ๐.๘๒๖ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเหมาะกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหนัก

ลงทุนไดวิเคราะหสถานการณไดถูกตอง ๓.๔๘ ๐.๘๘๘ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการวิเคราะหเวลา

ในการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหเขาถึงนักลงทุนได

มากท่ีสุด ๓.๖๗ ๐.๘๙๐ มาก 

๔ เวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีความเหมาะสม ๓.๕๑ ๐.๘๗๓ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๓ ๐.๗๑๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๖ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานปยะ 

(ผูรับชอบ)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๗๑๒ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการวิเคราะหเวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหเขาถึงนัก

ลงทุนไดมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๗, S.D. = ๐.๘๙๐) รองลงมา คือขอ ๔ 

เวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (x� = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๘๗๓) และ ขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการ

เปดเผยขอมูลขาวสารไดตรงเวลาไมคลาดเคลื่อนท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไดเปน

อยางดี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๒๖) ตามลําดับ 

  



 

๑๐๙ 

ตารางท่ี ๔.๗ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานอัตถะ (มีประโยชน) 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๕. ดานอัตถะ (มีประโยชน) Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารอันเปนประโยชนตอการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย ๓.๗๘ ๐.๙๑๕ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก ๓.๗๕ ๐.๙๑๓ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยปราศจากอคติความลําเอียงมุงเอาแต

ประโยชนสวนตน ๓.๖๒ ๐.๙๕๐ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารอันเปนประโยชนตอทุกฝายโดยไมปดบังหรือ

ซอนเรนผลประโยชนอันผูอ่ืนจะพึงไดรับ ๓.๕๗ ๐.๙๕๖ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๖๘ ๐.๘๒๘ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๗ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานอัตถะ 

(มีประโยชน)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๘๒๘ เม่ือพิจารณารายขอพบวา 

ขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๙๑๕) รองลงมา คือขอ ๒ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารโดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๙๑๓) และ ขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอทุกฝายโดยไมปดบังหรือซอนเรนผลประโยชนอันผูอ่ืนจะพึง

ไดรับ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๙๕๖) ตามลําดับ 

  



 

๑๑๐ 

 ๒) ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร  

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามทฤษฎีการสื่อสาร ๔ ประการ ดังแสดงในตารางท่ี ดังแสดง

ในตารางท่ี ๔.๘-๔.๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๘ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการสื่อสาร ในภาพรวม 

              (n=๔๕๐) 

ขอ การส่ือสาร ในภาพรวม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ดานผูสงสาร ๓.๗๑ ๐.๗๔๕ มาก 

๒ ดานสาร ๓.๖๘ ๐.๗๕๙ มาก 

๓ ดานชองทางการสื่อสาร ๓.๕๘ ๐.๘๔๒ มาก 

๔ ดานผูรับสาร ๓.๖๒ ๐.๗๐๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๕ ๐.๖๙๗ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๔.๘ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการสื่อสาร ในภาพรวม 

โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๖๙๗) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานผูสงสาร มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๗๔๕) รองลงมา ดานสาร มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๗๕๙) และดานชองทางการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๔๒) ตามลําดับ ผลของการวิเคราะหขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

  



 

๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๙ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการสื่อสาร ดานผูสงสาร 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๑. ดานผูสงสาร Χ  S.D. ระดับ 

๑ ผูเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีความรูเก่ียวกับการสื่อสารเปนอยางดี ๓.๗๙ ๐.๘๕๑ มาก 

๒ ผูเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีความสามารถในการเปดเผยขอมูล

ขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ ๓.๗๐ ๐.๘๕๐ มาก 

๓ ผูเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไมประกอบดวยอคตินําเสนอขอมูล

ขาวสารโดยลําเอียง ๓.๖๖ ๐.๘๖๑ มาก 

๔ เปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมุงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักโดยไม

คํานึงถึงประโยชนสวนตนฝายเดียว ๓.๖๘ ๐.๘๖๗ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๗๑ ๐.๗๔๕ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานผูสง

สาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๘๔๕) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๑ ผู

เปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความรูเก่ียวกับการสื่อสารเปนอยางดี มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๘๕๑) รองลงมา คือขอ ๒ ผูเปดเผยขอมูล

ขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความสามารถในการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางมี

ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๘๕๐) และ ขอ ๓ ผูเปดเผยขอมูล

ขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมประกอบดวยอคตินําเสนอขอมูลขาวสารโดยลําเอียง 

มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๘๖๑) ตามลําดับ 

 

  



 

๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานสาร 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๒. ดานสาร Χ  S.D. ระดับ 

๑ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอมีความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได ๓.๗๖ ๐.๘๔๖ มาก 

๒ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอเปนความจริงท้ังโดยสมมติและโดยปรมัตถ ๓.๖๘ ๐.๘๓๐ มาก 

๓ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอเปนประโยชนตอนักลงทุน ๓.๘๔ ๐.๘๖๑ มาก 

๔ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอทันตอเหตุการณทันสมัยใหมเสมอ ๓.๖๘ ๐.๙๘๙ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๖๘ ๐.๗๕๙ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานสาร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๗๕๙) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๓ ขอมูล

ขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีนําเสนอเปนประโยชนตอนักลงทุน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยู

ในระดับมาก  (x� = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๖๑) รองลงมา คือขอ ๑ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยท่ีนําเสนอมีความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๖, 

S.D. = ๐.๘๔๖) และ ขอ ๔ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีนําเสนอทันตอ

เหตุการณทันสมัยใหมเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๙๘๙) 

ตามลําดับ 

  



 

๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานชองทางการส่ือสาร 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๓. ดานชองทางการส่ือสาร Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึง

ผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ ๓.๖๐ ๐.๙๘๑ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีปลอดภัย ขอมูลไมถูกบิดเบือน

หรือถูกทําลาย ๓.๗๔ ๐.๙๑๐ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ ทันตอ

เหตุการณ ๓.๓๘ ๑.๐๓๔ ปานกลาง 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเขาถึงนักลงทุนไดมากท่ีสุด ๓.๖๑ ๐.๙๕๒ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๘ ๐.๘๔๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดาน

ชองทางการสื่อสาร  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๔๒ เม่ือพิจารณา

รายขอพบวา ขอ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี

ปลอดภัย ขอมูลไมถูกบิดเบือนหรือถูกทําลาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๔, S.D. = 

๐.๙๑๐) รองลงมา คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๐, S.D. 

= ๐.๙๘๑) และ ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี

รวดเร็ว ทันใจ ทันตอเหตุการณ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = ๑.๐๓๔) 

ตามลําดับ 

  



 

๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานผูรับสาร 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๔. ดานผูรับสาร Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารใหกับผูรับตรงกลุมเปาหมาย ไมคลาดเคลื่อน ๓.๕๗ ๐.๘๘๖ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารใหกับผูรับท่ีมีความสารมารถในการใชขอมูล

ขาวสารใหเกิดประโยชน ๓.๗๔ ๐.๘๔๔ มาก 

๓ ผูรับมีความรูเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยเปนอยางดี ๓.๔๘ ๐.๘๓๙ มาก 

๔ ผูรับมีความเขาใจในผลกระทบจากการเปดเผยขอมูล

ขาวสารเปนอยางดี ๓.๖๘ ๐.๘๕๒ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๖๒ ๐.๗๐๐ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานผูรับ

สาร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๒, S.D. = ๐.๗๐๐ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๒ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับผูรับท่ีมีความสารมารถในการใชขอมูล

ขาวสารใหเกิดประโยชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๘๔๔) รองลงมา 

คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับผูรับตรงกลุมเปาหมาย ไม

คลาดเคลื่อน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๘๘๖) และ ขอ ๓ ผูรับมีความรู

เก่ียวกับตลาดหลักทรัพยเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๘๓๙) 

ตามลําดับ 

  



 

๑๑๕ 

 ๓) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA ดังแสดงในตารางท่ี 

ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๓-๔.๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ในภาพรวม 

              (n=๔๕๐) 

ขอ การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA  

ในภาพรวม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ดานการวางแผน ๓.๕๘ ๐.๘๓๔ มาก 

๒ ดานการปฏิบัติตามแผน ๓.๕๐ ๐.๘๖๔ มาก 

๓ ดานการตรวจสอบ ๓.๔๑ ๐.๘๕๗ มาก 

๔ ดานการปรับปรุงแกไข ๓.๓๘ ๐.๘๖๑ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๔๗ ๐.๘๑๐ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การบริหารจัดการ

ตามกระบวนการ PDCA ในภาพรวม โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๑๐ เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๕๘, S.D. = 

๐.๘๓๔) รองลงมา ดานการปฏิบัติตามแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๘๖๔) 

และดานการปรับปรุงแกไข มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = ๐.๘๖๑) 

ตามลําดับ ผลของการวิเคราะหขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  



 

๑๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๔  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ดานการวางแผน 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๑. ดานการวางแผน Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการประชุมวาง

แผนการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง ๓.๖๐ ๐.๘๕๔ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการชี้แจง

วัตถุประสงควิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน ๓.๗๑ ๐.๙๗๗ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนด

งบประมาณในการเปดเผยขอมูลขาวสาร ๓.๔๘ ๐.๙๘๓ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนดตัวชี้วัด

อยางชัดเจน ๓.๕๓ ๐.๙๕๘ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๘ ๐.๘๓๔ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

ตามกระบวนการ PDCA ดานการวางแผน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๕๘, S.D. = 

๐.๘๓๔) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการชี้แจงวัตถุประสงค

วิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๙๗๗) 

รองลงมา คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการประชุมวางแผนการเปดเผยขอมูลขาวสาร

อยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๘๕๔) และ ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีการกําหนดงบประมาณในการเปดเผยขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๙๘๓) ตามลําดับ 

 

  



 

๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ดานการปฏิบัติตามแผนวางแผน 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๒. ดานการปฏิบัติตามแผนวางแผน Χ  S.D. ระดับ 

๑ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอมีความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได ๓.๕๙ ๐.๙๓๕ มาก 

๒ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอเปนความจริงท้ังโดยสมมติและโดยปรมัตถ ๓.๓๘ ๑.๐๐๘ มาก 

๓ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอเปนประโยชนตอนักลงทุน ๓.๔๒ ๐.๙๖๔ มาก 

๔ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอทันตอเหตุการณทันสมัยใหมเสมอ ๓.๖๐ ๐.๙๒๙ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๐ ๐.๘๖๔ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานการ

ปฏิบัติตามแผนวางแผน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๘๖๔) เม่ือพิจารณา

รายขอพบวา ขอ ๔ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีนําเสนอทันตอเหตุการณ

ทันสมัยใหมเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๙๒๙) รองลงมา คือขอ ๑ 

ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีนําเสนอมีความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๙๓๕) และ ขอ ๒ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยท่ีนําเสนอเปนความจริงท้ังโดยสมมติและโดยปรมัตถ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ

ปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = ๑.๐๐๘) ตามลําดับ 

  



 

๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๖  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ดานการตรวจสอบ 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๓. ดานการตรวจสอบ Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึง

ผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ ๓.๔๐ ๐.๙๕๗ ปานกลาง 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีปลอดภัย ขอมูลไมถูกบิดเบือน

หรือถูกทําลาย ๓.๔๘ ๐.๙๒๓ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ ทันตอ

เหตุการณ ๓.๔๐ ๐.๙๔๐ ปานกลาง 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเขาถึงนักลงทุนไดมากท่ีสุด ๓.๓๔ ๐.๙๕๒ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๔๑ ๐.๘๕๗ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานการ

ตรวจสอบ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๔๑, S.D. = ๐.๘๕๗ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีปลอดภัย ขอมูลไมถูก

บิดเบือนหรือถูกทําลาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๙๒๓) รองลงมา คือ

ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ ทันตอ

เหตุการณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  (x� = ๓.๔๐, S.D. = ๐.๙๔๐) และ ขอ ๔ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเขาถึงนักลงทุนไดมากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๔, S.D. = ๐.๘๕๗) ตามลําดับ 

  



 

๑๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ดานการปรับปรุงแกไข 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๔. ดานการปรับปรุงแกไข Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการนําผลของการ

ประเมินมาใชในการแกไขขอบกพรอง ๓.๓๖ ๐.๙๓๔ ปานกลาง 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนด

แนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ๓.๓๙ ๐.๙๑๒ ปานกลาง 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข ๓.๒๔ ๑.๐๑๔ ปานกลาง 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปรับปรุงการ

เปดเผยขอมูลขาวสารใหไดมาตรฐาน ๓.๕๔ ๐.๙๒๗ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๓๘ ๐.๘๖๑ ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานการ

ปรับปรุงแกไข  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = ๐.๘๖๑ เม่ือพิจารณารายขอ

พบวา ขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลขาวสารใหได

มาตรฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง  (x� = ๓.๕๔, S.D. = ๐.๙๒๗) รองลงมา คือขอ ๒ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๙, S.D. = ๐.๙๑๒) และ ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง 

(x� = ๓.๒๔, S.D. = ๑.๐๑๔) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๐ 

 ๔) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๘-๔.๒๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๘ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในภาพรวม 

              (n=๔๕๐) 

ขอ ธรรมาภิบาล ในภาพรวม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ดานนิติธรรม ๓.๘๙ ๐.๗๗๒ มาก 

๒ ดานคุณธรรม ๓.๘๔ ๐.๗๙๖ มาก 

๓ ดานความโปรงใส ๓.๘๐ ๐.๘๓๒ มาก 

๔ ดานการมีสวนรวม ๓.๓๗ ๐.๙๕๒ มาก 

๕ ดานความรับผิดชอง ๓.๗๑ ๐.๘๖๗ มาก 

๖ ดานความคุมคา ๓.๕๕ ๐.๘๔๔ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๙ ๐.๗๕๖ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในภาพรวม 

โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๗๕๖) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานนิติธรรม มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๗๒) รองลงมา ดานคุณธรรม มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (x� = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๙๖) และดานการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปาน

กลาง (x� = ๓.๓๗, S.D. = ๐.๙๕๒) ตามลําดับ ผลของการวิเคราะหขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

  



 

๑๒๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๙ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานนิติธรรม 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๑. ดานนิติธรรม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการประชุมวาง

แผนการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง ๓.๙๙ ๐.๘๗๓ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการชี้แจง

วัตถุประสงควิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน ๓.๙๗ ๐.๘๔๐ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนด

งบประมาณในการเปดเผยขอมูลขาวสาร ๓.๗๓ ๐.๘๖๖ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนดตัวชี้วัด

อยางชัดเจน ๓.๘๖ ๐.๘๒๘ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๘๙ ๐.๗๗๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานนิติธรรม โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๗๒) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๑ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการประชุมวางแผนการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย

สูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๘๗๓) รองลงมา คือขอ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีการชี้แจงวัตถุประสงควิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� 

= ๓.๙๗, S.D. = ๐.๘๔๐) และ ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนดงบประมาณใน

การเปดเผยขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๖๖) ตามลําดับ 

 

  



 

๑๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานคุณธรรม 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๒. ดานคุณธรรม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารดวยความถูกตองดีงาม ๓.๗๔ ๐.๘๙๑ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารดวยความซ่ือสัตย ๓.๗๖ ๐.๙๐๓ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยไมขัดจารีตประเพณี ๓.๙๔ ๐.๘๖๔ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยไมมุงรายตอฝายใด ๓.๙๔ ๐.๘๘๓ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๘๔ ๐.๗๙๖ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานคุณธรรม โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๙๖) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๓ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมขัดจารีตประเพณี มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน

ระดับมาก  (x� = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๘๖๔) รองลงมา คือขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมมุงรายตอฝายใด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๘๘๓) 

และ ขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารดวยความถูกตองดีงาม มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๘๙๑) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความ

โปรงใส 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๓. ดานความโปรงใส Χ  S.D. ระดับ 

๑ การเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยสามารถตรวจสอบได ๓.๘๗ ๐.๙๑๓ มาก 

๒ การเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีความถูกตองเท่ียงธรรม ๓.๗๘ ๐.๘๙๑ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตนฝายเดียว ๓.๗๓ ๐.๙๑๑ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยมุงประโยชนตอสวนรวม ๓.๘๑ ๐.๙๔๕ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๘๐ ๐.๘๓๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความโปรงใส  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๘๓๒ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๑ การ

เปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบได มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยู

ในระดับมาก  (x� = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๙๔๕) รองลงมา คือขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เปดเผยขอมูลขาวสารโดยมุงประโยชนตอสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๑, S.D. = 

๐.๙๔๕) และ ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมเห็นแกประโยชน

สวนตนฝายเดียว มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๙๑๑) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานการมี

สวนรวม 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๔. ดานการมีสวนรวม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมทํา ๓.๓๘ ๑.๐๐๙ ปานกลาง 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมตัดสินใจ ๓.๓๐ ๑.๐๕๒ ปานกลาง 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมรับผลประโยชน ๓.๓๖ ๑.๐๑๘ ปานกลาง 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับฟงขอคิดเห็นจาก

ผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน ๓.๔๖ ๐.๙๘๕ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๓๗ ๐.๙๕๒ ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานการมีสวนรวม  

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๗, S.D. = ๐.๙๕๒ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๔ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับฟงขอคิดเห็นจากผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน

ระดับมาก  (x� = ๓.๔๖, S.D. = ๐.๙๘๕) รองลงมา คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมคิดรวมทํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = 

๑.๐๐๙) และ ขอ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมตัดสินใจ มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๐, S.D. = ๐.๙๕๒) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความ

รับผิดชอบ 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๕. ดานความรับผิดชอบ Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมทํา ๓.๗๒ ๐.๙๓๙ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมตัดสินใจ ๓.๗๔ ๐.๙๔๓ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมรับผลประโยชน ๓.๗๐ ๐.๙๕๒ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับฟงขอคิดเห็นจาก

ผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน ๓.๖๖ ๐.๙๒๘ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๗๑ ๐.๘๖๗ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความ

รับผิดชอบ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๘๖๗ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน

ระดับมาก  (x� = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๙๔๓) รองลงมา คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมคิดรวมทํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๙๓๙) และ 

ขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับฟงขอคิดเห็นจากผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๙๒๘) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความ

คุมคา 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๖. ดานความคุมคา Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมทํา ๓.๔๙ ๐.๙๓๕ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมตัดสินใจ ๓.๕๔ ๐.๙๐๓ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมรับผลประโยชน ๓.๖๒ ๐.๘๘๙ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับฟงขอคิดเห็นจาก

ผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน ๓.๕๘ ๐.๘๓๒ มาก 

 ภาพรวม  ๐.๕๕ ๐.๘๔๔ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความคุมคา  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๕, S.D. = ๐.๘๔๔ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๓ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมคิดรวมรับผลประโยชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๒, S.D. = ๐.๘๘๙) รองลงมา คือขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รับฟงขอคิดเห็นจากผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๓๒) 

และ ขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมคิดรวมทํา มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๙๓๕) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๗ 

   ๔.๒.๒ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ผลแรวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรร

มาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑) คาสถิติเบ้ืองตนของตัวแปรสังเกตไดในการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ตารางท่ี ๔.๒๕ คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรสังเกตไดในการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

                (n=450)  

ตัวแปร Mean ระดับ S.D. Variance Skewness Kurtosis 

smcr1 3.71 มาก .745 .555 -.216 -.101 

smcr2 3.68 มาก .759 .577 -.303 -.195 

smcr3 3.58 มาก .842 .709 -.272 -.174 

smcr4 3.62 มาก .700 .490 -.119 .095 

SMCR 3.65 มาก .697 .486 -.211 -.193 

pdca1 3.58 มาก .834 .696 -.346 -.089 

pdca2 3.50 มาก .864 .747 -.303 -.212 

pdca3 3.41 มาก .857 .735 -.312 .091 

pdca4 3.38 ปานกลาง .861 .741 -.346 .148 

PDCA 3.47 มาก .810 .656 -.345 .017 

bud1 3.80 มาก .729 .532 -.335 -.093 

bud2 3.60 มาก .804 .646 -.310 -.004 

bud3 3.31 ปานกลาง .849 .721 -.252 -.143 

bud4 3.53 มาก .712 .507 -.098 -.294 

Bud5 3.68 มาก .828 .685 -.472 .114 

BUDDIST 3.58 มาก .690 .476 -.277 -.101 

good1 3.89 มาก .772 .596 -.429 -.219 

good2 3.84 มาก .796 .633 -.328 -.479 

good3 3.80 มาก .832 .692 -.495 -.013 

  



 

๑๒๘ 

ตารางท่ี ๔.๒๕ (ตอ)                     (n=450)  

ตัวแปร Mean ระดับ S.D. Variance Skewness Kurtosis 

Good4 3.37 ปานกลาง .952 .905 -.265 -.250 

Good55 3.71 มาก .867 .752 -.437 -.073 

Good6 3.55 ปานกลาง .844 .713 -.287 .019 

GOOD 3.69 มาก .756 .571 -.350 -.102 

  

 จากตารางท่ี ๔.๒๕ ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใชในแตละโมเดล มีตัว

บงชี้ท้ังหมด ๑๙ ตัว ท่ีใชวัดตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร โดย การสื่อสาร (SMCR) การบริหารจัดการ 

(PDCA) เปนตัวแปรแฝงภายนอก พุทธสื่อสาร (BUD) เปนตัวแปรสงผาน และการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (GOOD) เปนตัว

แปรแฝงภายใน มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตไดแต

ละตัว คาสถิติท่ีใชไดแก คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์การกระจาย 

(C.V.) คาความเบ (Sk) และคาความโดง (Ku) โดยแยกวิเคราะหผลแตละตัวแปรดังตอไปนี้   

  ๑) การสื่อสาร (SMCR) พบวา โดยภาพรวมการสื่อสารอยูในระดับมาก (Χ =๓.๖๕) เม่ือ

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรมีการกระจายไมตางกันมาก โดย

มีคาอยูระหวาง รอยละ ๔๙–๗๐.๙๐ เม่ือพิจารณาคาความเบ (Sk) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรทุกตัวมี

การแจกแจงในลักษณะเบซาย (คาความเบเปนลบ) แสดงวาขอมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกวาคาเฉลี่ย 

เม่ือพิจารณาคาความโดง (Ku) พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของขอมูลในลักษณะสูงโดงกวาโคง

ปกติ (คาความโดงมากกวา ๐) แสดงวามีการกระจายของขอมูลนอย จึงเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห

ตอไป  

 ๒) การบริหาร (PDCA) พบวา โดยภาพรวมดานการบริหารอยูในระดับมาก (Χ =๓.๔๗) 

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรมีการกระจายไมตางกันมาก 

โดยมีคาอยูระหวาง รอยละ ๖๙.๖-๗๔.๗ เม่ือพิจารณาคาความเบ (Sk) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรทุก

ตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบซาย (คาความเบเปนลบ) แสดงวาขอมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกวา

คาเฉลี่ย เม่ือพิจารณาคาความโดง (Ku) พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของขอมูลในลักษณะสูงโดง

กวาโคงปกติ (คาความโดงมากกวา ๐) แสดงวามีการกระจายของขอมูลนอย จึงเหมาะสมสําหรับการ

วิเคราะหตอไป    

 ๓) พุทธสื่อสาร (BUD) พบวา โดยภาพรวมพุทธสื่อสารอยูในระดับมาก (Χ =๓.๕๘) เม่ือ

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรมีการกระจายไมตางกันมาก โดย

มีคาอยูระหวาง รอยละ ๗๑.๒-๘๒.๘ เม่ือพิจารณาคาความเบ (Sk) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรทุกตัวมี



 

๑๒๙ 

การแจกแจงในลักษณะเบซาย (คาความเบเปนลบ) แสดงวาขอมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกวาคาเฉลี่ย 

เม่ือพิจารณาคาความโดง (Ku) พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของขอมูลในลักษณะสูงโดงกวาโคง

ปกติ (คาความโดงมากกวา ๐) แสดงวามีการกระจายของขอมูลนอย จึงเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห

ตอไป     

 ๔) การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (GOOD) พบวา โดยภาพรวมจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลอยู

ในระดับมาก (Χ =๓.๖๙) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรมี

การกระจายไมตางกันมาก โดยมีคาอยูระหวาง รอยละ ๕๙.๖-๙๕.๒ เม่ือพิจารณาคาความเบ (Sk) ของ

ตัวแปร พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบซาย (คาความเบเปนลบ) แสดงวาขอมูลของ

ตัวแปรทุกตัวสูงกวาคาเฉลี่ย เม่ือพิจารณาคาความโดง (Ku) พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของ

ขอมูลในลักษณะสูงโดงกวาโคงปกติ (คาความโดงมากกวา ๐) แสดงวามีการกระจายของขอมูลนอย 

จึงเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหตอไป     



Bartlett's Test of Sphericity = 10863.505, df = 171, p = .000, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .971 

  ๒) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดเพ่ือใชสรางเมทริกซสหสัมพันธในการวิเคราะหการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีตัวแปรพุทธส่ือสารเปนตัวแปรสงผาน  

ตารางท่ี ๔.๒๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดในโมเดลท่ีมีตัวแปรพุทธสื่อสารเปนตัวแปรสงผาน 

 smcr1 smcr2 smcr3 smcr4 pdca1 pdac2 pdca3 pdcd4 bud1 bud2 bud3 bud4 bud5 good1 good2 good3 good4 good5 good6 

smcr1 1.00                   

smcr2 .828
**
 1.00                  

smcr3 .790
**
 .826

**
 1.00                 

smcr4 .745
**
 .735

**
 .774

**
 1.00                

pdca1 .691
**
 .702

**
 .741

**
 .712

**
 1.00               

pdca2 .758
**
 .755

**
 .783

**
 .765

**
 .867

**
 1.00              

pdca3 .693
**
 .710

**
 .751

**
 .710

**
 .842

**
 .884

**
 1.00             

pdca4 .731
**
 .738

**
 .764

**
 .734

**
 .813

**
 .872

**
 .912

**
 1.00            

bud1 .676
**
 .698

**
 .620

**
 .631

**
 .549

**
 .633

**
 .587

**
 .578

**
 1.00           

bud2 .735
**
 .762

**
 .733

**
 .679

**
 .655

**
 .727

**
 .702

**
 .695

**
 .763

**
 1.00          

bud3 .677
**
 .696

**
 .745

**
 .632

**
 .677

**
 .710

**
 .742

**
 .718

**
 .577

**
 .777

**
 1.00         

bud4 .730
**
 .748

**
 .748

**
 .701

**
 .673

**
 .697

**
 .692

**
 .695

**
 .618

**
 .728

**
 .745

**
 1.00        

bud5 .784
**
 .815

**
 .767

**
 .689

**
 .674

**
 .736

**
 .713

**
 .731

**
 .711

**
 .763

**
 .723

**
 .749

**
 1.00       

good1 .742
**
 .753

**
 .741

**
 .716

**
 .721

**
 .780

**
 .725

**
 .741

**
 .660

**
 .689

**
 .585

**
 .651

**
 .713

**
 1.00      

good2 .753
**
 .792

**
 .737

**
 .721

**
 .688

**
 .759

**
 .722

**
 .746

**
 .695

**
 .713

**
 .588

**
 .681

**
 .760

**
 .879

**
 1.00     

good3 .759
**
 .786

**
 .742

**
 .718

**
 .689

**
 .778

**
 .735

**
 .754

**
 .679

**
 .711

**
 .607

**
 .666

**
 .765

**
 .852

**
 .899

**
 1.00    

good4 .634
**
 .653

**
 .639

**
 .639

**
 .679

**
 .763

**
 .759

**
 .776

**
 .516

**
 .613

**
 .645

**
 .604

**
 .637

**
 .627

**
 .640

**
 .712

**
 1.00   

good5 .690
**
 .725

**
 .660

**
 .635

**
 .658

**
 .741

**
 .704

**
 .731

**
 .614

**
 .655

**
 .571

**
 .585

**
 .684

**
 .757

**
 .775

**
 .805

**
 .752

**
 1.00  

good6 .689
**
 .685

**
 .708

**
 .680

**
 .715

**
 .806

**
 .777

**
 .790

**
 .558

**
 .630

**
 .619

**
 .639

**
 .656

**
 .727

**
 .741

**
 .753

**
 .779

**
 .789

**
 1.00 

 

 

๑๓๐ 



 

๑๓๑ 

 ๓) การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis: CFA)  

  ในสวนนี้เปนการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis: CFA) โดยใชแบบสอบถามท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๕๐ 

ตัวอยาง แสดงผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐานท่ี ๑ ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   

 สมมติฐานยอยท่ี ๑.๑ คาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการสื่อสารท่ี

พัฒนาข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการสื่อสาร  

 

  



 

๑๓๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๗ คาสถิติความสอดคลองของโมเดลการสื่อสาร 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิต ิ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกวา ๐.๐๕ ๐.๔๒๒ ผานเกณฑ 
2χ /df นอยกวา ๒.๐๐ ๐.๖๔ ผานเกณฑ 

GFI มากกวา ๐.๙๐ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

AGFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๙ ผานเกณฑ 

CFI มากกวา ๐.๙๕ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

SRMR นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๓ ผานเกณฑ 

RMSEA นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๐ ผานเกณฑ 

CN มากกวา ๒๐๐ ๔๖๒๒.๗๘  ผานเกณฑ 

  

  จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบวา คา p-value ไมมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ ๐.๔๒๒ (เกณฑท่ี

กําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ ๐.๖๔ คาองศาอิสระ (df) เทากับ 

๑ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๐.๖๔ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผานเกณฑ คา

ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ 

คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๐.๙๙ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา 

๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ี

กําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๐๓ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คา

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

นอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๔๖๒๒.๗๘ (เกณฑท่ีกําหนด

มากกวาหรือเทากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกคามีคาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดแสดงใหเห็นวาโมเดลการสื่อสารท่ี

ผูวิจัยพัฒนาข้ึนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว      

 

  



 

๑๓๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๘ แสดงคาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการสื่อสาร 

ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบ t R๒ สปส.คะแนน

องคประกอบ beta B(SE) 

SMCR1 0.55 0.69 (0.03) 24.60** 0.85 0.01 

SMCR2 0.47 0.68 (0.03) 23.91** 0.80 0.01 

SMCR3 0.50 0.78 (0.03) 24.79** 0.85 0.02 

SMCR4 1.50 0.70 (0.11) 20.70** 0.66 0.19 

      Chi-Square = 0.64    df = 1    GFI = 1.00    AGFI = 0.99    RMSEA = 0.000 

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 450 ; ระดบัการใหคะแนน ๕ ระดับ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๘ พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการสื่อสาร ท้ังหมดมีคาเปน

บวก มีขนาดตั้งแต ๐.๖๘ ถึง ๒.๒๐ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกดาน ดานท่ีสงผลมาก

ท่ีสุด คือ ผูสงสาร (SMCR1)  และดานชองทางการสื่อสาร (SMCR3) มีความแปรผันรวมกับการสื่อสาร

รอยละ ๘๕ รองลงมาคือ ดานสาร (SMCR2) มีความแปรผันรอยละ ๘๐ และ ดานผูรับสาร (SMCR4)  

มีความแปรผันรอยละ ๖๖ แสดงใหเห็นวาตัวแปรเหลานี้เปนตัวแปรท่ีสําคัญขององคประกอบการการ

สื่อสาร 

  



 

๑๓๔ 

 สมมติฐานยอยท่ี ๑.๒ คาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการบริหารท่ี

พัฒนาข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 
แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหาร 

 

ตารางท่ี ๔.๒๙ คาสถิติความสอดคลองของโมเดลการบริหาร 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิต ิ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกวา ๐.๐๕ ๑.๓๘ ผานเกณฑ 
2χ /df นอยกวา ๒.๐๐ ๐.๔๖ ผานเกณฑ 

GFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๗ ผานเกณฑ 

AGFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๙ ผานเกณฑ 

CFI มากกวา ๐.๙๕ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

SRMR นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๓๑ ผานเกณฑ 

RMSEA นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๔๓ ผานเกณฑ 

CN มากกวา ๒๐๐ ๙๘๗๔.๒๖ ผานเกณฑ 

 

 



 

๑๓๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๙ พบวา คา p-value ไมมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ ๐.๑๔๐๒๑ (เกณฑ

ท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ ๑.๓๘ คาองศาอิสระ (df) 

เทากับ ๓ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๐.๔๖ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผาน

เกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๐.๙๗ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผล

ผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๐.๙๙ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

มากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ 

(เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๐๓๑ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คา

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๔๓ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

นอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๙๘๗๔.๒๖ (เกณฑท่ีกําหนด

มากกวาหรือเทากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกคามีคาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดแสดงใหเห็นวาโมเดลการบริหารท่ี

ผูวิจัยพัฒนาข้ึนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว 

 

ตารางท่ี ๔.๓๐ แสดงคาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหาร   

ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบ t R๒ สปส.คะแนน

องคประกอบ beta B(SE) 

PDCA1 0.75 0.71 (0.03) 22.34** 0.73 0.18 

PDCA2 0.82 0.79 (0.03) 25.42** 0.84 0.12 

PDCA3 0.81 0.82 (0.03) 27.51** 0.92 0.06 

PDCA4 0.80 0.82 (0.03) 26.84** 0.90 0.07 

      Chi-Square = 0.00    df = 0   RMSEA = ๐.๐๐๐  The model is perfect 

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 450 ; ระดบัการใหคะแนน ๕ ระดับ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๐ พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการบริหารท้ังหมดมีคาเปน

บวก มีขนาดตั้งแต ๐.๗๕ ถึง ๐.๘๒ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกดาน ดานท่ีสงผลมาก

ท่ีสุด คือ ดานการตรวจสอบ (PDCA3) มีความแปรผันรวมกับการบริหารรอยละ ๙๒ รองลงมาคือ 

ดาน ปรับปรุงแกไข (PDCA4) มีความแปรผันรวมกับการบริหารรอยละ ๙๐ ดานการปฏิบัติตามแผน 

(PDCA2) มีความแปรผันรวมกับการบริหารรอยละ ๘๔ และดานการวางแผน (PDCA1) มีความแปร

ผันรวมกับการบริหารรอยละ 73 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาตัวแปรเหลานี้เปนตัวแปรท่ีสําคัญของ

องคประกอบการบริหาร  

  



 

๑๓๖ 

 

 สมมติฐานยอยท่ี ๑.๓ คาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันโมเดลพุทธสื่อสารท่ี

พัฒนาข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลพุทธสื่อสาร 

 

ตารางท่ี ๔.๓๑ คาสถิติความสอดคลองของโมเดลพุทธสื่อสาร 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิต ิ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกวา ๐.๐๕ ๐.๓๓ ผานเกณฑ 
2χ /df นอยกวา ๒.๐๐ ๐.๑๖๕ ผานเกณฑ 

GFI มากกวา ๐.๙๐ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

AGFI มากกวา ๐.๙๐ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

CFI มากกวา ๐.๙๕ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

SRMR นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๒๒ ผานเกณฑ 

RMSEA นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๔๙ ผานเกณฑ 

CN มากกวา ๒๐๐ ๑๒๖๔๒.๔๔ ผานเกณฑ 



 

๑๓๗ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๑ พบวา คา p-value ไมมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ ๐.๘๔๙๒๒ (เกณฑ

ท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ ๐.๓๓ คาองศาอิสระ (df) 

เทากับ ๒ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๐.๑๖๕ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผาน

เกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผล

ผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

มากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ 

(เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๒๒ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คา

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๔๙ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

นอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๑๒๖๔๒.๔๔ (เกณฑท่ีกําหนด

มากกวาหรือเทากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกคามีคาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดแสดงใหเห็นวาโมเดลพุทธสื่อสาร 

ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนด

ไว    

   

ตารางท่ี ๔.๓๒ แสดงคาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลพุทธสื่อสาร 

ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบ t R๒ สปส.คะแนน

องคประกอบ beta B(SE) 

BUD1 0.76 1.40 (0.06) 21.58** 0.72 0.07 

BUD2 0.12 0.73 (0.03) 24.42** 0.82 0.01 

BUD3 0.19 0.73 (0.03) 22.18** 0.73 0.02 

BUD4 0.10 0.68 (0.12) 22.76** 0.78 0.24 

BUD5 0.20 0.70 (0.03) 22.12** 0.72 0.01 

      Chi-Square = 0.33    df = 2    GFI = 1.00    AGFI = 1.00    RMSEA = 0.000 

หมายเหตุ : **p < .๐๑ ; n = ๔๕๐ ; ระดบัการใหคะแนน ๕ ระดับ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๓๒ พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีคาเปนบวก มี

ขนาดตั้งแต ๐.๗๒ ถึง ๐.๘๒ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกดาน ดานท่ีสงผลมากท่ีสุด คือ 

ดานตถตา (แทจริง) (BUD2) มีความแปรผันรวมกับพุทธสื่อสาร รอยละ ๘๒ รองลงมาคือ ดานปยะ  

(BUD4) มีความแปรผันรอยละ ๗๘ ดานกาละ (ถูกเวลา) (BUD3) มีความแปรผันรอยละ ๗๓ ดาน



 

๑๓๘ 

สัจจะ (ความจริง) (BUD1) และดานอัตถะ (มีประโยชน)  (BUD5) มีความแปรผันรอยละ ๗๒ แสดงให

เห็นวา ตัวแปรเหลานี้เปนตัวแปรท่ีสําคัญขององคประกอบพุทธสื่อสาร 

 

 สมมติฐานยอยท่ี ๑.๔ คาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึน

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารจัดการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

  



 

๑๓๙ 

ตารางท่ี ๔.๓๓ คาสถิติความสอดคลองของโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิต ิ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกวา ๐.๐๕ ๐.๖๗๘๘๓ ผานเกณฑ 
2χ /df นอยกวา ๒.๐๐ ๐.๕๐ ผานเกณฑ 

GFI มากกวา ๐.๙๐ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

AGFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๙ ผานเกณฑ 

CFI มากกวา ๐.๙๕ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

SRMR นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๓๓ ผานเกณฑ 

RMSEA นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๐ ผานเกณฑ 

CN มากกวา ๒๐๐ ๓๓๗๑.๔๔  ผานเกณฑ 

   

  จากตารางท่ี ๔.๓๓ พบวา คา p-value ไมมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ ๐.๖๗๘๘๓ (เกณฑ

ท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ ๑.๕๑ คาองศาอิสระ (df) 

เทากับ ๓ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๐.๕๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผาน

เกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผล

ผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๐.๙๙ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

มากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ 

(เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๐๓๓ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คา

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

นอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๓๓๗๑.๔๔  (เกณฑท่ีกําหนด

มากกวาหรือเทากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกคามีคาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดแสดงใหเห็นวาโมเดลการบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยข้ึนสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว     

   

  



 

๑๔๐ 

ตารางท่ี ๔.๓๔ แสดงคาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารจัดการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบ t R๒ สปส.คะแนน

องคประกอบ beta B(SE) 

GOOD1 0.14 0.78 (0.07) 19.88** 0.64 0.09 

GOOD2 0.36 0.73 (0.11) 20.68** 0.68 0.20 

GOOD3 0.16 0.73 (0.03) 23.00** 0.77 0.02 

GOOD4 0.30 0.78 (0.04) 20.46** 0.67 0.03 

GOOD5 0.12 0.79 (0.03) 24.78** 0.84 0.01 

GOOD6 0.18 0.73 (0.03) 20.40** 0.74 0.02 

      Chi-Square = 1.51   df = 3    GFI = 1.00    AGFI = 0.99    RMSEA = 0.000 

หมายเหตุ : **p < .๐๑ ; n = ๔๕๐ ; ระดบัการใหคะแนน ๕ ระดับ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๓๔ พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีคาเปนบวก มี

ขนาดตั้งแต ๐.๖๔ ถึง ๐.๘๔ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกดาน ดานท่ีสงผลมากท่ีสุด คือ 

ความรับผิดชอบ (GOOD5) มีความแปรผันรวมกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรอยละ ๘๔ รองลงมาคือ ดานความโปรงใส 

(GOOD3) มีความแปรผันรอยละ ๗๗  ดานความคุมคา (GOOD6) มีความาแปรผันรอยละ ๗๔ ดาน

คุณธรรม (GOOD2) มีความแปรผันรอยละ ๖๘ ดานการมีสวนรวม (GOOD4) มีความแปรผันรอยละ 

๖๗ และดานนิติธรรม (GOOD1) มีความแปรผันรอยละ ๖๔ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ตัวแปรเหลานี้

เปนตัวแปรท่ีสําคัญขององคประกอบการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 ๔) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรร

มาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ี ๒ ดังนี้   

 สมมติฐานท่ี ๒ ปจจัยดานการสื่อสาร การบริหาร และพุทธสื่อสาร มีอิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 



 

๑๔๑ 

 ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ

หลังปรับโมเดลการวิจัยตามแผนภาพท่ี ๔.๕ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

𝑥2= 124.17, df = 103, p = 0.069, RMSEA = 0.019 

 

แผนภาพท่ี ๔.๕ โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษหลังปรับโมเดลการวิจัย 

  

๔. การมีสวนรวม 

 

๖. ความคุมคา 

๕. ความ

รับผิดชอบ 

๒. คุณธรรม 

๓. ความโปรงใส 

 

พุทธสื่อสาร 

 

๑. สัจจะ (ความจริง) 

 
๒. ตถตา (แทจริง) 

 
๓. กาละ (ถูกเวลา) 

๔. ปยะ (ผูรับชอบ) 

 

๕. อัตถะ (มีประโยชน) 

๒. สาร 

๑. ผูสง 

 

การสื่อสาร 
๓. ชองทาง 

๔. ผูรับ 

การบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร

แบบ 

ธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศ

๑. การวางแผน 

๒. การปฏิบัติตามแผน 

๓. การตรวจสอบ 

 

การบริหารจัดการ 

๔. การปรับปรุงแกไข 

 

๑. นิติธรรม 

.69** 

.68** 

.76** 

.70** 

.79** 

.71** 

.73** 

.68** 

.69** 

.71** 

.91** 

.81** 

.81** 

.38** 

.31** 

.93** 

.36** 

.23** 

76** 

.73** 

.70** 

77** 

.79** 

.73** 

0.31 

0.42 

0.53 

0.58 

0.47 

0.39 

0.42 

0.44 

0.58 

0.31 

0.54 

0.21 

0.23 

0.36 

0.31 

0.18 

0.36 

0.45 

0.39 



 

๑๔๒ 

ตารางท่ี ๔.๓๕ คาสถิติความสอดคลองกลมกลืนของการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิง

ประจักษหลังปรับโมเดลการวิจัย 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิต ิ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกวา ๐.๐๕ ๐.๐๖๙ ผานเกณฑ 
2χ /df นอยกวา ๒.๐๐ ๑.๒๐ ผานเกณฑ 

GFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๗ ผานเกณฑ 

AGFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๙ ผานเกณฑ 

CFI มากกวา ๐.๙๐ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

SRMR นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๓๑ ผานเกณฑ 

RMSEA นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๒๕ ผานเกณฑ 

CN มากกวา ๒๐๐ ๑๕๒๓.๗๔ ผานเกณฑ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๓๕ พบวาคา p-value มีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ ๐.๐๖๙ (เกณฑท่ี

กําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ ๑๒๔.๑๗ คาองศาอิสระ (df) 

เทากับ ๑๐๓ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๑.๒๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผาน

เกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๐.๙๗ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผล

ผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๐.๙๙ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

มากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ 

(เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๓๑ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คาความคลาด

เคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๒๕ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา 

๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๑๕๒๓.๗๔ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา

หรือเทากับ ๒๐๐) ผลผานเกณฑ แสดงใหเห็นวาคาสถิติความสอดคลองของการบริหารจดัการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชิงสมมติฐานท่ี

ผูวิจัยพัฒนาข้ึนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว    

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ ปจจัยดานการสื่อสาร การบริหาร และพุทธสื่อสาร มี

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถสรุปเปนตารางผลการศึกษาไดดัง

ตารางตอไปนี้ 

 



 

๑๔๓ 

ตารางท่ี ๔.๓๖ คาสถิติผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีการปฏิบัติตามหลัก

พุทธสื่อสาร เปนตัวแปรสงผาน   

ตัวแปรเหตุ BUD (พุทธสื่อสาร)  GOOD (การเปดเผยขอมูลแบบธรร

มาภิบาล) 

ตัวแปรผล TE IE DE TE IE DE 

SMCR (การสื่อสาร) 0.38** 

(0.12) 

- 0.38** 

(0.12) 

0.47** 

(0.14) 

0.42** 

(0.31) 

0.31 

(0.31) 

PDCA (การบริหาร)  0.36** 

(0.11) 

- 0.36** 

(0.11) 

0.53** 

(0.12) 

0.49** 

(0.13) 

0.23 

(0.21) 

BUD (พุทธสื่อสาร) - - - - - 0.93** 

(0.14) 

คาสถิต ิ Chi-Square = 124.17, df = 103, GFI=0.97, AGFI=0.99, RMSEA=0.025 

ตัวแปร smcr1 smcr2 smcr3 smcr4 pdca1 pdca2 pdca3 pdca4 

ความเท่ียง 0.71 0.69 0.66 0.42 0.73 0.85 0.72 0.74 

ตัวแปร bud1 bud2 bud3 bud4 bud5 good1 good2 good3 

ความเท่ียง 0.69 0.73 0.69 0.78 0.71 0.48 0.65 0.71 

ตัวแปร good4 good5 good6      

ความเท่ียง 0.69 0.67 0.54      

สมการโครงสรางของตัวแปร BUD GOOD   

R2  0.89 0.93  

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

ตัวแปรแฝง          BUD             GOOD          SMCR         PDCA    

BUD                 1.00    

GOOD               0.95         1.00   

SMCR               0.91         0.87            1.000 

PDCA                0.91         0.91             0.87           1.000 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, **p < .๐๑  

 TE = ผลรวมอิทธิพล   IE = อิทธิพลทางออม  DE = อิทธิพลทางตรง 

 



 

๑๔๔ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบวา คาความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได มีคาความเท่ียงอยูระหวาง 

๐.๔๒-๐.๘๕ โดยตัวแปรท่ีมีคาความเท่ียงสูงสุดคือ การปฏิบัติตามแผน (pdca2) มีคาความเท่ียง

เทากับ ๐.๘๕ สวนตัวแปรท่ีมีคาความเท่ียงต่ําสุดคือ ผูรับสาร (smcr4) มีคาความเท่ียงเทากับ ๐.๔๒   

  สําหรับคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R๒) ของสมการโครงสรางตัวแปรภายในแฝงพบวามี

คาเทากับ ๐.๘๙ แสดงวาตัวแปรในโมเดลคือ การสื่อสาร (SMCR) และการบริหาร (PDCA) สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของพุทธสื่อสาร (BUD) ไดรอยละ ๘๙ และยังพบวาสมการโครงสรางตัวแปร

ภายในแฝงมีคาเทากับ ๐.๙๓ แสดงวาตัวแปรในโมเดลคือ การสื่อสาร (SMCR) และการบริหาร 

(PDCA)  และพุทธสื่อสาร (BUD) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาล (GOOD) ไดรอยละ ๙๓ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เม่ือพิจารณา

อิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิรวมพบผลดังนี้ 

 ๑) การส่ือสาร (SMCR)       

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออมระหวางตัวแปรในโมเดลพบวา ความสัมพันธ

ระหวางการสื่อสาร (SMCR) กับการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาล (GOOD) ขนาดความสัมพันธ

เทากับ ๐.๘๗ แยกเปนอิทธิพลทางตรง ๐.๓๑ และอิทธิพลทางออม ๐.๔๒** เปนอิทธิพลรวม 

๐.๔๗** โดยท่ีมีอิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมสงผลตอการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาล อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ หมายความวา การสื่อสาร ประกอบดวย ผูสงสาร สาร ชองทางการ

สื่อสาร ผูรับสาร ตองบริหารจัดการควบคูไปกับการใชหลักพุทธสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย สัจจะ (ความ

จริง) ตถตา (แทจริง) กาละ ถูกเวลา ปยะ (ผูรับชอบ) อัตถะ (มีประโยชน) จึงจะสงผลใหเกิดการ

เปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ๒) การบริหาร (PDCA)    

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออมระหวางตัวแปรในโมเดลพบวา การบริหาร 

(PDCA) กับการเปดเผยขอมูลแบบธรมาภิบาล (GOOD) ขนาดความสัมพันธเทากับ ๐.๙๑ แยกเปน

อิทธิพลทางตรง ๐.๒๓ และอิทธิพลทางออม ๐.๔๙** เปนอิทธิพลรวม ๐.๕๓** โดยท่ีมีอิทธิพล

ทางออม และอิทธิพลรวมสงผลตอการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .๐๑ หมายความวา การบริหาร ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ 

การปรับปรุงแกไข ตองบริหารจัดการควบคูไปกับการใชหลักพุทธสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย สัจจะ (ความ

จริง) ตถตา (แทจริง) กาละ ถูกเวลา ปยะ (ผูรับชอบ) อัตถะ (มีประโยชน) จึงจะสงผลใหเกิดการ

เปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ๓) พุทธส่ือสาร (BUD)  

  เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงของหลักพุทธสื่อสาร (BUD) การเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิ

บาล (BUD) ขนาดความสัมพันธเทากับ ๐.๙๕ มีขนาดอิทธิพลทางตรงสงผลตอการเปดเผยขอมูลแบบ

ธรรมาภิบาลเทากับ ๐.๙๕ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ หมายความวา การบริหารจัดการ



 

๑๔๕ 

เปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลตามหลักพุทธสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย สัจจะ (ความจริง) ตถตา (แทจริง) 

กาละ ถูกเวลา ปยะ (ผูรับชอบ) อัตถะ (มีประโยชน) จะสงผลใหเกิดการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิ

บาลไดถึงรอยละ ๙๕  

 สําหรับคาเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางตัวแปรแฝงมีคาอยูในชวง ๐.๘๗ ถึง ๐.๙๕ โดยเปนตัวแปรมีความสัมพันธแบบทิศทางเดียว (คา

ความสัมพันธเปนบวก) ตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากท่ีสุด คือ การเปดเผยขอมูลแบบธรร

มาภิบาล (GOOD) และ พุทธสื่อสาร (BUD) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ ๐.๙๕ แสดงวา เม่ือ

พุทธสื่อสาร (BUD) มีมากข้ึน การเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาล (GOOD) ก็เพ่ิมมากข้ึนดวย และตัว

แปรท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรองลงมาคือ การสื่อสาร (SMCR) กับ พุทธสื่อสาร (BUD) การบริหาร 

(PDCA) กับ พุทธสื่อสาร (BUD) และการบริหาร (PDCA) กับการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาล (GOOD) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ ๐.๙๑ ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีอยูในระดับสูง 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรร

มาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑) การส่ือสาร 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการสื่อสาร ประเด็นสัมภาษณ

ประกอบดวย ผูสงสาร สาร ชางทางการสื่อสาร และผูรับสาร ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๘ รูปหรือคน ได

ใหสัมภาษณดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๑. การเปดเผยขอมูลขาวสารจะตองมีเนื้อหาสาระท่ีถูกตองแมนยํานาเชื่อถือได และ

ขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเผยแพรไปนั้นจะตองถึงผูรับอยางตรงไปตรงมา ไมมีการบิดเบือนขอมูล หลาย

ครั้งท่ีนักลงทุนไดรับขาวสารท่ีไมถูกตองจะตองเสียประโยชนไปมหาศาล0

๑ 

 ๒. ในการเปดเผยขอมูลขาวสารควรจะใชชองทางท่ีสามารถเขาถึงผูรับไดอยางมี

ประสิทธิภาพในปจจุบันก็มีหลายชองทาง เชน เว็บไซตหรือ LINE กลุมของนักลงทุนซ่ึงไดรับขอมูล

ขาวสารจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนํามากระจายบอกตอภายในกลุมซ่ึงจุดนี้ก็ถือวา

เปนจุดดีอยางหนึ่ง1

๒ 

 ๓. ในเรื่องของขอมูลขาวสารนักลงทุนจะตองแสวงหาขอมูลและการวิเคราะหขอมูลดวย

ตนเองซ่ึงขอมูลเหลานี้จะมีใหเราคนควาอยูในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงเปน

                                           

 
๑
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๖ 

ขอมูลเชิงประจักษท่ีนําเสนอขอมูลในเชิงลึกของบริษัทหลักทรัพยตางๆ ซ่ึงก็สามารถนํามาวิเคราะห

เพ่ือการตัดสินใจลงทุนได2๓ 

 ๔. นักลงทุนจะตองหม่ันศึกษาหาความรูตางๆท่ีเก่ียวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยแตท้ังนี้ท้ังนั้นขอมูลขาวสารท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําเสนอและยังเปนทาง

เดียวอยูจึงควรจะมีการนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองทําเวลาท่ีจะทําใหนักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได

อยางอุนใจ3

๔ 

 ๕. ผูรับขอมูลขาวสารจากตลาดหลักทรัพยก็จําเปนท่ีจะตองศึกษาหาความรูใหดี ขอมูลท่ี

นําเสนอนั้นถึงเปนความจริงหรือขอเท็จจริงก็ตาม ผูรับขาวสารหรือนักลงทุนจะตองรับรูถึงผลกระทบ

และรับไดถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนเพราะวาขอมูลท่ีไดมานั้นไมใชขอมูลสําเร็จรูป ซ่ึงจะตองนํามา

วิเคราะหเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอีกทีหนึ่ง4

๕ 

 ๖. ในสวนของสารสนเทศท่ีนําเสนอควรจะเปนขอมูลขาวสารท่ีเปนความจริงเปน

ขอเท็จจริงท่ีนําเสนอโดยไมไดปรุงแตงหรือผานการใสไขเติมสี ผูนําเสนอไมมีอคติ ไมนําเสนอเพ่ือท่ีจะ

ทําใหเกิดประโยชนแกตนฝายเดียว หรือทําการปดบังขอมูลอยางนี้ถือวาไมยุติธรรม โดยท่ัวไปแลวการ

นําเสนอขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะนําเสนอขอมูลท่ีเปนความจริงและเปนขอมูลท่ี

เกิดข้ึนในแวดวงการลงทุนภายในประเทศและตางประเทศ อีกสวนหนึ่งก็จะเปนขอมูลขาวสารในเชิง

ลึกของบริษัทหลักทรัพยตางๆท่ีเราจะสามารถเขาไปศึกษาคนควาหาขอมูลและนํามาวิเคราะห

ตัดสินใจในการลงทุนได5๖ 

 ๗. ขอมูลขาวสารท่ีนําเสนอท่ีเก่ียวของกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําคัญอยูท่ี

การนําเสนอในลักษณะขององคกรท่ีมีการนําเสนอความจริงขอเท็จจริงใหกับนักลงทุนและรับทราบ

ขอมูลท่ีนําเสนอนั้นจะเปนประโยชนตอการลงทนในภาพรวม การนําเสนอขอมูลก็คอนขางจะรวดเร็ว

ทันตอเวลาไมมีชองทางหลากหลายท่ีจะใหนักลงทุนไดเขาไปศึกษาและรับขอมูลขาวสารตางๆ ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพสํานักพิมพตางๆ ก็มีการนําเสนอขอมูลขาวสารของ

ตลาดหลักทรัพยรวมท้ังสื่อหลักของประเทศท่ีนําเอาขอมูลขาวสารเผยแพรทางสถานีวิทยุ

สถานีโทรทัศนและชองทางออนไลน6๗ 

 ๘. ผูเผยแพรขอมูลสําคัญท่ีสุดคนท่ีเปดเผยขอมูลหรือคณะท่ีทําหนาท่ีในการนําขอมูล

ขาวสารท่ีเก่ียวกับการลงทุนสนับสนุนตางๆบุคคลเหลานี้จะตองมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหนําเสนอ

                                           

 
๓
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๗
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๗ 

ขอมูลท่ีจะสงผลกระทบตอนักลงทุนซ่ึงจะเปนผลเสียและไมนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีอํานวยประโยชน

แกฝายใดฝายหนึ่ง7

๘ 

 ๙. บอยครั้งท่ีมีการนําเสนอขอมูลอันเปนเท็จเพ่ือตองการท่ีจะใหนักลงทุนไดทราบขาว

ขอมูลอันเปนเท็จซ่ึงจะเปนการกอบโกยผลประโยชนของฝายดังนั้นชองทางในการสื่อสารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยตองชัดเจนกําหนดใหชัดเจนวาใชชองทางใดในการนําเสนอขอมูลขาวสาร

ประชาชนท่ีตองการทราบก็สามารถเขามาดูในชองทางนั้นได และการเก็บรักษาขอมูลอันเปนสิทธิ

ประโยชนตางๆจะตองถูกจัดเก็บไวอยางปลอดภัยมีใหใครท่ีไมหวังดีหรือผูกอการรายเขามาโจมตีหรือ

ทําลายขอมูลใหเสียหายได8๙ 

 ๑๐. นักลงทุนจะตองมีความเขาใจเก่ียวกับขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยในเบื้องตน

คือจะตองเลือกเสพขาวท่ีดีและก็ตองมีวิจารณญาณคิดวิเคราะหวา ขอมูลท่ีไดรับนั้นเปนความจริง

หรือไม บางครั้งท่ีนักลงทุนไดรับขอมูลอันเปนเท็จแลวก็เกิดความตื่นตระหนกซ่ึงมีผลตอการลงทุนทํา

ใหเสียผลประโยชนไปก็มีไมนอย9

๑๐ 

 ๑๑. ชองทางในการสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบันก็ถือวาใชไดดี

เลยทีเดียว มีชองทางท่ีนําเสนอขอมูลเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยหลายชองทาง ท่ีเห็นอยูหลักๆ มี

รายการทีวีซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนของภาครัฐ ก็มีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย สถานี

วิทยุก็มีการรายงานขาวท่ีเก่ียวของกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีสื่อท่ีเปนออนไลน

เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการนําเสนอขอมูลในลักษณะเดียวกันซ่ึงผูรับก็

สามารถหรือนักลงทุนก็สามารถตรวจสอบวาขอมูลขาวสารท่ีไดรับนั้นมีความถูกตองหรือไมจากสื่อ

ตางๆ หากวาไดรับขอมูลขาวสารท่ีตรงกันหลายแหงตามท่ีตลาดหลักทรัพยไดนําเสนอนั้น ก็ถือวา

ขอมูลนั้นเปนความจริงมีความนาเชื่อถือ สามารถนําเอาไปใชในการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจใน

การลงทุนได10

๑๑ 

 ๑๒. การนําเสนอขอมูลขาวสารจะตองประกอบดวยหลายองคประกอบท้ังผูสงสารสาร

ชองทางในการสื่อสารและผูรับและตองมีความสัมพันธกัน ผูสงสารจะตองมีคุณธรรม คือไมเห็นแก

ประโยชนสวนตนหรือมีอคติในการนําเสนอขอมูล สวนเนื้อหาสาระขาวสารท่ีจะนําเสนอก็ตองมีความ

นาเชื่อถือเปนความจริงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะนําเอาไปใชประโยชนไดมีแหลงอางอิงท่ีมาท่ีชัดเจน11

๑๒ 

                                           

 
๘
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๙
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๘ 

 ๑๓. หลายครั้งท่ีนักลงทุนไดตัดสินใจพลาดจากการเสพขาวอันเปนเท็จหรือการไดรับ

ขอมูลขาวสารท่ีเปนจริงแตวาไดรับชาซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายในการตัดสินใจลงทุน ตามภาษา

ของนักลงทุนเรียกวาตกขบวนจากไดรับขอมูลขาวสารชาไมตรงเวลา12

๑๓ 

 ๑๔. ขอมูลท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําเสนอเปนลักษณะของขอมูลท่ีเปน

เรื่องราวในแวดวงของการลงทุนซ่ึงผูรับสารโดยนักลงทุนจะตองมีความฉลาดและมีความรูพ้ืนฐานใน

การนําเอาขอมูลนั้นมาใชเพ่ือตัดสินใจและวิเคราะหสําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย13

๑๔ 

 ๑๕. นักลงทุนจะตองมีประสบการณในการวิเคราะหขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะ

เก่ียวของกับการลงทุนเชน การตัดสินใจของรัฐบาลซ่ึงมีผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยการเกิด

เหตุจลาจลการยึดอํานาจ หรือแมแตการเกิดโรคระบาดสิ่งตางๆ เหลานี้ลวนแตจะเปนปจจัยท่ีจะสงผล

ตอตลาดหลักทรัพยไดท้ังนั้น ดังนั้นนักลงทุนซ่ึงเปนผูรับขอมูลขาวสารจะตองมีความรูดีและมีความ

ฉลาดในการนําเอาขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชน14

๑๕ 

 ๑๖. ในความเปนจริงแลวขอมูลขาวสารก็คือขอมูลขาวสารปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหขอมูล

ขาวสารมันถูกนําเสนอออกมาซ่ึงจะเปนประโยชนและไมเปนประโยชนข้ึนอยูกับตัวบุคคลท่ีนําเสนอ

คือผูสงสารจะตองมีความระมัดระวังในการนําเสนอขอมูลท่ีจะสงผลกระทบตอการลงทุนและจะตอง

ไมมีอคติความลําเอียงหรือเห็นแกประโยชนสวนตนหรือการทุจริตคอรัปชั่นตาง ๆ15

๑๖ 

 ๑๗. ในปจจุบันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็มีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานทาง

เว็บไซตเก่ียวกับเนื้อหาสาระท่ีเปนขอมูลเชิงประจักษ และสิทธิประโยชนท่ีนักลงทุนจึงไดรับ ในจุดนี้ก็

มองวาเปนประโยชนกับนักลงทุนเพราะวาสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได16

๑๗ 

 ๑๘. ควรมีการนําเสนอขอมูลท่ีหลากหลายซ่ึงใหนักลงทุนสามารถเลือกใชขอมูลตางๆ 

เหลานั้นไดอยางเหมาะสม โดยท่ีมีความถูกตองของขอมูลและมีความนาเชื่อถือ สื่อมวลชนก็ควร

จะตองมีการนําเสนอขอมูลท่ีมีความสอดคลองกับขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย17

๑๘ 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการสื่อสาร ประกอบดวย 

  ผูสงสาร ไดแก ผูรับสารไมมีอคติ สื่อสารดวยมุงประโยชนสวนรวม มีความรูในการเปดเผย

ขอมูล มีทักษะและประสบการณในการเปดเผยขอมูล และมีมีคุณธรรมในการสื่อสาร 

                                           

 
๑๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๙ 

  สาร ไดแก มีความถูกตองแมนยํา มีความนาเชื่อถือ ประกอบดวยประโยชน มีความเปน

ปจจุบันทันตอเหตุการณ และสามรถอางอิงถึงแหลงท่ีมาได 

 ชองทางการสื่อสาร ไดแก สามารถเขาถึงผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว มี

ความสะดวก มีชองทางท่ีหลากหลาย เปนชองทางท่ีมีความปลอดภัยตอขอมูล 

 ผูรับสาร ไดแก ผูรับสารมีความรูดี ผูรับเขาใจถึงผลกระทบ ผูรับมีทักษะในการประยุกตใช

ขอมูล สามมารถยอรับความเสี่ยงได และเปดเผยขอมูลตรงตามผูรับกลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๖ แสดงปจจัยการสื่อสาร 

ปจจัย 

การส่ือสาร 

ผูสงสาร : ผูรับสารไมมีอคติ สื่อสารดวยมุง

ประโยชนสวนรวม มีความรูในการเปดเผยขอมูล 

มีทักษะและประสบการณในการเปดเผยขอมูล 

และมีมีคุณธรรมในการสื่อสาร 

สาร : มีความถูกตองแมนยํา มีความนาเชื่อถือ 

ประกอบดวยประโยชน มีความเปนปจจุบันทันตอ

เหตุการณ และสามรถอางอิงถึงแหลงท่ีมาได 

ชองทางการส่ือสาร : สามารถเขาถึงผูรับไดอยาง

มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว มีความสะดวก มี

ชองทางท่ีหลากหลาย เปนชองทางท่ีมีความ

ปลอดภัยตอขอมูล 

ผูรับสาร : ผูรับสารมีความรูดี ผูรับเขาใจถึง

ผลกระทบ ผูรับมีทักษะในการประยุกตใชขอมูล 

สามมารถยอรับความเสี่ยงได และเปดเผยขอมูล

ตรงตามผูรับกลุมเปาหมาย 



 

๑๕๐ 

  

 ๒) การบริหารจัดการ 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการบริหาร ประเด็นสัมภาษณ

ประกอบดวย การวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุงแกไข ผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน ๑๘ รูปหรือคน ไดใหสัมภาษณดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๑. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรจะตระหนักในเรื่องของการนําเสนอขอมูล

ขาวสารการนําเสนอขอมูลนั้นควรจะใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการคัดกรองหรือนําเสนอขอมูล

ตองวางแผนรวมกันดําเนินการรวมกับผูท่ีมีสวนไดเสีย18

๑๙ 

 ๒. ตองมีการวางแผนในการดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารคือทํากันเปนหยังกิจลักษณะ

มีการกําหนดเปาหมายวาจะนําเสนอขอมูลขาวสารไปในทิศทางใดแบบไหนมีกระบวนการในการ

นําเสนออยางไรใครเปนผูรับผิดชอบและมีงบประมาณในการดําเนินงานท่ีชัดเจน19

๒๐ 

 ๓. ในปจจุบันสื่อตางๆเปดกวางมีการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายสวนมากสื่อ

ตางๆก็จะนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหกับประชาชน

หรือนักลงทุนไดรับทราบอยูเปนประจํา20

๒๑ 

 ๔. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรจะมีการรับฟงขอคิดเห็นจากประชาชนหรือนัก

ลงทุนโดยมีชองทางในการเปดโอกาสใหนักลงทุนหรือผูท่ีมีความรูความสามารถไดใหขอเสนอแนะกับ

ตลาดหลักทรัพยในเรื่องของการดําเนินงานหรือการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน21

๒๒ 

 ๕. นักลงทุนก็ไดอาศัยขอมูลขาวสารจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงเปนขอมูล

หลักท่ีมีประโยชนตอการนํามาวิเคราะหตัดสินใจในการลงทุน ปจจุบันการลงทุนไมใชเรื่องท่ียาก

สถาบันการเงินตางๆก็ เปดโอกาสใหนักลงทุนรุนใหมไดลงทุนโดยอํานวยความสะดวกในการเปดบัญชี

ซ้ือขายหลักทรัพยผานทางระบบออนไลนหรือผานบัญชีธนาคารไดเลย ซ่ึงก็มีนักลงทุนหนาใหมเขามา

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นเราจึงควรท่ีจะมาพิจารณาวาจะนําเสนอ

ขอมูลขาวสารอยางไรเพ่ือใหไปถึงนักลงทุน Generation ใหมนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ22

๒๓ 

 ๖. ในอดีตกอนท่ีจะมาเปนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงคนท่ัวไปก็ยังไมใหการ

ยอมรับนับถือหรือเปลาท่ีจะเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากเทาไหรนักแตเนื่องจากวาการ

                                           

 
๑๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๑ 

นําเสนอขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้นเปนการนําเสนอขอมูลท่ีชัดเจน

ตรงไปตรงมาไมมีการบิดเบือนขอมูลไมมีองคกรท่ีจะเขามาตรวจสอบเรื่องของการนําเสนอขอมูลท่ีเปน

จริงทําใหนักลงทุนเกิดความเชื่อใจและไววางใจกลาตัดสินใจเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพ่ิมมาก

ข้ึน23

๒๔ 

 ๗. ในเรื่องของการนําเสนอขอมูลจะตองอาศัยผูท่ีมีความรูความสามารถดังนั้นตลาด

หลักทรัพยควรจะตองเปดโอกาสใหนักวิชาการหรือผูมีความชํานาญในการลงทุนเขามารวมใหขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการลงทุนใหมากยิ่งข้ึน24

๒๕ 

 ๘. การนําเสนอขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นควรวาควรจะตอง

มีการนําเสนอโดยใชแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธท่ีจะเขาไปจัดการผูท่ีนําเสนอขอมูลขาวสารอันเปนเท็จ

ตามสื่อตางๆจะมีนโยบายท่ีจะนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใหอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

อยางเดียวคนท้ังประเทศก็จะไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงเดียวนักลงทุนก็จะมีความสบายใจและกลา

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากยิ่งข้ึน25

๒๖ 

 ๙. ในการนําเสนอขอมูลขาวสารจะตองนึกถึงความคุมคาของการลงทุนวานําเสนอขอมูล

ขาวสารอยางไรจะคุมคามากท่ีสุดและเปนประโยชนกับนักลงทุนมากท่ีสุด การนําเสนอขอมูลขาวสาร

ของตลาดหลักทรัพยไมจําเปนตองเลิศหรูหรือใชงบประมาณมากเพียงแคเปนการนําเสนอขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนและเปนความจริงใหกับนักลงทุนไดรับทราบ26

๒๗ 

 ๑๐. ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั่นคือความหวังของนักลงทุนลงทุนคอย

เฝาหวังวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําเสนอขอมูลท่ีมีประโยชนตอนักลงทุนซ่ึงท่ีผานมาก็ได

อาศัยขอมูลขาวสารท่ีเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําเสนอท้ังขอมูลเชิงลึกของ

บริษัทหลักทรัพยวิธีการในการลงทุนหรือขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับแวดวงของการลงทุนการเมืองสังคม

และเศรษฐกิจตางๆ27

๒๘ 

 ๑๑. ในกระบวนการดําเนินงานจะตองทําอยางตอเนื่องการวางแผนและดําเนินการกัน

อยางตอเนื่องมีองคกรท่ีจะเขามาตรวจสอบติดตามและประเมินผลอีกทีหนึ่งเพ่ือจะทําใหการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารนั้นมีความเท่ียงตรงและแมนยําและเปนธรรมมากท่ีสุด28

๒๙ 

                                           

 
๒๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๒ 

 ๑๒. ในประเทศไทยของเรามีนักวิชาการท่ีมีความรูความสามารถเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย

เปนจํานวนมากจะเปนการดีมากหากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางใหนักวิชาการหรือผูมี

ความรูเหลานั้นออกมานําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการลงทุนใหกับนักลงทุนและรับทราบ29

๓๐ 

 ๑๓. นักลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมหาอํานาจซ่ึงมีศักยภาพมาก

อาศัยความออนแอของประเทศท่ีไมมีการพัฒนาในการนําเสนอขอมูลขาวสารเขามาโจมตีคาเงินหรือ

ตลาดหุนซ่ึงจะสงผลกระทบตอนักลงทุนเปนจํานวนมาก ประเทศไทยก็เคยประสบกับปญหานี้มากอน

แตในปจจุบันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการพัฒนาการนําเสนอขอมูลขาวสารใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมท้ังมีระเบียบและก็มีระบบในการทํางานท่ีดีมีการประสานงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและการการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีดีก็ทําใหปญหาเหลานั้นลดนอยลงไปได30

๓๑ 

 ๑๔. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรท่ีจะมีกลยุทธในการนําเสนอขอมูลขาวสารและ

การรับผิดชอบตอการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีไดเสนอออกทางสื่อตางๆซ่ึงสงผลกระทบตอหานัก

ลงทุนภาพรวมของประเทศ ในสวนนี้มองวาประเทศไทยตองเขมแข็งทุกคนตองมารวมมือดําเนินการ

ดวยกัน31

๓๒ 

 ๑๕. กระบวนการในการบริหารจัดการขอมูลขาวสารจะตองมีการวางแผนเพ่ือท่ีจะ

นําเสนออยางเปนระบบกําหนดวาใหหนวยงานใดเปนหนวยงานหลักในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ี

สามารถตรวจสอบไดมีการวางแผนเรื่องของงบประมาณในการสื่อสารและมีการปรับปรุงขอผิดพลาด

ในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยูอยางตอเนื่องเพ่ือใหการนําเสนอขอมูลของตลาดหลักทรัพยนั้นมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด32

๓๓ 

 ๑๖. ในหลายประเทศดัชนีหุนตกตํ่าทําใหนักลงทุนเสียผลประโยชนซ่ึงเกิดจากการปนหุน

หรือนําเสนอขอมูลขาวสารอันเปนเท็จเพ่ือตักตวงผลประโยชนของผูท่ีมีอํานาจ ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้ควร

จะตองมีการคัดกรองผูท่ีมีสวนรวมและมีสวนเก่ียวของก็ควรจะตองมารวมมือกันในการนําเสนอขอมูล

ขาวสารอาจเปนจริงท่ีเปนประโยชนแกทุกฝายมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอนําเสนอใหทัน

ตอเหตุการณทันตอเวลาและเปนประโยชนแกสาธารณชน33

๓๔ 

 ๑๗. การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการ

วางแผนในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางเปนระบบและการนําเสนอขอมูลก็จะตองมีความเปนจริง

                                           

 
๓๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๓ 

และสามารถตรวจสอบไดวาเปนขอมูลมาจากแหลงใดเกิดข้ึนจริงหรือไมขอมูลขาวสารท่ีนําเสนอไปมัน

ก็จะเปนขอมูลท่ีทันตอเหตุการณเปนขอมูลวันตอวันท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศและตางประเทศ34

๓๕ 

 ๑๘. การนําเสนอขอมูลขาวสารจะตองมีการวางแผนในการนําเสนอท่ีเปนข้ันตอน เพ่ือให

การนําเสนอขอมูลมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ใหเขาถึงนักลงทุนไดอยางแมนยําและตรงไปตรงมา ควร

นําเสมอขอมูลท่ีมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และมีการนําเอากระบวนการในการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลมาใชในการตรวจสอบขอมูลท่ีนําเสนอเพ่ือใหมีความสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึน35

๓๖ 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการบริหาร ประกอบดวย 

  การวางแผน ไดแก การประชุมวางแผนสมํ่าเสมอ กําหนดเปาหมายใหชัดเจน กําหนด

ตัวชี้วัด กําหนดกระบวนการวิธีการและผูรับผิดชอบ และการวางแผนดานงบประมาณใหเพียงพอ 

  การดําการตามแผน ไดแก การปฏิบัติตามแผนอยางเปนข้ันตอน ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

ดําเนินการตามวัตถุประสงค ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม  

 การตรวจสอบ ไดแก ตรวจสอบกระบวนการเปดเผยขอมูล ประเมินผลตามตัวชี้วัด 

ตรวจสอบการใชงบประมาณ หาขอบกพรอง และเปดชองทางรับฟงขอคิดเห็น 

 การปรับปรุงแกไข ไดแก ปรับปรุงแผนอยูเสมอ ผูมีสวนไดเสียรวมปรับปรุงแกไข นําผล

จากการตรวจสอบมาปรับแผน ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และปรับปรุงมาตรฐานการเปดเผยขอมูล 

  

                                           

 
๓๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๗ แสดงปจจัยการบริหาร 

  

 ๓) พุทธส่ือสาร 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยพุทธสื่อสาร ประเด็นสัมภาษณประกอบดวย 

สัจจะ (ความจริง) ตถตา (แทจริง) กาละ (ถูกเวลา)  ปยะ (ผูรับชอบ)  อัตถะ (มีประโยชน)  

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๘ รูปหรือคน ไดใหสัมภาษณดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ปจจัย 

การบริหาร 

การวางแผน : การประชุมวางแผนสมํ่าเสมอ 

กําหนดเปาหมายใหชัดเจน กําหนดตัวชี้วัด 

กําหนดกระบวนการวิธีการและผูรับผิดชอบ และ

การวางแผนดานงบประมาณใหเพียงพอ 

การดําการตามแผน : การปฏิบัติตามแผนอยาง

เปนข้ันตอน ใชทรัพยากรอยางคุมคา ดําเนินการ

ตามวัตถุประสงค ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ เปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม 

การตรวจสอบ :  ตรวจสอบกระบวนการเปดเผย

ขอมูล ประเมินผลตามตัวชี้วัด ตรวจสอบการใช

งบประมาณ หาขอบกพรอง และเปดชองทางรับ

ฟงขอคิดเห็น 

การปรับปรุงแกไข : ปรับปรุงแผนอยูเสมอ ผูมี

สวนไดเสียรวมปรับปรุงแกไข นําผลจากการ

ตรวจสอบมาปรับแผน ปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

และปรับปรงุมาตรฐานการเปดเผยขอมูล 



 

๑๕๕ 

 ๑. ขอมูลขาวสารจะตองเปนเรื่องจริงท่ีเกิดข้ึนจริงเลยไมไดเพ่ิมเติมเสริมแตง การนําเสนอ

เพ่ือการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยควรจะเปนพ้ืนท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน นําเสนอแลวมีประโยชน

กับนักลงทุนและมีประโยชนตอภาพรวมของประเทศ ไมนําเสนอสิ่งท่ีเปนขอมูลขยะซ่ึงไมเกิด

ประโยชนมีความซ่ือสัตยตอนักลงทุนตรงไปตรงมานําเสนอขอมูลเพ่ือหวังประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ

36

๓๗ 

 ๒. ขอมูลท่ีมีประโยชนมากท่ีสุดไมใชขอมูลความจริงอยางเดียวและเปนขอมูลท่ีทันตอ

เหตุการณและทันตอเวลาสิ่งท่ีเกิดข้ึนนําเสนอทันทีเพ่ือใหนักลงทุนไดสามารถท่ีจะนําไปตัดสินใจใน

การลงทุนไดทันทวงที37

๓๘ 

 ๓. ขอมูลขาวสารท่ีนําเสนอไมควรจะเปนขอมูลท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอนักลงทุนและ

ตอภาพรวมของประเทศควรจะเปนการนําเสนอขอมูลในแงท่ีเปนการนําเสนอในเชิงสรางสรรค

เพ่ือท่ีจะสงเสริมการลงทุนใหกับนักลงทุนซ่ึงจะเปนประโยชนแกทุกฝาย38

๓๙ 

 ๔. อาการสําคัญขอมูลจะตองเปนความจริงนาเชื่อถือและมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เปน

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแวดวงการลงทุนหรือสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศซ่ึงจะสงผล

กระทบตอการลงทุน39

๔๐ 

 ๕. ขอมูลบางอยางท่ีนําเสนอไปแลวอาจจะเปนขอมูลขยะในลักษณะนี้ก็ไมควรนําเสนอ

หรือนําเสนอไปแลวจะเปนผลเสียตอภาพรวมของประเทศก็ไมควรนําเสนอขอมูลในลักษณะนี้ก็จะเปน

ขอมูลท่ีเปนความจริงขอมูลงายๆ ท่ีนักลงทุนสามารถนําไปใชในการตัดสินใจลงทุนไดในสวนของ

รายละเอียดของบริษัทหลักทรัพยตางๆ ก็มีขอมูลใหสืบคนไดตามอินเทอรเน็ตมากมาย40

๔๑ 

 ๖. ในแตละวันมีผูเขามาใชเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนจํานวนมาก

เนื่องจากวาเปนขอมูลท่ีเปนแหลงขอมูลหลักท่ีเก่ียวกับการลงทุน41

๔๒ 

 ๗. การนําเสนอขอมูลจะมีหลักในการนําเสนออยูก็คือวาขอมูลท่ีเปดเผยท่ีออกไปจะตอง

เปนความจริงมีมูลของความเปนจริงทันตอเหตุการณเรียกวาทันสมัยนําเสนอดวยชองทางท่ีรวดเร็ว

ทันใจเปนขอมูลท่ีนักลงทุนหรือผูมีสวนเก่ียวของตองการรับทราบเพ่ือนําไปใชประโยชนใหเกิดข้ึนกับ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย42

๔๓ 

                                           

 
๓๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๖ 

 ๘. นักลงทุนไมไดตองการขอมูลอะไรมากมายเพียงแคเปนขอมูลความจริงนําเสนอให

ถูกตองตรงเวลารวดเร็วทันใจปดขอมูลท่ีเปนความจริง ผูนําเสนอขอมูลไมมีอคติในการนําเสนอ

เพ่ือท่ีจะบายเบี่ยงหรือชี้นําใหสังคมเขาใจผิดหรือเขาใจไปในทิศทางท่ีตัวเองหวังเพ่ือตักตวง

ผลประโยชน43

๔๔ 

 ๙. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรจะมีการกําหนดมาตรการและมีมาตรการในการ

คัดกรองขอมูลเหลานั้นเพ่ือวิเคราะหและนําเสนอใหถูกตองตามความเหมาะสม44

๔๕ 

 ๑๐. ขอมูลบางอยางอาจจะเปนขอมูลลับซ่ึงไมควรนํามาเปดเผยเพราะถาหากเปดเผยแลว

ก็จะสรางความเสียหายใหเกิดข้ึนกับการลงทุนได45

๔๖ 

 ๑๑. ลักษณะของการนําเสนอขอมูลขาวสารจะตองไมเบียดเบียนใครหรือฝายใดฝายหนึ่ง

ในการนําเสนอขอมูลเพ่ือหวังประโยชนโดยการนําเสนอขอมูลอันเปนเท็จการนําเสนอขอมูลใน

ลักษณะนี้ถือวาผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงไมควรเกิดข้ึน46

๔๗ 

 ๑๒. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรจะใหผูมีสวนรวมเขามาชวยเหลือในการ

นําเสนอขอมูลขาวสารตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนท่ีจะนําเสนอสูสาธารณชนเพ่ือใหเกิด

ความถูกตองและแมนยํามากยิ่งข้ึน47

๔๘ 

 ๑๓. ขอมูลท่ีจะนําเสนอนั้นตองเปนขอมูลท่ีมีความถูกตองมีความสมบูรณพรอมท่ีจะ

นําเสนอใหกับสาธารณชนไดรับทราบโดยท่ัวไปแลวการนําเสนอขอมูลท่ีเปนสิทธิประโยชนหรือขอมูล

ท่ีเปนบริบทท่ีเก่ียวของกับการลงทุนก็จะมีการกําหนดระยะเวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารใหตรง

ตอเวลาและทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเนนความรวดเร็วในการนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชน48

๔๙ 

 ๑๔. ถาเปนขอมูลท่ีเก่ียวกับการลงทุนก็จะตองยกใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เพราะจะเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการลงทุนอยูแลวซ่ึงขอมูลท่ี

นําเสนอไปนั้นก็จะเปนความจริงท่ีเกิดข้ึนสามารถคนควาไดเปนเรื่องท่ีเรามองเห็นไดสื่อตางก็นําเสนอ

ขอมูลในลักษณะเดียวกันนี้ ท่ีสําคัญคือบุคลากรหรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการเปดเผยขอมูลนําเสนอ

ขอมูลนั้นจะตองมีความชัดเจนไมมีอคตินําเสนอขอมูลโดยความเปนกลางมากท่ีสุด49

๕๐ 

                                           

 
๔๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๗ 

 ๑๕. ขอมูลท่ีนําเสนอควรจะมีรายละเอียดของขอมูลท่ีชัดเจน คือฟงแลวโดยไมตองอธิบาย

อีกเขาใจไดเลยและสามารถนําเอาไปใชในการตัดสินใจลงทุนไดเลย ขอมูลในลักษณะเชนนี้จะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอนักลงทุน50

๕๑ 

 ๑๖. ขอมูลขาวสารท่ีนําเสนอจะตองเปนความจริงคือมีขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและมีความ

ชัดเจนมีทิศทางของขอมูลท่ีสามารถกําหนดไดวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีแนวโนมหรือสงผลกระทบตอ

อะไรบาง51

๕๒ 

 ๑๗. นักลงทุนจะชอบการนําเสนอขอมูลท่ีถูกใจจะเปนขอมูลท่ีตองการจะทราบโดยท่ัวไป

แลวหากตองการทราบขอมูลในสวนใดก็สามารถคนหาในอินเทอรเน็ตไดในปจจุบันมีผูใหความรู

เก่ียวกับเรื่องตางๆ ในการลงทุนมากมายแตท่ีสําคัญตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตองเปนหลักใน

การเปดเผยขอมูลหรือท่ีมาซ่ึงเปนหลัก ท่ีสามารถหาแหลงอางอิงท่ีมาของขอมูลได52

๕๓ 

 ๑๘. นักลงทุนตองการขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีสามารถนําเอามาใชในการวิเคราะห

องคประกอบการตัดสินใจในการลงทุน53

๕๔ 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการบริหาร ประกอบดวย 

  สัจจะ (ความจริง) ไดแก  เปดเผยขอมูลอันเปนความจริง ไมแกไขขอมูลใหเปนเท็จ ใช

กระบวนกรเปดเผยขอมูลท่ีถูกตองชัดเจน เปดเผยขอมูลตามสภาพความเปนจริง และเปดเผยขอมูล

ความจริงตามสิทธิประโยชน 

 ตถตา (แทจริง) ไดแก เปดเผยขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริง ไมปดบังขอมูลท่ีเปนเรื่องจริง เปดเผย

ขอมูลในทุกมิติท่ีเก่ียวของ เปดเผยขอมูลท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และเปดเผยขอมูลพรอมรายละเอียดท่ี

สําคัญ 

 กาละ (ถูกเวลา) ไดแก เปดเผยขอมูลถูกเวลา เปดเผยขอมูลตรงเวลา เปดเผยขอมูลถูก

กาลเทศะ เปดเผยขอมูลตามความเหมาะสม เปดเผยขอมูลเขากับสถานการณปจจุบัน และเปดเผย

ขอมูลรวดเร็วทันเวลา 

 ปยะ (ผูรับชอบ) ไดแก ผูรับชอบ เปดเผยขอมูลท่ีนักลงทุนชอบ เปดเผยขอมูลท่ีนักลงทุน

ตองการทราบ เปดเผยขอมูลท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายตอนักลงทุน เปดเผยขอมูลตรงไปตรง และ

เปดเผลขอมูลท่ีไมซับซอนเขาใจงาย 

                                           

 
๕๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๘ 

 อัตถะ (มีประโยชน) ไดแก ขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยมีประโยชน เปดเผยขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการลงทุน เปดเผยขอมูลโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก เปดเผยขอมูลอันเปน

ประโยชนโดยปราศจากอคติ เปดเผยขอมูลพรอมท้ังอธิบายถึงรายละเอียดของขอมูล ไมนําเสนอ

ขอมูลขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๘ แสดงปจจัยพุทธสื่อสาร 

ปจจัย 

พุทธส่ือสาร 

สัจจะ (ความจริง) : เปดเผยขอมูลอันเปนความจริง 

ไมแกไขขอมูลใหเปนเท็จ ใชกระบวนกรเปดเผยขอมูล

ที่ถูกตองชัดเจน เปดเผยขอมูลตามสภาพความเปน

จริง และเปดเผยขอมูลความจริงตามสิทธิประโยชน 

ตถตา (แทจริง) : เปดเผยขอมูลที่เกิดข้ึนจริง ไม

ปดบังขอมูลที่เปนเร่ืองจริง เปดเผยขอมูลในทุกมิติที่

เก่ียวของ เปดเผยขอมูลที่เกิดข้ึนในปจจบุัน และ

เปดเผยขอมูลพรอมรายละเอียดที่สําคัญ 

กาละ (ถูกเวลา) : เปดเผยขอมูลถูกเวลา เปดเผย

ขอมูลตรงเวลา เปดเผยขอมูลถูกกาลเทศะ เปดเผย

ขอมูลตามความเหมาะสม เปดเผยขอมูลเขากับ

สถานการณปจจุบนั และเปดเผยขอมูลรวดเร็ว

ทันเวลา 

ปยะ (ผูรับชอบ) : ผูรับชอบ เปดเผยขอมูลที่นัก

ลงทุนชอบ เปดเผยขอมูลทีน่ักลงทุนตองการทราบ 

เปดเผยขอมูลที่ไมกอใหเกิดความเสียหายตอนัก

ลงทุน เปดเผยขอมูลตรงไปตรง และเปดเผลขอมูลที่

ไมซับซอนเขาใจงาย 

อัตถะ (มีประโยชน) ไดแก ขอมูลขาวสารที่เปดเผยมี

ประโยชน เปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตอการลงทนุ 

เปดเผยขอมูลโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

เปดเผยขอมูลอันเปนประโยชนโดยปราศจากอคติ 

เปดเผยขอมูลพรอมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดของ

ขอมูล ไมนําเสนอขอมูลขยะ 



 

๑๕๙ 

 ๔) การเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประเด็นสัมภาษณ ปจจัยการเปดเผยขอมูล

แบบธรรมาภิบาล ประกอบดวย นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ 

ความคุมคา   ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๘ รูปหรือคน ไดใหสัมภาษณดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๑. การเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นจะเปนไปตามระเบียบขอบังคับตางๆ ซ่ึงตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยก็ดําเนินงานมาอยางนั้นโดยตลอด อาศัยหลักของจริยธรรมในการเปดเผยขอมูลและ

การเปดเผยขอมูลนั้นก็จะมีความโปรงใสไมมีอคติตอฝายใดฝายหนึ่ง และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยก็ไดเปดโอกาสใหกับผูมีสวนรวมและใหขอเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญซ่ึงเก่ียวของกับ

การลงทุนในการจัดรายการผานสื่อสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุโดยใหนักวิชาการผูมีความรู

ความสามารถของตลาดหลักทรัพยไดใหความรูเพ่ิมเติมกับประชาชนท่ีเก่ียวกับการลงทุนและ

สถานการณท่ัวโลกท่ีจะเปนการสงผลกระทบตอนักลงทุน54

๕๕ 

 ๒. ไมวาอยางไรก็ตามการเปดเผยขอมูลขาวสารจะตองอยูในพ้ืนฐานของคุณธรรมมีความ

สงสัยในการนําเสนอขอมูลใหนาเชื่อถือถึงไมปดบังขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการลงทุน ถาจะใหดี

ควรจะใหนักลงทุนไดมีสวนรวมในการรับรูและเห็นขอมูลท่ีแนะนําเปดเผยนั้นและก็จะไดรวมกัน

รับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือถาทุกคนมีสวนรวมแลวก็จะวากันไมไดโดยมีการปดบังอําพราง

ขอมูลไมบอกขอเท็จจริงอยานักลงทุนอยางนี้เปนตน55

๕๖ 

 ๓. ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียนั้นสําคัญมากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทาง

ท่ีจะใหแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงการเปดเผย

ขอมูลขาวสารก็เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีจะคอยควบคุม

ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับซ่ึงจะอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรมและประโยชน

สวนรวม56

๕๗ 

 ๔. ความนาเชื่อถือของขอมูลนั้นเปนเหตุผลท่ีสําคัญท่ีจะทําใหนักลงทุนตัดสินใจลงทุนกับ

ตลาดหลักทรัพย57

๕๘ 

 ๕. การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับรายละเอียดหรือผลดําเนินการของบริษัท

หลักทรัพยบางครั้งก็ไมทันเหตุการณเนื่องจากวามีปจจัยท่ีสําคัญก็คือการสงขอมูลขาวสารท่ีเกิดความ

ลาชาจากบริษัทหลักทรัพยเองท่ีมีการรายงานผลดําเนินการตอตลาดหลักทรัพยลาชา ในสวนนี้ก็

                                           

 
๕๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๐ 

จะตองอาศัยหลักของนิติธรรมเขาไปจับใหมีการเจรจาหรือตอรองกันใหบริษัทหลักทรัพยไดยื่น

รายละเอียดของขอมูลท่ีเก่ียวกับการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยของตนใหกับตลาดหลักทรัพยได

ทราบเพ่ือจะไดนําเสนอขอมูลใหกับสาธารณชนไดรับทราบตอไป58

๕๙ 

 ๖. ขอมูลบางอยางท่ีนําเสนอแลวจะกอใหเกิดความขัดแยงในสวนนี้ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยก็ควรจะตองตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการนําเสนอขอมูลท่ีจะสรางความ

ขัดแยงใหเกิดข้ึนกับทุกฝายตองมีใจเปนกลางนําเสนอขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงอาจจะมีการเสีย

ประโยชนอยูบางในบางฝาย แตถานําเสนอบนพ้ืนฐานของความจริงและอยูในความถูกตองภายใตหลัก

จริยธรรมแลว ก็จะไมมีปญหามีทุกสวนก็จะรับทราบโดยท่ัวกันอยูระหวางการนําเสนอขอมูลนั้นเปนไป

ตามหลักจริยธรรมก็จะทําใหขอมูลนาเชื่อถือสมรรถนะวิเคราะหเพ่ือประกอบการลงทุนได59

๖๐ 

 ๗. เปนเรื่องท่ีนาสนใจท่ีจะไดนําเอาหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปดขอมูลขาวสารของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงจะทําใหสอดคลองกับการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ60

๖๑ 

 ๘. ซ่ึงจะทําใหผูนําเสนอขอมูลขาวสารท้ังตระหนักถึงหลักของนิติธรรมคือใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับ ไมขัดกับหลักศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามเปนประโยชนแกทุกฝายตรวจสอบขอมูล

ตางๆ ไมใหเกิดขอเสียหายจากการนําเสนอปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารนําเสนอขอเท็จจริงใหกับผูมีสวน

รวมโดยมีสวนไดเสียไดรับทราบ มีการนําเสนอถึงรายละเอียดของขอมูลหรือขอจํากัดตางๆ ท่ีนัก

ลงทุนหรือประชาชนท่ัวไปควรจะทราบก็จะสงผลใหการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น

มีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน61

๖๒ 

 ๙. ตองมีการแสดงถึงความรับผิดชอบตอขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยเปนนั้นท้ังทางตรงและ

ทางออมโดยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละครั้งก็จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจหรือการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยไมมากก็นอยหากมีการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีไมถูกตองนักลงทุนไดรับ

ขอมูลขาวสารนั้นแลวนําไปประกอบกับการตัดสินใจในการลงทุนเกิดความเสียหายในสวนนี้หากเปน

ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของตลาดหลักทรัพยในการเปดเผยขอมูลวาควรจะมีการออกมา

รับผิดชอบตอขอมูลขาวสารเหลานั้น62

๖๓ 

                                           

 
๕๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๑ 

 ๑๐. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในฐานะท่ีเปนเจาภาพหลักในการกํากับดูแลการ

ลงทุนของนักลงทุนจะตองยืนหยัดอยูบนความถูกตองและเปนกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีจะ

เปนประโยชนในการลงทุนใหกับนักลงทุน63

๖๔ 

 ๑๑. การนําเสนอขอมูลขาวสารหรือเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญนั้นเปนเรื่องละเอียดออนท่ี

จะตองใสใจตองนําเสนอขอมูลท้ังท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีมีรายละเอียดของขอมูลอยางครบถวนและท่ี

สําคัญตองเปนประโยชนตอนักลงทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเนื่องจากวาการนําเสนอ

ขอมูลแตละครั้งนั้นสามารถจะคํานวณทิศทางของการลงทุนไดวาจะเปนไปในทิศทางใดนั้นผูนําเสนอ

คือเปดเผยขอมูลจะตองยึดม่ันในหลักของคุณธรรมยืนหยัดอยูบนความถูกตองไมมีอคติตอฝายใดฝาย

หนึ่ง64

๖๕ 

 ๑๒. การนําเสนอขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยท่ัวไปก็มีความสมบูรณ

อยูแลวมีขอมูลในเชิงลึกใหนักลงทุนไดคนควาแตท่ีขาดหายไปก็คือการนําเสนอขอมูลท่ีทันตอ

เหตุการณซ่ึงเปนเรื่องท่ียากท่ีจะดําเนินการใหทันทวงที สถานการณบางอยางเกิดข้ึนอยางรวดเร็วทํา

ใหนําเสนอขอมูลก็ตองอาศัยผูมีความชํานาญและท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการใหประชาชนหรือนักลงทุนหรือ

ผูท่ีมีความรูในแตละเรื่องเขามามีสวนรวมในการเปดเผยขอมูลก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง65

๖๖ 

 ๑๓. ตองมองถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนตอสวนรวมเปนสําคัญในการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยประชาชนหรือนักลงทุนเปนผูท่ีจะตองพิจารณาวาจะลงทุนในลักษณะใดและไปในทิศทาง

ใดจึงตองอาศัยขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแมนยําจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีจะเปนผูคอย

ปอนขอมูลท่ีเปนประโยชนให ลักษณะของการนําเสนอหรือเปดเผยขอมูลนั้นควรจะเปนแบบ ๒ ทางท่ี

นักลงทุนสามารถจะใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเพ่ิมเติมได66

๖๗ 

 ๑๔. ในการนําเสนอก็ตองมองอีกวามีความคุมคาหรือไมกับการนําเสนอขอมูลเชนนั้น 

ประการแรกก็คือความคุมคาในการใชทรัพยากรเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และการตอมาก็คือ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปดเผยขอมูลสงผลใหเกิดความเสียหายตอภาพรวมหรือไมอยางไรจะตอง

พิจารณาถึงประเด็นสําคัญตรงนี้ดวย67

๖๘ 

 ๑๕. หากผูนําเสนอขอมูลนําเสนออยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมของนักสื่อสารใชหลักของ

การสื่อสารท่ีถูกตอง มีกระบวนการบริหารจัดการมีคณะกรรมการเขาไปควบคุมในการนําเสนอหรือ

                                           

 
๖๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๒ 

เปดเผยขอมูลขาวสาร ก็จะทําใหขอมูลท่ีสงไปถึงนักลงทุนนั้นเปนขอมูลท่ีนาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูนําเสนอท่ีมีคุณธรรมก็จะไมมีอคติมุงราย หรือนําเสนอโดยปดเบือนขอมูลเพียงเพ่ือหวังประโยชน68

๖๙ 

 ๑๖. การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยก็แสดงเห็นไดหลายอยางวาเม่ือผูปฏิบัติหนาท่ีในการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร และมีความซ่ือสัตยสุจริตสิ่งท่ีตามมาก็คือขอมูลนาเชื่อถือ การทําเสนอขอมูล

ดวยกระบวนการท่ีมีความโปรงใส69

๗๐ 

 ๑๗. การนําเสนอขอมูลขาวสารก็จะตองมีการวางตัวเปนกลางอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม

และความเท่ียงธรรมและขอมูลท่ีจะนําเสนอไปนั้นจะตองเปนสื่อท่ีสามารถจะยืนยันไดวามีท่ีมาท่ีไปมา

จากไหนนําเสนอแลวไมสงผลกระทบตอภาพรวมของธุรกิจท้ังประเทศ70

๗๑ 

 ๑๘. การนําเสนอขอมูลขาวสารตองคํานึงถึงความโปรงใสเปนอันดับแรกตอมาก็ใหนึกถึง

หลักคุณธรรมจริยธรรมวาจะนําเสนอขอมูลขาวสารอยางไรเพ่ือใหไมเปนการเบียดเบียนผูอ่ืน71

๗๒ 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการบริหาร ประกอบดวย 

  นิติธรรม ไดแก ขอมูลท่ีเปดเผยไมขัดตอระเบียบขอบังคับ ขอมูลท่ีเปดเผยไมผิดกฎหมาย 

ขอมูลท่ีเปดเผยไมขัดตอจารีตประเพณี ขอมูลท่ีเปดเผยไมกอใหเกิดความขัดแยง ขอมูลท่ีเปดเผยไมไม

เปนประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง 

 คุณธรรม ไดแก ขอมูลท่ีเปดเผยมีความถูกตองเปนประโยชน ขอมูลท่ีเปดเผยไมอยูบน

พ้ืนฐานความเท่ียงธรรม ผูเปดเผยขอมูลมีความซ่ือสัตยสุจริต ขอมูลท่ีเปดเผยไมมุงรายตอฝายใด 

ขอมูลท่ีเปดเผยไมถูกปรับเติมเสริมแตงขอมูลเพ่ือหวังประโยชน 

 ความโปรงใส ไดแก ขอมูลท่ีเปดเผยมีความถูกตองสามารถตรวจสอบได ขอมูลท่ีเปดเผไม

เปนประโยชนตนฝายเดียว ขอมูลท่ีเปดเผสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย ขอมูลท่ีเปดเผยมาจากแหลง

ท่ีนาเชื่อถือ ไมมีการปดบังอําพรางขอมูลซ่ึงเปนสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของผูมีสวนรวม 

 การมีสวนรวม ไดแก ผูมีสวนไดเสียมีสวนในการเปดเผยขอมูล ผูมีสวนไดเสียไดเสียรวม

ตัดสินใจ มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย มีการเปดเผยขอมูลรวมกันหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการเปดเผยขอมูล 

 ความรับผิดชอบ ไดแก มีการรับผิดชอบตอขอมูลท่ีเปดเผย มีการรับผิดชอบตอผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูลทางตรงและทางออม มีการรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดจากการเปดเผย

                                           

 
๖๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๗๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๗๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๗๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๓ 

ขอมูลเชิงบวกและเชิงลบ มีการติดตามผลจากการเปดเผยขอมูลอยางตอเนื่อง มีการไตรตรองกอน

เปดเผยขอมูล 

 ความคุมคา ไดแก มีการใชงบประมาณในการเปดเผยขอมูลอยางคุมคา ชองทางในการ

เปดเผยขอมูลมีประสิทธิภาพและคุมคา มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการเปดเผยขอมูล มีการใชวัสดุ

อุปกรณเทาท่ีจําเปน บุคลากรตระหนักถึงสวนไดและสวนเสียท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๙ แสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

ความรับผิดชอบ : มีการรับผิดชอบตอขอมูลที่เปดเผย มีการ

รับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลทางตรงและ

ทางออม มีการรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดจากการเปดเผย

ขอมูลเชิงบวกและเชิงลบ มีการติดตามผลจากการเปดเผยขอมูล

อยางตอเนื่อง มีการไตรตรองกอนเปดเผยขอมูล 

ความคุมคา : มีการใชงบประมาณในการเปดเผยขอมูลอยางคุมคา 

ชองทางในการเปดเผยขอมูลมีประสิทธภิาพและคุมคา มีบุคลากรที่

มีคุณภาพในการเปดเผยขอมูล มีการใชวัสดุอุปกรณเทาที่จําเปน 

บุคลากรตระหนักถึงสวนไดและสวนเสียที่เกิดจากการเปดเผย

ขอมูล 

การเปดเผยขอมูล 

แบบธรรมาภิบาล 

นิติธรรม : ขอมูลที่เปดเผยไมขัดตอระเบียบขอบังคับ ขอมูลที่

เปดเผยไมผิดกฎหมาย ขอมูลที่เปดเผยไมขัดตอจารีตประเพณี 

ขอมูลที่เปดเผยไมกอใหเกิดความขัดแยง ขอมูลที่เปดเผยไมไมเปน

ประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง 

คุณธรรม : ขอมูลที่เปดเผยมีความถกูตองเปนประโยชน ขอมูลที่

เปดเผยไมอยูบนพื้นฐานความเทีย่งธรรม ผูเปดเผยขอมูลมีความ

ซ่ือสัตยสุจริต ขอมูลที่เปดเผยไมมุงรายตอฝายใด ขอมูลที่เปดเผย

ไมถูกปรับเติมเสริมแตงขอมูลเพื่อหวังประโยชน 

ความโปรงใส : ขอมูลที่เปดเผยไมมีความถูกตองสามารถ

ตรวจสอบได ขอมูลที่เปดเผไมเปนประโยชนตนฝายเดียว ขอมูลที่

เปดเผสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย ขอมูลที่เปดเผยมาจากแหลง

ที่นาเชื่อถือ ไมมีการปดบังอําพรางขอมลูซ่ึงเปนสิทธิประโยชนอัน

ชอบธรรม 

การมีสวนรวม : ผูมีสวนไดเสียมีสวนในการเปดเผยขอมูล ผูมีสวน

ไดเสียไดเสียรวมตัดสินใจ มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นของผูมีสวนได

เสีย มีการเปดเผยขอมูลรวมกันหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูมีสวนได

เสียมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการเปดเผยขอมูล 



 

๑๖๔ 

  

 

 ๔.๒.๓ โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 จากการศึกษาขอมูลท้ังเชิงปริมาณ การสัมภาษณเชิงลึกสามารถสังเคราะหเปนโมเดลการ

บริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

นิติธรรม : เปดเผยขอมูลไมขัดกับ

ระเบียบขอบังคับ 

 
คุณธรรม : ดําเนินการเปดเผย

ขอมูลภายใตหลักจริยธรรม 

 
ความโปรงใส : ขอมูลมีความ

ถูกตองตรวจสอบได 

 
การมีสวนรวม : ผูมีสวนไดเสียมี

สวนรวมในการเปดเผยขอมูล 

 
การรับผิดชอบ : รับผิดชอบตอ

ผลกระทบจากการเปดเผยขอมูล 

 
ความคุมคา : ใชงบประมาณอยาง

คุมคา 

 

พุทธสื่อสาร 

สัจจะ : ความจริง 

ตถตา : แทจริง 

กาละ : ถูกเวลา 

ปยะ : ผูรับชอบ 

อัตถะ : มีประโยชน 

การสื่อสร 

ผูสงสาร : มีความรูคูคุณธรรม 

สาร : มีความถูกตองนาเชื่อถอื

ทันเวลา 

 
ชองทางการส่ือสาร : มีความ

หลากหลายสะดวกปลอดภัย 

 
ผูรับสาร : มีพื้นฐานความรู รับ

ความเส่ียงได 

 

การบริหาร 

การวางแผน : กําหนดเปาหมาย

และวิธกีาร 

 
การดําเนินการ : ปฏิบัติตามแผน

ทุกขั้นตอน 

 
การตรวจสอบ : ตรวจสอบติดตาม

รายงานผล 

 
การปรับปรุงแกไข : ปรับวธิีการ

เปดเผย รับฟงขอเสนอแนะ 

 



 

๑๖๕ 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ แสดงโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑๐ สามารถอธิบายไดวา การเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีปจจัยท่ีสําคัญ คือการสื่อสารท่ีผูสงสารจะตองมีความรูคู

คุณธรรมในการเปดเผยขอมูลในสวนของตรวจสารจะตองมีความถูกตองแมนยํา นําเสนอไดทันตอ

เวลาในชองทางของการสื่อสารคือมีความหลากหลายและมีความปลอดภัย ผูรับสามารถเขาถึงไดอยาง

รวดเร็วในสวนของผูรับผูรับจะตองมีพ้ืนฐานความรูและสามารถรับความเสี่ยงได สวนปจจัยดานการ

บริหารประกอบดวยการวางแผนมีการกําหนดทิศทางและเปาหมายของการวางแผนพรอมท้ัง

กระบวนการและวิธีการในการดําเนินการการดําเนินการปฏิบัติตามแผนทุกข้ันตอน มีการตรวจสอบ

ติดตามและประเมินผลรายงานผลในการนําเสนอขอมูลวา มีความเปนไปในทิศทางใดสงผลกระทบ

ทางบวกและทางลบ การปรับปรุงแกไขมีการเลือกใชวิธีในการเปดเผยขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดรับฟง

ขอคิดเห็นจากสวนรวมหรือผูมีสวนไดเสีย นํามาปรับปรุงกระบวนการในการเปดเผยขอมูลขาวสารให

เปนธรรมภายใตกรอบธรรมาภิบาล และพุทธะสื่อสารเปนตัวกลางท่ีเปนตัวเชื่อมใหการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงประกอบดวย สัจจะ การนําเสนอขอมูลท่ี

เปนความจริง ตถตา การนําเสนอขอมูลท่ีเปนเรื่องจริง กาละ เปนการนําเสนอขอมูลท่ีถูกเวลาทันตอ

เหตุการณ ปยะ เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีนักลงทุนชอบหรือตองการท่ีจะรับทราบ อัตถะ 

ขอมูลมีประโยชนตอการลงทุน การเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลประกอบดวยหลักนิติธรรมเปดเผย

ขอมูลโดยไมขัดกับระเบียบขอบังคับ หลักคุณธรรม ดําเนินการเปดเผยขอมูลภายใตหลักจริยธรรม 

ความโปรงใส ขอมูลมีความถูกตองตรวจสอบได การมีสวนรวม ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการเปดเผย

ขอมูล การรับผิดชอบ รับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูล ความคุมคา ใช

งบประมาณในการเปดเผยขอมูลอยางคุมคา 

๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 

 การสนทนากลุมเฉพาะผูวิจัยไดนําเอาองคความรูท่ีไดจากการวิจัย การบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงมีองคประกอบดวยตางๆ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรรับผิดชอบ และหลัก

ความคุมคา ซ่ึงมีองคประกอบ ไดแก การสื่อสาร ประกอบดวย ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร ผูรับ

สาร หลักการบริหาร ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุง

แกไข และพุทธสื่อสาร ประกอบดวย สัจจะ (ความเจริง) ตถตา (แทจริง) กาละ (ถูกเวลา) ปยะ (ผูรับ

ชอบ) อัตถะ (มีประโยชน) โดยผูวิจัยไดทําการสนทนากลุมเฉพาะกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ รูปหรือ



 

๑๖๖ 

คน โดยผูทรงคุณวุฒท้ังสิ้นไดใหความเห็นวาองคความรูท่ีผูวิจัยนําเสนอนั้นมีความเหมาะสม สามารถ

นําไปใชการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเปน

อยางดี และมีขอเสมอแนะเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

 ๑. การนําเสนอขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้นก็มีความสมบูรณอยูใน

ระดับหนึ่งแตควรจะเพ่ิมเติมในเรื่องของการควบคุมและกํากับใหบริษัทหลักทรัพยตางๆท่ีจดทะเบียน

ควรจะนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอและก็เพ่ิมเติมในเรื่องของการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเปน

ความจริงใชวิธีการสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงผูรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักจริยธรรม 

นําเสนอขอเท็จจริงทันเวลาและมีประโยชนไมมากเกินไปใหพอดีไมนําเสนอขอมูลท่ีเปนขยะแลวก็ไม

นําเสนอขอมูลท่ีนอยเกินไปใหมีความครบถวนท่ีสามารถพอท่ีจะนําเอามาพิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนได72

๗๓ 

 ๒. ในปจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพยนักลงทุนรายยอยเขาถึงขอมูลไดชาและไมทัน

ตอเหตุการณ ขอมูลท่ีนําเสนอนั้นมีนอยไมเพียงพอตอการนําไปตัดสินใจเพ่ือลงทุนหาตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะสงเสริมและผลักดันใหบริษัทหลักทรัพยตางๆ ไดนําเสนอขอมูล

ขาวสารในเชิงลึกท่ีมีความสมบูรณและมากเพียงพอเพ่ือใหนักลงทุนไดนํามาตัดสินใจในการลงทุนได

อยางถูกตองและนําเสนอไดทันเวลา ซ่ึงจะตองเปนไปภายใตหลักจริยธรรมและควรจะมีการวาง

กฎระเบียบขอบังคับไววาการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นจะตองเปนความจริง73

๗๔ 

 ๓. ควรมีการปรับปรุงการนําเสนอขอมูลขาวสารตามงานวิจัยท่ีผูวิจัยไดนําเสนอนั้นให

ขอมูลขาวสารท่ีไปถึงผูรับคือนักลงทุนและมีความถูกตองแมนยํามากกวาการนําเสนอขอมูลท่ีเปน

กระดาษแผนเดียวตอสาธารณชนซ่ึงไมเพียงพอตอการนําไปใชเพ่ือวิเคราะหตัดสินใจลงทุนได ท่ีสําคัญ

คือการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นจะตองไมเกิดความลาชาทานตอเหตุการณไมใชผานไป ๓ วัน ๗ วัน

แลวคอยนําเสนอขอมูลขาวสารซ่ึงจะทําใหเกิดความลาชา74

๗๕ 

 ๔. ผลของงานวิจัยท่ีผูวิจัยนําเสนอมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา

หลักพุทธธรรมไปใชในการเปดเผยขอมูลขาวสารจะทําใหขอมูลขาวสารนั้นมีความเท่ียงตรงถูกตอง

แมนยํา ยิ่งนําเสนออยูภายใตของหลักจริยธรรมคือถูกตองตามหลักกฎหมายมีความโปรงใสในการ

นําเสนอขอมูลก็จะสามารถทําใหขอมูลนั้นมีความนาเชื่อถือนักลงทุนสามารถนําขอมูลนั้นไปวิเคราะห

ประกอบการลงทุนไดเปนอยางด7ี5

๗๖ 

                                           

 
๗๓

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๗๔

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๗๕

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๗๖

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 



 

๑๖๗ 

 ๕. องคความรูท่ีผูวิจัยนําเสนอนั้นมีความสมบูรณแบบสามารถนําเอาไปใชในการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ในสวนขององคความรูนั้นควรจะมีการระบุถึงตัวแปรวาเปนตัวแปรกลุมไหน เชน พุทธสื่อสารมี

องคประกอบอยางไร และการบริหารจัดการพรอมท้ังการนําเสนอขอมูลแบบธรรมาภิบาลควรจะเขียน

คําเหลานี้กรรมกับกลุมของตัวแปรไปดวยเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน76

๗๗ 

 ๖. องคความรูขางตนท่ีผูวิจัยนําเสนอนั้นมีความสมบูรณในระดับหนึ่งซ่ึงถือวาอยูในระดับ

ดีสวนท่ีควรจะเสริมเขาไปก็คือเรื่องของการควบคุมสื่อมวลชนท่ีจะนําเสนอขอมูลขาวสารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสื่อมวลชนมีอิทธิพลมากในการชักจูงนักลงทุนและการกระตุนราคาหุน

หาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการควบคุมการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาโดยไม

มีการบิดเบือนใหเกิดความโปรงใสก็ จะเปนการชวยสงเสริมและสนับสนุนการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน77

๗๘ 

 ๗. ผูวิจัยไดนําเสนอองคความรูท่ีมีความสมบูรณโดยเนื้อหาและมีความเหมาะสมเพ่ือ

นําไปประยุกตใชในการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลใหเกิดประสิทธิภาพ ในการ

นําเสนอขอมูลขาวสารการนําเสนอขอมูลตามหลักพุทธธรรม คือความจริงเรื่องจริงมีการใสกรองขอมูล

กอนนําเสนอใหถูกกาลเทศะเปนท่ีตองการรูและรับทราบของนักลงทุนและสุดทายคือเปนประโยชน

ตอนักลงทุน ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลท่ีควรจะเปนในปจจุบันมีการนําเสนอขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง

จากตลาดหลักทรัพยสื่อในประเทศก็นําเสนอขอมูลขาวสารในอีกมิติหนึ่งซ่ึงไมตรงกันหากเปนไปได

ควรจะมีมาตรการในการกําหนดการนําเสนอขอมูลขาวสารใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน78

๗๙ 

 ๘. เห็นดวยกับองคความรูท่ีผูวิจัยนําเสนอ เปนการวิจัยท่ีมีผลเปนท่ีประจักษ สามารถ

นําไปประยุกตใชในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยไดเปนอยางดี และจะสงผลให

ขอมูลขาวสารนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน79

๘๐ 

 ๙. มีความเห็นสอดคลองกับผูทรงคุณวุฒิทานอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอาหลักพุทธ

สื่อสารมาใชในการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนเรื่องท่ีดี จะทําใหการเปดเผยขอมูลขาวสารมีความ

นาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน80

๘๑ 

                                           

 
๗๗

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๑๐ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๗๘

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๕ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๗๙

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๖ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๘๐

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๘๑

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๘ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 



 

๑๖๘ 

 ๑๐. องคความรูมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ของตลาดหลักทรัพยไดเปนอยางดี และตลาดหลักทรัพยควรทําการอบรม

บุคลากรท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามหลักพุทธสื่อสารและหลักธรรมาภิบาลท่ี

ผูวิจัยเสนอมานั้น81

๘๒ 

 สรุปไดวา การสนทนากลุมเฉพาะผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๑๐ รูปหรือคน ผูทรงคุณวุฒิท้ังสิ้นมี

ความเห็นตรงกันวาองคความรูดังกลาวมีความเหมาะสม องคความรูดังกลาวมีความเหมาะสมสามารถ

นําไปประยุกตใชเพ่ือการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ในแงของการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีถูกตองตรงประเด็น

ตรงไปตรงมามีความเหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะและมีการควบคุมสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูล

ขาวสารใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับขอมูลท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทําการเปดเผย 

เม่ือนักลงทุนไดทราบถึงขอมูลในเชิงลึกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและขอมูลรายละเอียด

ของบริษัทหลักทรัพยตางๆ ท่ีไดนําเสนอผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงเปนตัวกลางนั้น ก็จะ

ทําใหนักลงทุนเกิดความไววางใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสามารถนําขอมูล

เหลานั้นมาทําการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงจะสงผลดีตอ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง 

๔.๔ องคความรู 

 ๔.๔.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามกระบวนการและข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัยทุกประการซ่ึง

ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพจากนั้นนํามาสลบองคประกอบและขอมูล

ตางๆ ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงครายไดสรุปเปนผลของการวิจัย จากนั้นผูวิจัยไดทําการสนทนากลุม

เฉพาะกับผูทรงคุณวุฒิดานตลาดหลักทรัพยผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตรผูทรงคุณวุฒิดานการ

วิจัยและผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา เพ่ือทําการยืนยันโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณาถึงความถูกตองและ

เหมาะสมของโมเดลท่ีจะสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย แลวทําการปรับปรุงแกไขโมเดลตามท่ีผูทรงคุณวุฒิไดแนะนํา และทําการสรุปเปน

องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยดังแผนภาพท่ี ๔.๑๑ ดังนี้ 

 

                                           

 
๘๒

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๙ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 



 

๑๖๙ 

 

 

 

๑๖๓ 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๑. ผูสงสาร 
๑. ไมมีอคต ิ
๒. มุงประโยชน

สวนรวม 
๓. มีความรูในการ

เปดเผยขอมูล 
๔. มีทกัษะและ

ประสบการณในการ
เปดเผยขอมูล 

๕. มีคุณธรรม 

๒. สาร 
๑. มีความถกูตอง

แมนยํา 
๒. มีความนาเชือ่ถือ 
๓. ประกอบดวย

ประโยชน 
๔. มีความเปนปจจุบัน

ทันตอเหตกุารณ 
๕. สามรถอางอิงถึง

แหลงที่มาได 

๓.ชองทางการสื่อสาร 
๑. เขาถึงผูรับไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 
๒. มีความรวดเรว็ 
๓. มีความสะดวก 
๔. มีชองทางที่

หลากหลาย 
๕. เปนชองทางที่มี

ความปลอดภัยตอ
ขอมูล 

๔. ผูรับสาร 
๑. ผูรับมีความรูด ี
๒. ผูรับเขาใจถึง

ผลกระทบ 
๓. ผูรับมีทกัษะในการ

ประยุกตใชมูลมูล 
๔. ผูรับ รับความเส่ียง

ได 
๕. ไดรับขอมูลถูกตอง

ตรงประเด็น 

๑. การวางแผน 
๑. ประชุมวางแผน

สม่ําเสมอ 
๒. กําหนดเปาหมายให

ชัดเจน 
๓. กําหนดตัวชีว้ัด 
๔. กําหนดกระบวนการ

วิธีการและ
ผูรับผิดชอบ 

๕. จัดสรรงบประมาณ 

๒.การปฏิบัติตามแผน 
๑. ปฏิบัติตามแผนอยาง

เปนขัน้ตอน 
๒. ใชทรัพยากรอยาง

คุมคา 
๓. ดําเนนิการตาม

วัตถุประสงค 
๔. ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ 
๕. เปดโอกาสใหผูมีสวนได

เสียไดมีสวนรวม 

๓. การตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบกระบวนการ

เปดเผยขอมูล 
๒. ประเมนิผลตามตัวชี้วัด 
๓. ตรวจสอบการใช

งบประมาณ 
๔. หาขอบกพรอง 
๕. เปดชองทางรับฟง

ขอคิดเห็น 

๔.การปรับปรุงแกไข 
๑. ปรับปรุงแผนอยูเสมอ 
๒. ผูมีสวนไดเสียรวม

ปรับปรุงแกไข 
๓. นําผลจากการ

ตรวจสอบมาปรับแผน 
๔. ปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 
๕. ปรับปรุงมาตรฐานการ

เปดเผยขอมูล 

๑. นิติธรรม 

๑. ขอมูลที่เปดเผยไมขัดตอ
ระเบียบขอบังคับ 

๒. ของมูลที่เปดเผยไมผิด
กฎหมาย 

๓. ของมูลที่เปดเผยไมขัดตอ
จารีตประเพณ ี

๔. ขอมูลที่เปดเผยไมกอใหเกิด
ความขัดแยง 

๕. ขอมูลที่เปดเผยไมไมเปน
ประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง 

๒. คุณธรรม 

๑. ของมูลที่เปดเผมีความถกูตอง
เปนประโยชน 

๒. ของมูลที่เปดเผยไมอยูบน
พ้ืนฐานความเที่ยงธรรม 

๓. ผูเปดเผยขอมูลมีความ
ซ่ือสัตยสุจริต 

๔. ของมูลที่เปดเผยไมมุงรายตอ
ฝายใด 

๕. ของมูลที่เปดเผยไมถูกปรับ
เติมเสริมแตงขอมูลเพ่ือหวัง
ประโยชน 

๓. ความโปรงใส 

๑. ของมูลที่เปดเผยมีความถูกตอง
สามารถตรวจสอบได 

๒. ของมูลที่เปดเผไมเปน
ประโยชนตนฝายเดียว 

๓. ของมูลที่เปดเผสรางความ
เปนธรรมแกทุกฝาย 

๔. ของมูลที่เปดเผยมาจากแหลง
ที่นาเชื่อถือ 

๕. ไมมีการปดบังอําพรางขอมูล
ซ่ึงเปนสิทธิประโยชนอนัชอบ
ธรรมของผูมีสวนรวม 

๔. การมีสวนรวม 

๑. ผูมีสวนไดเสียมีสวนในการ
เปดเผยขอมูล 

๒. ผูมีสวนไดเสียไดเสียรวม
ตัดสินใจ 

๓. มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นของ
ผูมีสวนไดเสีย 

๔. มีการเปดเผยขอมูลรวมกัน
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

๕. ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชนจากการ
เปดเผยขอมูล 

๕. ความรบัผิดชอบ 

๑. มีการรับผิดชอบตอขอมูลที่เปดเผย 
๒. มีการรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิด

จากการเปดเผยขอมูลทางตรงและ
ทางออม 

๓. มีการรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิด
จากการเปดเผยขอมูลเชิงบวกและ
เชิงลบ 

๔. มีการติดตามผลจากการเปดเผย
ขอมูลอยางตอเนื่อง 

๕. มีการไตรตรองกอนเปดเผยขอมูล 

๖. ความคุมคา 

๑. มีการใชงบประมาณในการ
เปดเผยขอมูลอยางคุมคา 

๒. ชองทางในการเปดเผยขอมลูมี
ประสิทธภิาพและคุมคา 

๓. มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการ
เปดเผยขอมูล 

๔. มีการใชวัสดอุุปกรณเทาทีจ่ําเปน 
๕. บุคลากรตระหนกัถึงสวนไดและ

สวนเสียที่เกิดจากการเปดเผย
ขอมูล 

๑. สัจจะ ความจริง 
๑. เปดเผยขอมูลอนัเปนความ

จริง 
๒. ไมแกไขขอมูลใหเปนเท็จ 
๓. ใชกระบวนกรเปดเผยขอมูลที่

ถูกตองชัดเจน 
๔. เปดเผยขอมูลตามสภาพ

ความเปนจริง 
๕. เปดเผยขอมูลความจริงตาม

สิทธิประโยชน 

๒. ตถตา แทจริง 
๑. เปดเผยขอมูลทีเ่กิดขึ้นจริง 
๒. ไมปดบังขอมูลที่เปนเรือ่งจรงิ 
๓. เปดเผยขอมูลในทุกมิติที่

เกี่ยวของ 
๔. เปดเผยขอมูลทีเ่กิดขึ้นใน

ปจจุบัน 
๕. เปดเผยขอมูลพรอม

รายละเอียดที่สําคัญ 
 

๓. กาละ ถูกเวลา 
๑. เปดเผยขอมูลตรงเวลา 
๒. เปดเผยขอมูลถกูกาลเทศะ 
๓. เปดเผยขอมูลตามความ

เหมาะสม 
๔. เปดเผยขอมูลเขากับ

สถานการณปจจุบัน 
๕. เปดเผยขอมูลรวดเรว็ทนัเวลา 

 

 

๔. ปยะ ผูรับชอบ 
๑. เปดเผยขอมูลทีน่ักลงทนุชอบ 
๒. เปดเผยขอมูลทีน่ักลงทนุ

ตองการทราบ 
๓. เปดเผยขอมูลที่ไมกอใหเกิด

ความเสียหายตอนกัลงทุน 
๔. เปดเผยขอมูลตรงไปตรงมา 
๕. เปดเผลขอมูลที่ไมซับซอน

เขาใจงาย 
 

๕. อัตถะ มีประโยชน 
๑. เปดเผยขอมูลทีเ่ปนประโยชน

ตอการลงทุน 
๒. เปดเผยขอมูลโดยคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวมเปนหลัก 
๓. เปดเผยขอมูลอนัเปนประโยชน

โดยปราศจากอคต ิ
๔. เปดเผยขอมูลพรอมทั้งอธิบาย

ถึงรายละเอียดของขอมูล 
๕. ไมนําเสนอขอมูลขยะ 

 

พุ
ทธ

สื่อ
สา

ร 

การสื่อสาร การบริหาร 



 

๑๗๐ 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑๑ ความรูการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถอธิบายถึงรายละเอียดขององคความรูไดดังตอไปนี้ 

 ๑. การส่ือสาร  

 ๑) ผูรับสาร ไมมีอคติมุงผลประโยชนโดยสวนรวมมีความรูและความสามารถในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารมีทักษะในการเปดเผยมีประสบการณและมีคุณธรรมในการเปดเผยขอมูล

ขาวสารเปนประโยชนตอนักลงทุน 

 ๒) สาร มีความถูกตองแมนยําตรงไปตรงมามีความนาเชื่อถือท้ังแหลงท่ีมาท่ีสามารถ

อางอิงไดและความจริงท่ีเกิดข้ึนประกอบดวยประโยชนมีความเปนปจจุบันทันตอเหตุการณและ

สามารถอางอิงแหลงท่ีมาท่ีนาเชื่อถือได 

 ๓) ชองทางการสื่อสาร เปนชองทางท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเขาถึงผูรับไดอยางรวดเร็วมี

ความสะดวกสบายและปลอดภัยเปนชองทางท่ีใชกันท่ัวไปอยางหลากหลาย 

 ๔) ผูรับสาร ผูรับสารจะตองมีความรูดีซ่ึงประกอบดวยความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและการลงทุนสามารถรับไดถึงความเสี่ยงและรูถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

จากขอมูลท่ีไดรับนั้นสามารถนําขอมูลมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและการเปดเผยขอมูล

ขาวสารจะตองตรงตามกลุมเปาหมาย 

 ๒. การบริหาร 

 ๑) การวางแผนมี การวางแผนโดยการประชุมเปนประจํากําหนดเปาหมายในการเปดเผย

ขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและกําหนดตัวชี้วัดกําหนดวิธีการและกระบวนการทํางานและท่ีสําคัญใน

การวางแผนเก่ียวกับเรื่องของงบประมาณในการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 ๒) การปฏิบัติทําแผน จะตองมีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนข้ันตอนใชทรัพยากรของ

องคกรในการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางคุมคา มีการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคปฏิบัติการในเชิงกลยุทธเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารใหเขาสูผูรับไดอยางแมนยําและมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีสําคัญมีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการดําเนินการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร 

 ๓) การตรวจสอบ จะตองมีการตรวจสอบกระบวนการในการเปดเผยขอมูลขาวสารวา

เปนไปตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดหรือไมอยางไรประกอบการใชงบประมาณในการเปดเผยขอมูล

ขาวสารและการดําเนินงานอยางโปรงใสมีการตรวจสอบหาขอบกพรองในการเปดเผยขอมูลขาวสาร

และรับฟงขอคิดเห็นจากทุกฝาย 

 ๔) การปรับปรุงแกไข จะตองมีการปรับปรุงแกไขวิธีการและกระบวนการนําเสนอขอมูล

อยู เปนประจําใหผู มีสวนไดเสียมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะและปรับปรุงโดยนําผลจาก



 

๑๗๑ 

ขอเสนอแนะของผูมีความรูและนักลงทุนตางๆมาปรับปรุงแกไขกระบวนการในการนําเสนอขอมูล

ขาวสารใหตรงเปาเขาประเด็นมากท่ีสุด 

 ๓. พุทธส่ือสาร 

 ๑) สัจจะ ความจริง เปนการเปดเผยขอมูลขาวสารเรื่องท่ีเปนจริงไมมีการบิดเบือนขอมูล

ใหเปนเท็จเพ่ือนําเสนอความจริงท่ีเกิดข้ึนโดยใชกระบวนการในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง

ชัดเจนเปดเผยขอมูลตามสภาพความเปนจริงและเปนสิทธิประโยชนของนักลงทุน 

 ๒) ตถตา แทจริง เปนการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนจริงไมปดบังขอมูลอันเปน

ขอเท็จจริงเปดเผยขอมูลในทุกมิติซ่ึงมีรายละเอียดของขอมูลและความทันสมัยของขอมูลท่ีทันตอ

เหตุการณเพ่ือใหนักลงทุนสามารถนําไปประยุกตใชในการตัดสินใจลงทุนไดอยางทันทวงที 

 ๓) กาละ ถูกเวลา เปนการเปดเผยขอมูลตรงเวลาและถูกกาละเทศะมีวิจารณญาณในการ

เปดเผยขอมูลใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุดเปดเผยขอมูลเขากับสถานการณปจจุบันซ่ึงทันตอ

เหตุการณและเวลาโดยไมใหเกิดความลาชาซ่ึงจะสงผลเสียหายตอการลงทุนของนักลงทุนและ

ภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 ๔) ปยะ ผูรับชอบ เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีนักลงทุนตองการทราบและเปนความ

ชื่นชอบของนักลงทุนเปดเผยขอมูลท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบอยางแรงตอนักลงทุน

และระบบเศรษฐกิจเปดเผยขอมูลขาวสารแบบตรงไปตรงมาไมนําขอมูลท่ีเปนขยะซ่ึงไมมีประโยชนมา

เปดเผย 

 ๕) อัตถะ มีประโยชน เปนการนําเสนอโดยการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

อยางยิ่งตอนักลงทุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดเสียเปนหลักเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีปราศจากอคติความลําเอียงตอฝายใดฝายหนึ่งหรือการนําเสนอขอมูลท่ีจะอํานวยประโยชน

ใหกับใครผูใดผูหนึ่งเปดเผยขอมูลขาวสารพรอมท้ังรายละเอียดของขอมูลท่ีสามารถนํามาใชประโยชน

ไดสูงสุด 

 ๔. การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 ๑) นิติธรรม ขอมูลท่ีไดนําเสนอนั้นมีการจัดระเบียบของขอมูลมีความถูกตองไมผิดกับ

ระเบียบขอบังคับหรือผิดกฎหมายหรือผิดตอจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมและวัฒนธรรมและ

ขอมูลท่ีเปดเผยไปนั้นไมกอใหเกิดความขัดแยงไมเปนไปเพ่ือประโยชนแกผูใดผูหนึ่ง 

 ๒) คุณธรรม เปนการใชหลักคุณธรรมเปดเผยขอมูลใหมีความถูกตองและเปนประโยชน

มากท่ีสุดอยูภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีมีความถูกตองเท่ียงธรรมเปดเผยขอมูลดวยความซ่ือสัตยสุจริต

ไมมุงรายตอฝายใดฝายหนึ่งขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมถูกปรับเติมเสริมแตงใหมีความผิดเพ้ียนเพ่ือหา

ประโยชน 



 

๑๗๒ 

 ๓) ความโปรงใส ขอมูลท่ีนําเสนอนั้นจะตองมีความถูกตองสามารถตรวจสอบไดมีท่ีมาท่ี

ไปอยางชัดเจนสามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผูรับไดมีแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือและอางอิงได

แลวไมมีการปดบังขอมูลอันเปนสิทธิประโยชนและชอบธรรมของผูมีสวนไดเสีย 

 ๔) การมีสวนรวม ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการเปดเผยขอมูลมีสวนรวมในการตัดสินใจ

มีสวนรวมในการรับผลประโยชนและใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 ๕) ความรับผิดชอบ มีการรับผิดชอบตอการเปดเผยขอมูลขาวสารถึงผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึนจากการเปดเผยขอมูลท้ังทางตรงและทางออมผลบวกและผลลบมีการติดตามผลของการ

เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องและมีการไตรตรองกอนท่ีจะนําขอมูลขาวสารอันเปนความจริงมา

เปดเผย 

 ๖) ความคุมคา การนําเสนอขอมูลจะตองมีความคุมคาคือมีการใชทรัพยากรในการ

เปดเผยขอมูลอยางคุมคามากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพท่ีสําคัญการเปดเผยขอมูลขาวสารจะตองคุมคา

กับผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปดเผยคือเปนประโยชนตอนักลงทุนประเทศชาติเจริญรุงเรืองระบบเศรษฐกิจ

ดีข้ึน 

 ๔.๓.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามกระบวนการของการวิจัยครบทุกประเด็น

จากนั้นเม่ือไดผลของการวิจัยแลวก็นํามาทําการสนทนากลุมเฉพาะกับผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหยืนยันความ

ถูกตองและเหมาะสมใหทราบแนชัดวาองคความรูดังกลาวสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนตอการ

เปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสวนนี้ผูวิจัยจะนําเสนอองคความรูท่ีได

สังเคราะหจากการวิจัยซ่ึงเปนผลของการวิจัยในภาพรวมท่ีจะสามารถนําไปใชใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๒ 

  



  
๑๖๗ 

แผนภาพท่ี ๔.๑๒ แสดงองคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

นักลงทุน/ 

ผูมีสวนไดเสีย 

RECEIVER 

 

๑. มีความรูด ี

๒. เขาใจถึงผลกระทบ 

๓. มีทักษะในการ

ประยุกตใชมลูมลู 

๔. รับความเสี่ยงได 

๕. ไดรับขอมลูถูกตองตรง

ประเด็น 

ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 

SENDER 

 

๑. ไมมีอคต ิ

๒. มุงประโยชน

สวนรวม 

๓. มีความรูในการ

เปดเผยขอมูล 

๔. มีทักษะและ

ประสบการณใน

การเปดเผย

ขอมูล 

๕. มีคุณธรรม 

การจัดการ 

PROCESS 

 

การวางแผน : กําหนด

เปาหมายและวิธีการ 

 

การดําเนินการ : ปฏิบัติ

ตามแผนทุกข้ันตอน 

 

การตรวจสอบ : ตรวจสอบ

ติดตามรายงานผล 

 

การปรับปรุงแกไข : ปรับ

วิธีการเปดเผย รบัฟง

ขอเสนอแนะ 

 

 

พุทธส่ือสาร 

สัจจะ : ความจริง 

 
ตถตา : แทจริง 

 

กาละ : ถูกเวลา 

 

ปยะ : ผูรับชอบ 

 

อัตถะ : มีประโยชน 

ขอมูลขาวสาร 

MESSAGE 

 

๑. มีความถูกตอง

แมนยํา 

๒. มีความ

นาเช่ือถือ 

๓. ประกอบดวย

ประโยชน 

๔. มีความเปน

ปจจุบันทันตอ

เหตุการณ 

๕. สามรถอางอิง

ถึงแหลงท่ีมาได 

ชองทาง 

การส่ือสาร 

CHANNE

L 

๑. เขาถึงผูรับได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. มีความรวดเร็ว 

๓. มีความสะดวก 

๔. มีชองทางท่ี

หลากหลาย 

๕. เปนชองทางท่ีมี

ความปลอดภัย

ตอขอมูล 



 

๑๗๔ 

จากแผนภาพท่ี ๔.๑๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัยสามารถอธิบายรายละเอียดของ

องคความรูดังกลาวไดดังตอไปนี้ 

 ๑. SENDER คือ ผูสงสาร ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงจะตองดําเนินการสง

สารก็คือเปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมมีอคติมุงประโยชนตอสวนรวมนําเสนอขอมูลขาวสารในรูปแบบ

ของขอมูลท่ีมีความถูกตองใชทักษะและประสบการณในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตหลัก

จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 ๒. MESSAGE คือ ขอมูลขาวสารท่ีจะนําไปเปดเผยนั้นจะตองมีความสมบูรณมีความ

ถูกตองแมนยําเปนขอมูลท่ีนาเชื่อถือไดและมีประโยชนตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปนปจจุบัน

ทันตอเหตุการณสามารถอางถึงแหลงท่ีมาของขอมูลไดอยางชัดเจน 

 ๓. PROCESS คือกระบวนการ มี ๒ ประการ คือ  

  ๑) การจัดการ มีกระบวนการในการดําเนินการคือ มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย

และวิธีการ การดําเนินการ ปฏิบัติตามแผนทุกข้ันตอน การตรวจสอบ ตรวจสอบติดตามรายงานผล 

การปรับปรุงแกไข ปรับวิธีการเปดเผย รับฟงขอเสนอแนะ 

  ๒) พุทธสื่อสาร เปนหลักพุทธธรรมท่ีใชเปนหลักการในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 

ประกอบดวย สัจจะ การเปดเผยขอมูลความสารตามหลักความเปนจริงความจริงขอเท็จจริง ตถตา 

เปดเผยขอมูลเรื่องจริงท่ีเกิดข้ึน กาละ เปดเผยขอมูลไดถูกเวลา ทันตอเหตุการณ ปยะ เปนขอมูลท่ี

ผูรับกลาวคือนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียตองการทราบและชื่นชอบ อัตถะ เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมี

ประโยชนตอการลงทุน 

 ๔. CHANNEL คือ ชองทางในการสื่อสาร จะตองเปนชองทางท่ีนําเสนอขอมูลขาวารได

อยางถูกตองแมนยําไมคลาดเคลื่อน สามารเขาถึงผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว มีความ

สะดวก มีชองทางท่ีหลากหลาย เปนชองทางท่ีมีความปลอดภัยตอขอมูล 

 ๕. RECEIVER คือ นักลงทุนหรือผูมีสวนไดเสีย จะตองมีความรูดี เขาใจถึงผลกระทบ มี

ทักษะในการประยุกตใชมูลมูล รับความเสี่ยงได ไดรับขอมูลถูกตองตรงประเด็น 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงคคือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๓) เพ่ือนําเสนอโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในบทนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอประเด็นสําคัญอันเปนผลจากการวิจัยดังหัวขอ

ตอไปนี้  

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๒.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากตํารา และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากนั้นได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูล และสังเคราะหเปนองคความรู ซ่ึงสามารถ

สรุปไดดังตอไปนี้ 

 ๕.๑.๑ สภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑) ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลจําแนกตามจํานวน และรอยละ ของผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน ๔๕๐ คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๓๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๑.๑๑ และเพศ

หญิง จํานวน ๑๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๘๙ 



๑๗๖ 

 ดานอายุ พบวา อันดับแรกมีอายุอยูระหวาง ๕๐ ปข้ึนไป จํานวน ๒๔๙ คน คิดเปนรอย

ละ ๕๕.๓๓ รองลงมามีอายุระหวาง ๔๐-๔๙ ป จํานวน ๑๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๐๐ มีอายุ

ระหวาง ๓๐-๓๙ ป จํานวน ๗๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๗๘ และมีอายุระหวาง ๒๐-๒๙ ป จํานวน 

๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๒.๘๙ ตามลําดับ 

 ดานระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙๖ คน คิด

เปนรอยละ ๔๓.๕๖ รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน ๑๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๔๔ ปริญญาเอก 

จํานวน ๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๙.๕๖ และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔๔ 

ตามลําดับ  

 ดานอาชีพ พบวา สวนมากมีอาชีพนักธุรกิจเอกชน จํานวน ๑๑๔ คน ติดเปนรอยละ 

๒๕.๓๓ รองลงมา มีอาชีพอิสระ จํานวน ๑๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๗ มีอาชีพขาราชการ/

เจาหนาท่ีองคกรของรัฐ จํานวน ๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๗ มีอาชีพเปนนักลงทุน จํานวน ๗๒ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๐๐ มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๗.๑๑ มี

อาชีพเกษตรกร จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑.๑๑ และมีอาชีพกรรมกร จํานวน ๑ คน คิดเปนรอย

ละ ๐.๒๒ ตามลําดับ 

 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนมากมีรายไดมากกวา ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๗๓ 

คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๘๙ รองลงมามีรายได ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๖ คน คิดเปนรอย

ละ ๑๐.๒๒ มีรายได ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๖.๐๐ และมีรายไดต่ํา

กวา ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ คน ติดเปนรอยละ ๐.๘๙ ตามลําดับ  

 ๒) ขอมูลเกี่ยวกับของพุทธส่ือสาร 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามพุทธสื่อสาร ๕ ประการ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

ตอพุทธสื่อสาร ในภาพรวม โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๙๐) เม่ือพิจารณาราย

ดานพบวา ดานสัจจะ (ความจริง) มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๗๙๒) 

รองลงมา ดานอัตถะ (มีประโยชน) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๘๒๘) และดาน

กาละ (ถูกเวลา) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๑, S.D. = ๐.๘๔๙) ตามลําดับ 

 ๓) ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร  

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามทฤษฎีการสื่อสาร ๔ ประการ พบวา กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นตอการสื่อสาร ในภาพรวม โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๖๙๗) เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา ดานผูสงสาร มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๗๔๕) 



๑๗๗ 

รอลงมา ดานสาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๗๕๙) และดานชองทางการ

สื่อสาร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๔๒) ตามลําดับ 

 ๔) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA พบวา กลุมตัวอยาง

มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA ในภาพรวม โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� 

= ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๑๐ เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ

มาก  (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๓๔) รองลงมา ดานการปฏิบัติตามแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� 

= ๓.๕๐, S.D. = ๐.๘๖๔) และดานการปรับปรุงแกไข มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = 

๓.๓๘, S.D. = ๐.๘๖๑) ตามลําดับ ผลของการวิเคราะหขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๕) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในภาพรวม โดยรวมอยูใน

ระดับมาก  (x� = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๗๕๖) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานนิติธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๗๒) รองลงมา ดานคุณธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� 

= ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๙๖) และดานการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๗, 

S.D. = ๐.๙๕๒) ตามลําดับ ผลของการวิเคราะหขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  



๑๗๘ 

 ๕.๑.๒ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ผลการพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีพุทธสื่อสารเปนตัวแปรสงผาน สรุปไดเปนโมเดลความสัมพันธ

เชิงสาเหตุ ซ่ึงแสดงอิทธิพลของตัวแปรการสื่อสาร ตัวแปรการบริหาร ท่ีมีพุทธสื่อสารเปนตัวแปร

สงผาน ตัวแปรภายในโมเดลประกอบดวย ตัวแปรแฝง ๔ ตัว แบงเปนตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร 

ตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได ๑๙ ตัวแปร 

 ผลการตรวจสอบความตรงของการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรร

มาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีตัวแปรพุทธสื่อสาเปนตัวแปรสงผาน และผลของ

อิทธิพลทางตรงและทางออมระหวางตัวแปรในโมเดลเปน ดังนี้ 

    โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีตัวแปรพุทธสื่อสารเปนตัวแปรสงผาน มีความสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ  

    ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลท่ีพัฒนา สรุปไดวา คา p-value มีนัยสําคัญทาง

สถิติเทากับ ๐.๐๖๙ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ 

๑๒๔.๑๗ คาองศาอิสระ (df) เทากับ ๑๐๓ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๑.๒๐ (เกณฑท่ี

กําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๐.๙๗ (เกณฑท่ี

กําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) 

เทากับ ๐.๙๙ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง

เปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ย

กําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๓๑ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) 

ผลผานเกณฑ คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๒๕ (เกณฑ

ท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๑๕๒๓.๗๔ (เกณฑท่ี

กําหนดตองมากกวาหรือเทากับ ๒๐๐) ผลผานเกณฑ แสดงใหเห็นวาคาสถิติความสอดคลองของการ

บริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชิง

สมมติฐานท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย

ท่ีกําหนดไว 

    ผลการวิเคราะหคาความเท่ียงเชิงโครงสรางของตัวแปรสังเกตได พบวา ตัวแปรสังเกตได

มีคาความเท่ียงอยูระหวาง ๐.๔๒-๐.๘๕ โดยตัวแปรท่ีมีคาความเท่ียงสูงสุดคือ การปฏิบัติตามแผน 

(pdca2) มีคาความเท่ียงเทากับ ๐.๘๕ สวนตัวแปรท่ีมีคาความเท่ียงต่ําสุดคือ ผูรับสาร (smcr4) มีคา

ความเท่ียงเทากับ ๐.๔๒ 



๑๗๙ 

    ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R-SQUARE) ของสมการโครงสรางตัวแปร

ภายในแฝงพบวามีคาเทากับ ๐.๘๙ แสดงวาตัวแปรในโมเดลคือ การสื่อสาร (SMCR) และการบริหาร 

(PDCA) สามารถอธิบายความแปรปรวนของพุทธสื่อสาร (BUD) ไดรอยละ ๘๙ และยังพบวาสมการ

โครงสรางตัวแปรภายในแฝงมีคาเทากับ ๐.๙๓ แสดงวาตัวแปรในโมเดลคือ การสื่อสาร (SMCR) และ

การบริหาร (PDCA)  และพุทธสื่อสาร (BUD) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD) ไดรอยละ ๙๓ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

    ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาพิสัยสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงมีคาอยูในชวง ๐.๘๗ ถึง ๐.๙๕ โดยเปนตัวแปรมีความสัมพันธแบบ

ทิศทางเดียว (คาความสัมพันธเปนบวก) ตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากท่ีสุด คือ การเปดเผย

ขอมูลแบบธรรมาภิบาล (GOOD) และ พุทธสื่อสาร (BUD) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ ๐.๙๕ 

แสดงวา เม่ือพุทธสื่อสาร (BUD) มีมากข้ึน การเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาล (GOOD) ก็เพ่ิมมากข้ึน

ดวย และตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรองลงมาคือ การสื่อสาร (SMCR) กับ พุทธสื่อสาร (BUD) 

การบริหาร (PDCA) กับ พุทธสื่อสาร (BUD) และการบริหาร (PDCA) กับการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาล (GOOD) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ ๐.๙๑ ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีอยูใน

ระดับสูง 

 ๕.๑.๓ โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี

ปจจัยท่ีสําคัญ คือการสื่อสารท่ีผูสงสารจะตองมีความรูคูคุณธรรมในการเปดเผยขอมูลในสวนของ

ตรวจสารจะตองมีความถูกตองแมนยํา นําเสนอไดทันตอเวลาในชองทางของการสื่อสารคือมีความ

หลากหลายและมีความปลอดภัย ผูรับสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วในสวนของผูรับผูรับจะตองมีพ้ืน

ฐานความรูและสามารถรับความเสี่ยงได สวนปจจัยดานการบริหารประกอบดวยการวางแผนมีการ

กําหนดทิศทางและเปาหมายของการวางแผนพรอมท้ังกระบวนการและวิธีการในการดําเนินการการ

ดําเนินการปฏิบัติตามแผนทุกข้ันตอน มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลรายงานผลในการ

นําเสนอขอมูลวา มีความเปนไปในทิศทางใดสงผลกระทบทางบวกและทางลบ การปรับปรุงแกไขมี

การเลือกใชวิธีในการเปดเผยขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดรับฟงขอคิดเห็นจากสวนรวมหรือผูมีสวนไดเสีย 

นํามาปรับปรุงกระบวนการในการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนธรรมภายใตกรอบธรรมาภิบาล และ

พุทธะสื่อสารเปนตัวกลางท่ีเปนตัวเชื่อมใหการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงประกอบดวย สัจจะ การนําเสนอขอมูลท่ีเปนความจริง ตถตา การนําเสนอ

ขอมูลท่ีเปนเรื่องจริง กาละ เปนการนําเสนอขอมูลท่ีถูกเวลาทันตอเหตุการณ ปยะ เปนการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารท่ีนักลงทุนชอบหรือตองการท่ีจะรับทราบ อัตถะ ขอมูลมีประโยชนตอการลงทุน การ



๑๘๐ 

เปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลประกอบดวยหลักนิติธรรมเปดเผยขอมูลโดยไมขัดกับระเบียบ

ขอบังคับ หลักคุณธรรม ดําเนินการเปดเผยขอมูลภายใตหลักจริยธรรม ความโปรงใส ขอมูลมีความ

ถูกตองตรวจสอบได การมีสวนรวม ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการเปดเผยขอมูล การรับผิดชอบ 

รับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูล ความคุมคา ใชงบประมาณในการเปดเผยขอมูล

อยางคุมคา 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผูวิจัยไดสรุปผลวิจัยตามเนื้อหาท่ีปรากฏแลวขางตน และมีประเด็น

สําคัญท่ีนําไปสูการอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

 ๑. สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีระดับการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก โดยท่ีการวางแผนมี

คาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือการปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามลําดับ แสดง

ใหเห็นวา การบริหารจัดการนั้น มีการใหความสําคัญกับการวางแผนมากท่ีสุด เนื่องจากเปนเบื้องตน

ของการบริหาร หากไมมีแผนก็มีมีทิศทางในการบริหารจัดการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนมณี  

ศิลานุกิจ 0

๑ ท่ีไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการบริหารจัดการมีการใหความสําคัญกับการวางแผนกอน โดยมีการ

วางแผนงานดานการวางแผนอัตรากําลัง และดานการสรรหา ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามลําดับ นอกจากนี้การวางแผนยังมีรายละเอียดท่ีสําคัญคือการกําหนด

กระบวนการในการทํางาน การกําหนดเปาหมาย กําหนดตัวชี้วัดการดําเนินการ กําหนดคนรับผิดชอบ

และท่ีสําคัญคือการ วางแผนดานงบประมาณ ในการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุพจน บุญวิเศษ 1

๒ ท่ีไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก

ท่ีสุด และในสวนของขอเสนอแนะท่ีสําคัญคือเรื่องของการวางแผนงบประมาณ ท่ีจะตองมีการะบุเรื่อง

งบประมาณไวในแผนเพ่ือไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

                                           
๑ชนมณี ศิลานุกิจ, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วารสารดุษฎี

บัณฑิตทางสังคมศาสตร, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๓๕ – ๕๓. 

 ๒สุพจน บุญวิเศษ, “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี”, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ป

ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๑๘๓-๑๙๗. 



๑๘๑ 

Richard M. Walker๓ ท่ีไดวิจัยเก่ียวกับ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐบาลทองถ่ิน ซ่ึง

พบวา รัฐาลท้ังถ่ินมีความมุงม่ันในการทํางานและสนใจเรื่องของของกุลยุทธการวางแผน ซ่ึงจะสงผล

ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

 ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ 

สงผลใหการบริหารจัดการในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรุง บุญผดุง 

และคณะ 3

๔ ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ คือความ

รับผิดชอบตอสังคม ตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม พรอมท้ังกําหนดประเด็นสําคัญในการ

ดําเนินการดานตาๆ ไดแก สุขภาพและความปลอดภัย การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช 

สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยพนักงานเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ทําใหการ

ดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยสามารถรับรูไดจากผลการ

ดําเนินการความรับผิดชอบทางดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการใหเพ่ือสังคม 

อันเปนผลมาจากการบริหารจัดการท่ีดีของผูประการการธุรกิจท่ีมีการวางแผนดํานเนินการอยางเปน

ระบบ  

 ๒. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก การบริหารจัดการซ่ึงมีองคปรก

อบคือ การวางแผน การปฏิบตัิตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข และสวนหนึ่งคือปจจัย

การสื่อสาร ท่ีมีองคประกอบคือ ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร ซ่ึงท้ังสองปจจัย

จะตองดําเนินการรวมกับพุทธสื่อสารคือ การเปดเผยขอมูลอันเปนความจริง เรื่องจริง ท่ีเปนประโยชน 

ถูกท่ีถูกเวลา และเปนขอมูลท่ีนักลงทุนตองการทราบ การเปดเผยขอมูลโดยใชหลักพุทธสื่อสารก็

เพ่ือใหเกิดการนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอนักลงทุน ท้ังนี้นักลงทุนก็จะตองมีความเขมแข็งมี

ความรูพ้ืนฐานมีคุณธรรมท่ีจะสามารถนําขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาประยุกตใชเพ่ือการลงทุน ซ่ึง

                                           

 
๓
Richard M. Walker, “Local Government Management and Performance: A Review of 

Evidence”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 25, No. 1 (January 

2015): 101–133. 

 
๔
ปรุง บุญผดุง และคณะ, “ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจ”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๖๘-๑๗๙. 



๑๘๒ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศาตรา ไหลประเสริฐ 4

๕ ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบวา การลงทุนท่ีเปนไปตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเนนไปท่ีนักลงทุนในลักษณะท่ีเปนเปนคุณลักษณะของนักลงทุนวา นักลงทุนจะตองมี

คุณธรรม มีเหตุผล มีความพอเพียง พอประมาณ หากนักลงทุนมีภูมิคุมกันอยางนี้แลวก็จะประสบ

ความสําเร็จในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้การเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย นอกจากสงผลตอการตัดสินใจลงทุนโดยตรงแลวยังสงผลกระทบตอความเชื่อม่ัน

และชื่อเสียงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สินีนาฏ วงค

เทียนชัย 5

๖ ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของ

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การเปดเผยขอมูลความ

รับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สงผลตอ การดําเนินการท่ีไมเปนตัวเงิน กลาวคือชื่อเสียงขององคกร และความผูกพันของพนักงาน 

แสดงใหเห็นวา ภาพพจน ชื่อเสียงและความเชื่อม่ัน เกิดจากการไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลท่ีแสดงถึงความโปรงใสนาเชื่อถือได และการเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนขอเท็จจริง 

เปนความจริง ถูกท่ีถูกเวลา เปนท่ีพึงพอใจของผูรับสาร และมีประโยชนตอสารธารณะ ไมสงผลกรทบ

ทางลบตอตลาดหลักทรัพยแตอยางใด ยังแตจะสงผลดีตอความนาเชื่อถือใหเกิดข้ึนกับนักลงทุน ซ่ึง

สอดคลองกับงงานวิจัยของ ครองรัตน อนุศาสนนันท 6 ๗ ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการ

เปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบวา การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ดานเศรษฐกิจสงผลกระทบ

ตอมูลคากิจการมุมมองภายนอก ดานอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน 

 ๓. โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีผูวิจัยคนพบ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษณ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยชอง ณฐพร พันธุอุดม ท่ีไดวิจัยเรื่อง การจัดการเพ่ือความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองสมการโครงสรางความสัมพันธ มี

                                           

 
๕
ศาตรา ไหลประเสริฐ, “รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”,

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๑๑๘๓-๑๑๙๓. 

 
๖
สินีนาฏ วงคเทียนชัย, “การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปท่ี ๑๐ ฉบับ

ท่ี ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘) : ๑๐๗-๑๒๑. 

 
๗
ครองรัตน อนุศาสนนันท, “ปจจยัท่ีสงผลตอการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี 

๗ (กรกฎาคม ๒๕๖๓) : ๖๑-๖๗. 



๑๘๓ 

ความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา โมเดลการ

บริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี

องคประกอบท่ีสําคัญคือ หลักของการสื่อสาร หลัการบริหาร ผนวกกับหลักธรรมคือพุทธสื่อสาร จะ

นําไปสูการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หลักพุทธสื่อสาร เนนใหมีการเปดเผยขอมูลโดยยึดหลักความจริง นําเสนอเรื่องจริง ถูก

ท่ีถูกเวลา ทันตอเหตุการณเปนขอมูลท่ีนักลงทุนตองการทราบและมีประโยชนตอสวนรวม การใช

หลักการสื่อสาร การบริหารจัดการ และหลักพุทธสื่อสาร ในการเปดเผยขอมูลขาวสารก็เพ่ือใหเกิดธรร

มาภิบาลในการนําเสนอขอมูลขาวสาร และทําใหการนําเสนอขอมูลขาวสารมีหลักในการตรวจสอบ

ควบคุมการนําเสนอขอมูลซ่ึงมีความสําคัญเพราะสงผลกระทบ ทําใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและมี

ประโยชน หากมีการปรับแตงขอมูลขอเท็จจิรงจะสงผลเสียตอการลงทุนเปนอยางมาก ซ่ึงสอดคลอง

กับ ไพฑูรย อินตะขัน และคณะ 7

๘ ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางโอกาสในการ

ลมละลายธุรกิจครอบครัวและการตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย” ผลการวิจัยพบวา  โอกาสในการลมละลายและขนาดของกิจการ มีความสัมพันธทางบวกตอการ

ตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

อยางไรก็ตามธุรกิจครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการตกแตงกําไร ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจ

นําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบาย เพ่ือยับยั้งพฤติกรรมการตกแตงกําไร ท่ีอาจสงผลเสียตอความ

นาเชื่อถือของขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

 จากผลของการวิจัย แสดงใหเห็นวา การนําเสนอหรือเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมีความ

ถูกตอง เท่ียงตรงตอสาธารณะ สงผลตอการตัดสิใจของนักลงทุนเปนอยางยิ่งและบงบอกถึงความม่ังคง

และความนาชื่อถือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีจะเปนการดึงดูดใหนักลงทุนท้ังในประเทศ

และตางประเทศเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นําไปสูการเติบโตของระบบ

เศรษฐกิจไทยตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวรรณ เอกสะพัง 8

๙ ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการเปดเผยและรายงานขอมูลทุนทางปญญา ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ผูใหสําภาษณสวนใหญเห็นดวยกับการเปดเผยขอมูลรายงานทุนทาง

ปญญาเพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

                                           

 
๘
ไพฑูรย อินตะขัน และคณะ, “ความสัมพันธระหวางโอกาสในการลมละลายธุรกิจครอบครัวและการ

ตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารวิชาการเครือขายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๔๙-๖๒. 

 
๙
จารุวรรณ เอกสะพัง, การพัฒนารปูแบบการเปดเผยและรายงานขอมูลทุนทางปญญา ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔ (กรกฎาคม-

สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๒๒-๑๓๓๕. 



๑๘๔ 

ไทย เนื่องดวยเปนขอมูลท่ีสําคัญตอการไปใชในการตัดสินใจของผูสนใจลงทุนและเปนขอมูลในการ

เผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือบงบอกตอการบริหารจัดการภายในบริษัท ทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือตอ

บริษัทในการตัดสินใจ อาทิเชน การลงทุน การเลือกใชผลิตภัณฑ เปนตน 

 นอกจากนี้ผลของการวิจัยยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธจากการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลวา หากมีการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยโดยการ

นําเสนอขอมูลจริงทันตอเหตุการณ และเปนประโยชนจะสงผลใหเกิดความโปรงใส และเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลท่ีจะสงผลกระทบในเชิงบวกตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สัตยา ตันจันทรพงษ9๑๐ ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลรายงานการ

พัฒนาความยั่งยืนกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบวา เม่ือบริษัททําการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมากข้ึนจะชวยลดการ

วางแผนภาษี ซ่ึงจะเปนประโยชนกับหนวยงานของรัฐในการสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีการเปดเผย

ขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ๓ ประการประกอบดวย 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลของการวิจัยมีขอเสนอในในเชิงนโยบายดังตอไปนี้ 

 ๑) การเปดเผยขอมูลขาวสารยังเปนการเปดเผยในรูปแบบท่ีเปนทางเดียว ดังนั้นจึงควรมี

การกําหนดนโยบายการมีสวนรวมใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือให

ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ

นักลงทุนและภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศ 

 ๒) จากการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมเปดเผย

ขอเท็จจริงและขอมูลอันเปนสิทธิประโยชนตางๆ ผานทางชองทางตางๆ ของตลาดหลักทรัพย 

สื่อมวลชนไดนําเอาขอมูลเหลานั้นมาทําการนําเสนอตอสาธารณชนในอีกมิติหนึ่ง เปนผลใหขอมูลมี

ความคลาดเคลื่อนจากเดิมไป ดังนั้นจึงควรมีนโยบายในการควบคุมสื่อมวลชนหรือสํานักพิมพตางๆ ท่ี

                                           

 
๑๐

สัตยา ตันจันทรพงษ. “ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนกับ

การวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๐) : ๒๗๓-๒๙๕. 



๑๘๕ 

นําขอมูลขาวสารเปดเผยนั้น ใหนําเสนอขอมูลพ่ีสอดคลองกลับขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 ๓) บริษัทหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยบริษัทนําเสนอ

ขอมูลขาวสารในเชิงลึกไมครบถวนเขาใหนักลงทุนไมมีขอมูลท่ีครบถวนสําหรับการวิเคราะหเพ่ือ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย ถึงควรมีนโยบายในการควบคุมใหบริษัทหลักทรัพยเทานั้นได

นําเสนอขอมูลในเชิงลึกของบริษัทในการดําเนินธุรกิจอยางครบถวน 

 ๔) การเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักพุทธสื่อสาร คือ สัจจะ ความจริง ตถตา แทจริง  

กาละ ถูกเวลา ปยะ ผูรับชอบ อัตถะ  มีประโยชน สงผลตอนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียในเชิงบวก 

กลาวคือ ทําใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียเกิดความไววางใจตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จึงควรมีนโยบายในการผลักดันใหมีการนําเอาหลักพุทธสื่อสารไปใชในการเปดเผยขอมูล

ขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๕) การเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักพุทธสื่อสารดานกาละ ถูกเวลา ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น ยังไมดีเทาทีควร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงควรมีการ

กําหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนปจจุบันทันทวงที 

 ๖) ชองทางการสื่อสารในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ยังไมดีเทาท่ีควร กลาวคือ การเขาถึงผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลขาวสารมีความปลอดภัย ไม

ถูกบิดเบือน เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ และทันตอเหตุการณ มีไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

จึงควรมีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางท่ีสามารถเขาถึงผูรับไดอยางหลากหลาย 

 ๗) การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA ดานการปรับปรุงแกไข ยังไมดีเทาทีควร 

กลาวคือ การนําผลของการประเมินมาใชในการแกไขขอบกพรอง กําหนดแนวทางในการแกไขปญหา

อยางเปนรูปธรรม เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข ปรับปรุงการเปดเผย

ขอมูลขาวสารใหไดมาตรฐาน ยังมีผลดําเนินการไมเปนรูปธรรม จึงควรมีนโยบายในการบริหารจัดการ

ในสวนนี้เพ่ิมมากข้ึน 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 ผลของการวิจัยมีขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ๑) ตลาดหลักทรัพยควรมีการสรางชองทางในการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดเขามามี

สวนในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการสรางชองทางให

สามารถยื่นขอเสนอแนะหรือแนะนําขอมูลท่ีสําคัญใหกับตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย 

 ๒) ตลาดหลักทรัพยควรมีมาตรการในการควบคุมสื่อมวลชนใหนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีมี

ลักษณะสอดคลองกับขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการกําหนดบทลงโทษหากมีการ



๑๘๖ 

นําเสนอขอมูลขาวสารท่ีผิดเพ้ียนไปจากเดิม ซ่ึงการนําเสนอขอมูลในทางตรงกันขามกับตลาด

หลักทรัพยถือวาผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของสือ่ 

 ๓) ตลาดหลักทรัพยควรมีมาตรการในการควบคุมบริษัทหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยไดนําเสนอขอมูลบริษัทเชิงลึกตอสาธารณชน ซ่ึงจะเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับนัก

ลงทุนโดยไดรับขอมูลท่ีเพียงพอเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 ๔) ตลาดหลักทรัพยควรสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกําหนดเอาหลักพุทธสื่อสาร 

เปนหลักการในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงจะสงผลใหขอมูลท่ี

นําเสนอถูกกรองดวยหลักธรรมเพ่ือใหเกิดความถูกตองแมนยํา มีความนาเชื่อถือ ประกอบดวย

ประโยชน มีความเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ และสามรถอางอิงถึงแหลงท่ีมาได 

 ๕) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรเรงดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนสิทธิ

ประโยชน และขอมูลท่ีเก่ียวของ ใหทันตอเหตุการณ เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดกับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๖) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรหาชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมีความ

หลากหลายสามารถเขาถึงผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ สามารถเขาถึงผูรับไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ขอมูลขาวสารมีความปลอดภัย ไมถูกบิดเบือน เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ 

และทันตอเหตุการณ 

 ๗) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ควรเพ่ิมเติมในเรื่องของการบริหารจัดการตาม

กระบวนการ PDCA ดานการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหมีการนําเอาผลของการประเมินมาใชในการแกไข

ขอบกพรอง เรงกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมี

สวนรวมในการปรับปรุงแกไข และเรงดําเนินการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลขาวสารใหไดมาตรฐาน 

 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปดังตอไปนี้ 

 ๑) การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดหลายประการซ่ึงไมครอบคลุมไปถึงกลยุทธในการเปดเผย

ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเก่ียวกับกลยุทธในการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของตลาดหลักทรัพยเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล 

 ๒) ควรมีการวิจัยเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน

เชิงลึกโดยเปนการวิจัยในลักษณะถอดบทเรียนการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนํามา

พัฒนากระบวนการและระบบการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



๑๘๗ 

 ๓) ควรมีการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหทราบถึง

ปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนใหเกิดความสนใจและตัดสินใจลงทุน เพ่ือนําผลของการวิจัยมาใชในการ

ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



บรรณานุกรม 

 

๑. ภาษาไทย 

 ก. ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต. วัฒนธรรม การส่ือสารและอัตลักษณ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

เจมส แมคกราท และบอพ เบทส.  ๘๙ กลยุทธ ท่ีองคกรระดับโลกใชสรางองคกรและบริหารคน. 

แปลโดย วิชิตา สุนทรพิพิธ. กรุงเทพมหานคร : ดํารงค พิณคุณ, บจก., ๒๕๖๐. 

เจริญ เจษฎาวัลย. ทางสูธรรมาภิบาล. นนทบุรี : สานักพิมพพอดี, ๒๕๕๒. 

สมชัย ศรีนอก, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ณัฐวุฒิ รุงวงษ. ความลับท่ี ๔ จิตวิทยามวลชนในตลาดหุน Mass Psychology in the Stock 

Market. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหนาคร : เอ็ดดูเคชั่นไมนดไลนมัลติมีเดีย, ๒๕๕๙. 

ธงชัย สันติวงศ. กลยุทธและนโยบายธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 

นงลักษณ วิรัชชัย. รูปแบบลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. การสรางธรรมาภิบาล (Good Gevernance) ในสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๕. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิดฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระมหาวุฒิชัย วซิรเมธี. คนสําราญงานสําเร็จ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร 

พริ้นติ้งแอนดพลับลิซซ่ิง จํากัด (มหาซน), ๒๕๕๐. 

รัชยา ภักดีจิตต. ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



๑๘๙ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ. การจัดการคุณภาพ: จาก TQC ถึง TQM, ISO 900 และการประกัน 

คุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๔๕. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. การจัดการและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม, 

๒๕๕๒. 

สถาบันพระปกเกลา. ตัวชีวัดธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๔. 

สมคิด บางโม. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน, ๒๕๔๔. 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. มุงสูคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิซ สําราญ

ราษฏร, ๒๕๔๗. 

สุเมธ แสงนิ่มนวล. ภาวะผูนํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 

นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๒. 

สุรพงษ โสธนะเสถียร. การส่ือสารกับการเมือง. พิมพครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : ประสิทธิ์ภัณฑ 

แอนดพริ้นติ้ง, ๒๕๔๕. 

สุภางค จันทวานิช. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  

สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจติรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย

ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  :  เทคนิคการใช โปรแกรม LISREL. 

กรุงเทพมหานคร : เจริญม่ันคงดีการพิมพ, ๒๕๕๔. 

 (๒) วิทยานิพนธ : 

นิทัศน เพชรนอย. “ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก”. รัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ๒๕๕๗. 

พลภัทร ชางสากล. “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๘. 

สิริพงษ ปานจันทร. “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม”.

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔. 

  



๑๙๐ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

(๓) บทความ : 

ครองรัตน อนุศาสนนันท.    “ ปจจัยท่ีสงผลตอการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ”.  วารสารสังคมศาสตรและ

มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ,ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๗  )กรกฎาคม ๒๕๖๓ (: ๖๑ -๖๗.  

จารุวรรณ เอกสะพัง. “การพัฒนารูปแบบการเปดเผยและรายงานขอมูลทุนทางปญญา ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี 

๘ ฉบับท่ี ๔ )กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓ ( : ๑๓๒๒ -๑๓๓๕.  

ชนมณี ศิลานุกิจ. “ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”. วารสารดุษฎี

บัณฑิตทางสังคมศาสตร. ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๓๕ – ๕๓. 

ปรุง บุญผดุง และคณะ. “ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ”. 

วารสารสมาคมนักวิจัย. ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน -ธันวาคม  ๒๕๖๐) : ๑๖๘ -๑๗๙.  

ไพฑูรย อินตะขัน และคณะ.  “ความสัมพันธระหวางโอกาสในการลมละลายธุรกิจครอบครัวและการ

ตกแต ง กํ า ไ รของบริ ษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย แห งประเทศไทย”. 

วารสารวิชาการเครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี 

๑ )มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ ) : ๔๙ -๖๒.  

ศาตรา ไหลประเสริฐ.  “รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”. 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม -มิถุนายน  ๒๕๖๓) : 

๑๑๘๓ -๑๑๙๓.  

สัตยา ตันจันทรพงษ “ .ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนกับการ

วางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ” .  วารสารมนุษย

ศาสตรและสังคมศาสตร .ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ )๒๕๖๐ ( : ๒๗๓ -๒๙๕.  

สินีนาฏ วงคเทียนชัย.    “ การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ”.  วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร

และการส่ือสาร ,ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒  )เมษายน- กันยายน ๒๕๕๘ (: ๑๐๗ -๑๒๑.  

สุพจน บุญวิเศษ. “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑) : 

๑๘๓-๑๙๗. 



๑๙๑ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส : 

คนอง วังฝายแกว. พุทธวิธีการส่ือสาร คือ การส่ือสารตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิ

วัตนหรือยุคไอที. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : www.gotoknow.org/posts/494312. [๑๗ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๒]. 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. กฎเกณฑกํากับ หมวดการเปดเผยขอมูล. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 

https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_p.html  [๒๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓]. 

________. Set Information Service. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set. 

or.th/th/products/info/details_p1.html?printable=true [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

________. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส.. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set.or. 

th/sustainable_dev/th/cg/disclosure_p๑.html [๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

________. การเปดเผยสารสนเทศ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set.or.th/th/ 

regulations/supervision/listed_disclosure_p5.html [๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

________. การวางแผนลงทุนเพ่ือเกษียณ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: https://www.set.or.th/set 

/financialplanning/knowledgedetail.do?contentId=888533&type=article [๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

________. เกษียณสุขเปนจริงดวยเงิน ๓ กอน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set.or.th/ 

set/education/knowledgedetail.do?contentId=56666341&type=infographic 

[๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

________. เกษียณสุขเปนจริงไดดวยเงิน ๓ กอน. [ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://www.set. 

or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=985341&type=infograp

hic [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

________. ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย ขอมูลการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ๒๕๖. 

[ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set.or.th/th/market/securities_company_ 

statistics62.html [๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

________. ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set.or.th/th/ 

market/securities_company_statistics63.html [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

  



๑๙๒ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

บลจ. เอ็มเอฟซี. ลงทุนแบบสมํ่าเสมอ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.mfcfund.com/ 

Web/BeforeInvesting(thth)/MutualFund(thth)/alwaysfund(thth).aspx [๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓]. 

บาว นาคร. การส่ือสารทางการเมืองไทยในสถานการณความขัดแยงของสังคมไทย. [ออนไลน]. 

แหลงท่ีมา : www.oknation.net [๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

ประชาชาติธุรกิ . กอบศักดิ์ จี้ตลาดหุนปดมุมมืด เคลียรปญหาเจามือปนหุนเอ้ือประชาชนลงทุน. 

[ออนไลน]  .แหลงท่ีมา : https://www.prachachat.net/finance/news-402343  [๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

ประชาชาติธุรกิจ. ดันตลาดหุนไทยเช่ือมโลก ชู ๒๐ ลานบัญชีออม – ลงทุน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 

https://www.prachachat.net/finance/news-394395 [๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

พจน ใจชาญสุขกิจ. นวัตกรรมการประชาสัมพันธกับประเด็นการส่ือสารขององคกรระดับโลก

ทามกลาง Social Network. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : www.drphot.com [๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๒]. 

พระราชปริยัติกวี (สมจิน สมฺมาปฺโ). วิทยากรตนแบบสันติภาพ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 

http://thebuddh.com/?p=44200 [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 

มูลนิธิชัยพัฒนา. เศรษฐกิจพอเพียง. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.chaipat.or.th/site 

_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

เว็บไซตกระปุกด็อตคอม. สองบัญชีเงินฝากออมทรัพยคนไทย รูไหม ๘๘ % มีเงินออมไมถึง 

๕๐.๐๐๐ บาท. [ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://money.kapook.com/view209073. 

html. [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. PDCA เครื่องมือในการจัดการคุณภาพ. [ออนไลน]. แหงท่ีมา : 

http://images.senarat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SyW@ng

ooCGwAAD3zecs1/PDCA2554 [๒๐ มิถุนาย ๒๕๖๑]. 

สฤณี อาชวานันทกุล.  การปฏิรูปทุนกัยการลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม.  [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 

https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/๑๑๒๒๘/๓๙๖๕?locale-attribute=th  [๒๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. มาตรการเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs 

/SEC-internal-information.aspx [๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

http://www.oknation.net/
http://www.drphot.com/


๑๙๓ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. มาตรการเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ. [ออนไลน]. แหลงขอมูล : https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs 

/SEC-internal-information.aspx [๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

(๕) สัมภาษณ : 

สัมภาษณ นายวัฒนา เมืองสุข, อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายวันชัย จันทรเรือง, ผูอํานวยการฝายท่ีปรึกษาการเงินและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย 

โนมูระพันสิน จํากัด (มหาชน), ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นางอุบลรัตน นนทธนสิน, ผูอํานวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายสิปกร ขาวสอาด, ประธานท่ีปรึกษาบริษัทสวอกโฟกัส จํากัด, ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายจารุวัฒน เกยูรวรรณ, ผูจดัการหองคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด 

(มหาชน), ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

รศ.ดร.สมาน งามสนิท, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช), ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร., ผูชวยเจาอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, ๑๔ มีนาคม 

๒๕๖๔. 

นายวสันต อิทธิโรจนกุล, ประธานกรรมการ บริษัท ไพโอเนียร มอเตอร จํากัด (มหาชน), 

๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายมาศถวิน ชาญวีรกุล, กรรมการผูจัดการบริษัท STPI จํากัด (มหาชน), ๒๑ มีนาคม 

๒๕๖๔. 

ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ, กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทSEADFCO จํากัด (มหาชน), ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายประสิทธิ์ กรโชคอนันต, กรรมการผูจัดการเวบไซตหุนอินไซด, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายชาญชัย สงวนวงศ, ผูอํานวยการหนังสือพิมพขาวหุนธุรกิจ, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๔ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

นางสาวนุชนาถ เลาหไทยมงคล, ผูบริหาร บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นางสุจารี จันทรสวาง, กรรมการผูจัดการ บลน.Wealtrepublic, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ดร.ฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน, กรรมการผูจัดการบริษัทไพลินบุคเน็ต จํากัด(มหาชน), ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายสิทธิชัย จิตรตั้งตรง  , ผูบริหารกองทุนเพ่ือการลงทุน, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 (๖) สนทนากลุมเฉพาะ : 

สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ, กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน), ๑๔ 

มิถุนายน ๑๕๖๔. 

ดร.ฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน, ประธานกรรมการ บริษัท ไพลนิบุคเน็ต จํากัด (มหาชน) , 

๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

นางสาวสุจารี จันทรสวาง, ประธานคณะเจาหนาท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือ

ขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จํากัด, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ, อดีตเลขาธิการ สํานักงาน ก.ล.ต., ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ, ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

อ.ดร.สมบัติ นามบุรี, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

  



๑๙๕ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

๒. ภาษาอังกฤษ : 

(Books): 

Bartol, K. M. and Martin, D. C. Management. New York: McGraw-Hill. 1991. 

Brown, Lori Doprete. Assessing the Quality of Development: Module 7 User’s 

Guide. Washington DC: Age Khan Foundation. 1993. 

Dale, E. Management: Theory and Practice. Tokyo: McGraw-Hill. 1996. 

David K. Berlo. The Process of Communication. New York: Holt. Rinehart and 

Winston. 1960. 

Diamantopoulos, A & Siguaw, A.D. Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated. 

Sage Publications: London, 2000. 

Drucker, P. F. Management Challenges for the 21th Century. New York: Harper and 

Brouthers. 2001. 

Gulick, Luther Halsey and Lyndall F. Urwick. Papers on the Science of 

Administration. New York: Institute of Publics Administration, 1937. 

Ishikawa, K. What is Total Quality Control? The Japanese Way. Translated by David 

J. Lu. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall. Inc., 1985. 

Kathryn M. Bartol, David C. Marting. Management. New York: McGraw-Hall. 1991. 

Koontz, H. and C. O’ Denell. Principle of Management : An Analysis of 

Management Function. 5th ed. New York: McGraw-Hill. 1993. 

Lindeman RH, Merenda PF, Gold RZ. Introduction to Bivariate and Multivariate 

Analysis. Scott Foresman: Glenview, IL, 1980. 

Stoner, James A. F. and R. Edward Freeman. Management. 4th ed. Englewood Cliffs 

NJ: Prentice-Hall. 1992. 

Straub, Joseph T. and Raymond F. Attner. Introduction to Business. 2nd ed. Boston: 

Kent. 1991. 

  



๑๙๖ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

Weiss, R. The Provision of Social Relationship. In Z. Rubin (Ed), Doing Unto others 

Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall, 1972. 

(Journal):  

Richard M. Walker. “Local Government Management and Performance: A Review of 

Evidence”. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol. 

25. No. 1 (January 2015): 101–133. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



๑๙๘ 

 
ภาคผนวก ก 

เครื่องมือการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
  



๑๙๙ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
--------------------------------------- 

ค าชี้แจง 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการ ปัจจัย และโมเดลการ
บริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอ
ความกรุณาท่านได้ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกตอน 
 

แบบสอบถามในงานวิจัยน้ี แบ่งเป็น ๖ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ : เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ : เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการส่ือสาร 
 ตอนที่ ๓ : เป็นสอบสอบถามเก่ียวกับพุทธส่ือสาร 
 ตอนที่ ๔ : เป็นสอบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 ตอนที่ ๕ : เป็นสอบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ตอนที่ ๖ : เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลจากแบบสอบถามของท่าน ผู้ศึกษาวิจัยจะถือว่าเป็นความลับท่ีสุด และไม่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด 
 ขอบพระคุณท่านท่ีได้อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในคร้ังนี้ 
เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
ณัฎฐ์ รุ่งวงษ์ 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๒๐๐ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

--------------------------------------- 
 

ตอนที่ ๑ : คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงใน   หน้าข้อความตามสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ 
  ชาย     หญิง 
๒. อายุ 
  ๒๐-๓๕ ปี    ๓๖-๔๕ ปี   

 ๔๖-๕๕ ปี    ๕๖ ปีขึ้นไป  
๓. ระดับการศึกษา 
  ต่่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

 ปริญญาโทขึ้นไป 
๔. อาชีพ 
  ราชการ/พนักงานของรัฐ  ผู้บริหาร 

 พนักงาน    อ่ืน ๆ................ (ระบุ) 
๕. รายได้ 

 ต่่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท  ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

 
 
 

 
 



๒๐๑ 

ค ำชี้แจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
 (๕) มากท่ีสุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ มากท่ีสุด 
 (๔) มาก   หมายถึง มีความเห็นในระดับ มาก 
 (๓) ปานกลาง หมายถึง มีความเห็นในระดับ ปานกลาง 
 (๒) น้อย  หมายถึง มีความเห็นในระดับ น้อย 
 (๑) น้อยท่ีสุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ น้อยท่ีสุด 
 
ตอนที่ ๒ พุทธสื่อสำร 

ข้อ พุทธสือ่สาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๑. สัจจะ (ความจริง)      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นข้อเท็จจริงท่ีสามารถ
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นข้อเท็จจริงโดยไม่มีการแก้ไข
ปิดเบียนข้อมูลข่าวสารอันเป็นมูลเดิม 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการน่าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาไม่มีการ
ปรุงแต่งข้อมูลเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผล
ข้อมูลข่าวสารท่ีมีกระบวนการน่าเสนอท่ีถูกต้อง
ชัดเจนตรงถึงผู้รับ 

     

 ๒. ตถตา (เรื่องจริง)      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นจริงให้นักลงทุนได้ทราบ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเกิดขึ้นในสถานการณ์

     



๒๐๒ 

ข้อ พุทธสือ่สาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
ปัจจุบัน โดยไม่มีการปิดบังข้อมูล 

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้นัก
ลงทุนได้วิเคราะห์และตัดสินใจได้ถูกต้อง 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการน่าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในทุกมิติตามสภาพโดยไม่
ปิดบังข้อมูล 

     

 ๓. กาละ (ถูกเวลา)      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้ตรงเวลาไม่คลาดเคล่ือนท่ีสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีเหมาะกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
เพื่อให้นักลงทุนได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการวิเคราะห์
เวลาในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เข้าถึงนัก
ลงทุนได้มากท่ีสุด 

     

๔ 
เวลาในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความเหมาะสม 

     

 ๔. ปิยะ (ผู้รับชอบ)      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารท่ีนักลงทุนชอบชื่นชอบ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารท่ีนักลงทุนต้องการทราบ 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอันใด 

     

๔ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล      



๒๐๓ 

ข้อ พุทธสือ่สาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
ข่าวสารโดยค่านึงถึงจิตใจของผู้รับ โดยไม่ก่อให้เกิด
ความล่าบากใจหรือเดือดร้อนใจในภายหลัง 

 ๕. อัตถะ (มีประโยชน์)      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยค่านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นหลัก 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยปราศจากอคติความล่าเอียงมุ่งเอาแต่
ประโยชน์ส่วนตน 

     

๔ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยไม่ปิดบัง
หรือซ้อนเร้นผลประโยชน์อันผู้อ่ืนจะพึงได้รับ 

     

 
ตอนที่ ๓ กำรสื่อสำร 

ข้อ การสื่อสาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๑. ผู้ส่ง      

๑ 
ผู้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีความรู้เก่ียวกับการส่ือสารเป็นอย่างดี 

     

๒ 
ผู้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีความสามารถในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๓ ผู้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง      



๒๐๔ 

ข้อ การสื่อสาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
ประเทศไทยไม่ประกอบด้วยอคติน่าเสนอข้อมูล
ข่าวสารโดยล่าเอียง 

๔ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักโดยไม่
ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว 

     

 ๒. สาร      

๑ 
ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีน่าเสนอมีความถูกต้อง แม่นย่า เชื่อถือได้      

๒ 
ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีน่าเสนอเป็นความจริงท้ังโดยสมมติและโดย
ปรมัตถ์ 

     

๓ 
ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีน่าเสนอเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน 

     

๔ 
ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีน่าเสนอทันต่อเหตุการณ์ทันสมัยใหม่เสมอ 

     

 ๓. ช่องทาง      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึง
ผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีปลอดภัย ข้อมูลไม่ถูก
บิดเบือนหรือถูกท่าลาย 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ ทันต่อ
เหตุการณ์ 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเข้าถึงนักลงทุนได้มากท่ีสุด 

     



๒๐๕ 

ข้อ การสื่อสาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๔. ผู้รับ      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้รับตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่
คลาดเคล่ือน 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้รับท่ีมีความสารมารถในการใช้
ข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์ 

     

๓ ผู้รับมีความรู้เก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี      

๔ 
ผู้รับมีความเข้าใจในผลกระทบจากการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดี 

     

 
ตอนที่ ๔ การบริหารจัดการ 

ข้อ การบริหารจัดการ 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๑. ด้านการวางแผน      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประชุมวาง
แผนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการชี้แจง
วัตถุประสงค์วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการก่าหนด
งบประมาณในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการก่าหนด
ตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

     

 ๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน      
๑ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการปฏิบัติตาม      



๒๐๖ 

ข้อ การบริหารจัดการ 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
แผนท่ีได้วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน 

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ทรัพยากรในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างคุ้มค่า 

     

๔ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

     

 ๓. ด้านการตรวจสอบ      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการตรวจสอบ
ติดตามผลของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประเมินผล
การบริหารจัดการตามตัวช้ีวัดในแผน 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของแผน 

     

 ๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการน่าผลของ
การประเมินมาใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่อง 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการก่าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการปรับปรุง
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ได้มาตรฐาน 

     

 



๒๐๗ 

ตอนที่ ๕ การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ข้อ ธรรมาภิบาล 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๑. นิติธรรม      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริงไม่ขัดต่อระเบียบกฎ
ข้อบังคับใดๆ 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีมีความถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการท้วง
ติงในภายหลัง 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ขัดกับหลักหรือข้อปฏิบัติท่ีเคย
มีมา 

     

 ๒. คุณธรรม      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารด้วยความถูกต้องดีงาม 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารด้วยความซ่ือสัตย์ 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยไม่ขัดจารีตประเพณี 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยไม่มุ่งร้ายต่อฝ่ายใด 

     

 ๓. ความโปร่งใส      

๑ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ 

     



๒๐๘ 

ข้อ ธรรมาภิบาล 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

๒ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีความถูกต้องเท่ียงธรรม 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

 ๔. การมีส่วนร่วม      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้ร่วมคิดร่วมท่า 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้ร่วมตัดสินใจ 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้ร่วมคิดร่วมรับผลประโยชน์ 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับฟังข้อคิดเห็น
จากผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 

     

 ๕. ความรับผิดชอบ      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความรับผิดชอบ
ต่อข้อมูลข่าวสารท่ีน่ามาเปิดเผย 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความรับผิดชอบ
ต่อผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารททางตรง
และทางอ้อม 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความรับผิดชอบ
ต่อผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเชิงบวก
และเชิงลบ 

     

 ๖. ความคุ้มค่า      



๒๐๙ 

ข้อ ธรรมาภิบาล 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้งบประมาณใน
การเปิดโดยข้อมูลข่าวสารให้คุ้มค่ามากท่ีสุด      

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ทรัพยากร
บุคคลเท่าท่ีจ่าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้วัสดุอุปกรณ์
เท่าท่ีจ่าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีคุ้มค่า 

     

 
ตอนที่ ๖ :  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ๑. สภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ปัญหา อุปสรรค 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ข้อเสนอแนะ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



๒๑๐ 

 
 ๒. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ข้อเสนอแนะ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 ๓. การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 ข้อเสนอแนะ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

ณัฎฐ์ รุ่งวงษ์ 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  



๒๑๑ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
เรื่อง : การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
--------------------------------------- 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ_์___________________________________________________________ 
ต าแหน่งหน้าที่______________________________________________________________ 
สัมภาษณ์เมื่อ วันที่__________เดือน__________________พ.ศ.___________ 
 
๑. หลักพุทธส่ือสารสามารถน่ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรร
มาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่างไรบ้าง 
 ๑) สัจจะ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความจริง) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒) ตถตา (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นเร่ืองจริง) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๓) กาละ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารถูกกาลเวลา) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๔) ปิยะ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีผู้รับสารชอบ) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



๒๑๒ 

 ๕) อัตถะ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นมีประโยชน์) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒. ท่านมีแนวทางในการน่าหลักของการส่ือสารมาใช้เพ่ือบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไร โปรดชี้แนะ 
 ๑) ผู้ส่งสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒) สาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๓) ช่องทางในการส่ือสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๔) ผู้รับสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๕) อัตถะ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นมีประโยชน์) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
  



๒๑๓ 

 ๓. ท่านมีแนวทางในการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไร โปรดชี้แนะ 
 ๑) การวางแผน 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒) การปฏิบัติตามแผน 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๓) การตรวจสอบ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๔) การปรับปรุงแก้ไข 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 ๔. ท่านมีแนวทางในการน่าหลักของการส่ือสารมาใช้เพ่ือบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไร โปรดชี้แนะ 
 ๑) ผู้ส่งสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒) สาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  



๒๑๔ 

 ๓) ช่องทางในการส่ือสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๔) ผู้รับสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๕) อัตถะ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นมีประโยชน์) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๕. ท่านมีแนวทางในการน่าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไร โปรดชี้แนะ 
 ๑) นิติธรรม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒) คุณธรรม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๓) ความโปรงใส 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  



๒๑๕ 

 ๔) การมีส่วนร่วม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๕) ความรับผิดชอบ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๖) ความคุ้มค่า 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้สัมภาษณ์ 

 
ณัฎฐ์ รุ่งวงษ์ 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  



๒๑๖ 

 
ภาคผนวก ข 

ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  



๒๑๗ 

 
ภาคผนวก ค 

ผลการทดสอบค่าความเช่ือม่ัน 
  



๒๑๘ 

 
ภาคผนวก ง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  



๒๑๙ 

 
ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือ 
  



๒๒๐ 

 
ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอเชิญร่วมสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion 
  



๒๒๑ 

 
ภาคผนวก ช 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 
 



 

 

 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ สกุล : นายณัฏฐ์ รุ่งวงษ์ 
วัน เดือน ปีเกิด : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๐ 
สถานที่เกิด : จังหวัดขอนแก่น 
ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารบริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

๒๓๕/๒๔-๒๕ แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์ ๐๒๙๒๗๕๘๐๐ ๐๙๗๐๙๘๖๐๐๐ 

การศึกษา : ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต เอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างาน :  
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับ

นักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๑ สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๗  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย

มหาชน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๓ สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๑๐ สถาบันพระปกเกล้า 
(ปปร.๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรความมั่นคงระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นท่ี ๕ (ส.วปอ.มส.๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบัน
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นท่ี ๑ ( นสช.๑)  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น
ท่ี ๑๑ (นมธ.๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA MAX รุ่นท่ี๑)  



๒๒๓ 
 

 

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ
พาณิชย์ รุ่นท่ี ๑๑ (Top Executive Program in Commerce and 
Trade : TEPCoT ๑๑)  

ผลงานทางวิชาการ :  
 - สาระนิพนธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอพยพ

แรงงานกรณีศึกษาต าบลทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๓๒ 
 - วิทยานิพนธ์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต NIDA การ

ลงทุนและการท าก าไรในตลาดค้าทองค าไทย 
 - บทความวิชาการเ ร่ือง หนี้สาธารณะกับการจัดอันดับเครดิตและ

ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย หลักสูตร ปศส. ๑ 
 - บทความวิชาการ การบวชเพื่อหลบหลีกราชภัย หลักสูตร ปปร. ๑๐ 
 - ผู้เขียนหนังสือระดับ Best Seller หลายเล่ม เช่น ทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน 

(พิมพ์ ๑๒ คร้ัง) , เส่ียสอง เจงกีสข่านตลาดหุ้น ปี ๒,๐๐๐ (พิมพ์ ๕ 
คร้ัง) , ปล้นแบงค์บีบีซี (พิมพ์ ๒ คร้ัง) อ่านใจหุ้นท าก าไรใน ๑ นาที 
(พิมพ์ ๕ คร้ัง), ความลับท่ี ๔ จิตวิทยามวลชนในตลาดหุ้นไทย (พิมพ์ ๒
คร้ัง) เป็นต้น 

 -   ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์. “ธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 

 -   ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์. “การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแบบธรรมาภิ
บาลของตลาดหลักทรัพย์ แ ห่ งประ เทศ ไทย ” .  วารสาร  มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๔ (๒๕๖๔). (หนังสือตอบรับ) 

ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์
ปอเรชัน่ จ ากัด(ก่อตั้งพ.ศ.๒๕๔๐) และผู้เชี่ยวชาญประจ ารายการวิทยุ
รู้ทันข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์บรรยาย :  
 -  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 - โรงเรียนนายร้อย จปร. 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 



๒๒๔ 
 

 

 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 - มหาวิทยาลัยวไลยลงกรณ์ 
 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 - วิทยาลัยสันตพล 
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - สโมสรโรตารีต่างๆ 
 - หอการค้าจังหวัดต่างๆ ฯลฯ 
ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ.๒๕๖๒ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา : คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน พ.ศ.๒๕๖๔ 
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ชื่อดุษฎนิีพนธ์ : การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผู้วิจัย : นายณัฏฐ์ รุ่งวงษ์ 

ปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
คณะกรรมการควบคุมดุษฎนิีพนธ์ 
 : รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, พธ.บ. (สังคมวิทยา), M.A. (Politics), Ph.D. 

(Political Science), ปร.ด. (ส่ือสารการเมือง) 
 : รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ),  
  ศศ.ม. (การจัดการพัฒนาสังคม), รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
วันส าเร็จการศึกษา : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
๓) เพื่อน าเสนอโมเดลการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการโดย ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๔๕๐ คนซ่ึงเป็นนักลงทุนท่ีเปิดบัญชีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากความเหมาะสมของจ านวนค่าพารามิเตอร์ซ่ึงมี ๔๕ ความสัมพันธ์ ใช้
เส้นความสัมพันธ์ละ ๑๐ ตัวอย่าง  สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล และ
การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมด้วยโปรแกรมสถิติชั้นสูง  การวิจัยเชิงคุณภาพ
ด าเนินการโดย สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูปหรือคน ซ่ึงเลือกโดยเจาะจง และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน ๑๐ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณาความ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๗๕๖) เมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า ด้านนิติธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก  (x̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๗๒) 

รองลงมา ด้านคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๙๖) และด้านการมีส่วน

ร่วม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๗, S.D. = ๐.๙๕๒) ตามล าดับ 
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 ๒. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า การส่ือสาร การบริหาร มีพุทธส่ือสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
ตัวแปรภายในโมเดลประกอบด้วย ตัวแปรแฝง ๔ ตัว แบ่งเป็นตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ตัวแปร
ภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลท่ีพัฒนา สรุปได้ว่า ค่า p-value มี
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๖๙ ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากับ ๑๒๔.๑๗ ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 
๑๐๓ ค่าสัดส่วนไค-สแควร์ ( 2 /df) เท่ากับ ๑.๒๐ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 
๐.๙๗ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ ๐.๙๙ ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ ๑.๐๐ ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ ๐.๐๓๑ ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) 
เท่ากับ ๐.๐๒๕ มีขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) เท่ากับ ๑๕๒๓.๗๔ แสดงให้เห็นว่าค่าสถิติความ
สอดคล้องของการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เชิงสมมติฐานท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
 ๓. การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีปัจจัยท่ีส าคัญ คือการส่ือสารท่ีผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรมในการเปิดเผย
ข้อมูล สารจะต้องมีความถูกต้องแม่นย า น าเสนอได้ทันต่อเวลา ช่องทางของการส่ือสารอมีความ
หลากหลายและมีความปลอดภัย ผู้รับสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว  ผู้รับมีพื้นฐานความรู้และ
สามารถรับความเส่ียงได้ การบริหาร ต้องมีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง บูรณาการกับหลักพุทธส่ือสาร คือ สัจจะ ความจริง คถตา แท้จริง กาละ ถูกเวลา ปิยะ 
ผู้รับชอบ และอัตถะ มีประโยชน์ ซ่ึงจะน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลคือ 
เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง เท่ียงธรรม เป็นประโยชน์ มีความโปร่งใส เกิดการมีส่วนร่วม ความ
รับผิดชอบและความคุ้มค่า 
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1. To study the general context of 
information disclosure management according to good governance of the Stock 
Exchange of Thailand, 2. To study the factors affecting to information disclosure 
management according to good governance of the Stock Exchange of Thailand and  
3. To propose the model of information disclosure management according to good 
governance of the stock exchange of Thailand. This research was mixed method 
research. The quantitative research conducted by studying 450 samples that were 
Investors who open trading accounts on the Stock Exchange of Thailand. The sample 
size was determined by the appropriateness of the number of parameters which had 
45 relationships used 10 samples for each relationship line used stratified random 
sampling and analyzed data by using analyzing the correlations co-efficient with 
statistical program to examine the consistency of the model with the empirical data 
and analyzing the influences of direct and indirect variables in the model by 
advanced statistical program. The qualitative research conducted by in-depth 
interviewing with 18 key informants and focus group discussion with 10 experts  and 
analyzed the data by using content analysis. 
 The research findings were as follows:  
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 1. The information disclosure management according to good governance 

of the Stock Exchange of Thailand in overall was at high level (x̅ = 3.69, S.D. = 0.682) 
ranked from high to low level as follow; rule of law aspect in overall was at high 

level (x̅ = 3.89, S.D. = 0.772) followed by morality aspect in overall was at high level 

(x̅ = 3.84, S.D. = 0.796) and participation aspect in overall was at moderate level (x̅ = 
3.84, S.D. = 0.796). 
 2. The factors affecting to information disclosure management according 
to good governance of the Stock Exchange of Thailand found that communication 
management with Buddhist communication which was a mediator variable. The 
latent variables in the model were 4 latent variables included 2 endogenous latent 
variables and 2 exogenous latent variables. The results of checking the validity of the 
developed model could be concluded that the p-value was statistically significant as 
0.069, Chi-Square value ( 2 ) = 124.17, Degrees of Freedom value (df) = 103, Chi-
Square ratio ( 2 /df) = 1.20, Goodness of Fit Index value (GFI) = 0.97, Adjust Goodness 
of Fit Index value (AGFI) = 0.99, Comparative Fit Index value (CFI) = 1.00, Standard 
Root Mean Square Residual value (SRMR) = 0.031, Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) = 0.025 and Critical N (CN) = 1523.74. This could explain that 
consistency statistics of information disclosure management according to good 
governance of the Stock Exchange of Thailand which was developed by research was 
consistent with empirical data which was in accordance with the set hypothesis. 
 3. The information disclosure management according to good governance 
of the Stock Exchange of Thailand was important factor included the senders must 
has to the knowledge of information disclosure, the message must has to be 
accurate, presentation in a timely manner, the communication channels were diverse 
and secure and receiver can access them quickly and must has a knowledge base 
and be able to take a risk, management must have planning follow the plan 
Constantly checking and improving and integrate with Buddhist communication 
included Sacca: truth, Tathatā: objectivity, Kāla: seasonable, Piya: be favorable 
Attha: useful which will lead to information disclosure management according to 
good governance included disclose information with accuracy, fairness, useful, 
transparency, participation, Responsibility and worthiness. 
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หลายทานเปนอยางดีตลอดมา ผูจัดทําขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ไว ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

ประธานท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝาย

วิชาการ อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

 ขอกราบขอบพระคุณ  รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร และผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารย

ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรท่ีไดใหความเมตตาแนะนําในการ

ปรับปรุงแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ขอบคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ  ท่ีไดใหคําแนะนําในการปรับแกจนดุษฎีนิพนธ

เลมนี้ถูกตองสมบูรณ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานท่ีหวงใย เปนกําลังใจ ใหคําแนะนําชวยเหลือจนดุษฎี

นิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 ประโยชนอันพึงมีจากดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ขอมอบบูชาคุณบิดา มารดา ครูอาจารย และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย  ตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบันและขอมอบแกบุคคลผูมีสวนสําคัญตอความสําเร็จในการทําดุษฎีนิพนธฉบับนี้และผูมี

สวนชวยเหลือท่ีมิอาจกลาวนามไดท้ังหมดในท่ีนี้  จึงขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
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๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านกาละ ถูกเวลา ๑๐๗ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านปิยะ ผู้รับชอบ ๑๐๘ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านอัตถะ มีประโยชน์ ๑๐๙ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการส่ือสาร ในภาพรวม ๑๑๐ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการส่ือสาร ด้านผู้ส่งสาร ๑๑๑ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านสาร ๑๑๒ 
๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านช่องทางการส่ือสาร ๑๑๓ 
๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธส่ือสาร ด้านผู้รับสาร ๑๑๔ 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ในภาพรวม ๑๑๕ 
๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ด้านการวางแผน ๑๑๖ 
๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ด้านการปฏิบัติตามแผนวางแผน ๑๑๗ 
๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ด้านการตรวจสอบ ๑๑๘ 
 



ซ 

 

 สารบัญตาราง ต่อ  

ตารางที่  หน้า 
๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ด้านการปรับปรุงแก้ไข ๑๑๙ 
๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในภาพรวม ๑๑๘ 
๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านนิติธรรม ๑๒๑ 
๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านคุณธรรม ๑๒๒ 
๔.๒๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความโปร่งใส ๑๒๓ 
๔.๒๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการมีส่วนร่วม ๑๒๔ 
๔.๒๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความรับผิดชอบ ๑๒๕ 
๔๒๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความคุ้มค่า ๑๒๖ 
๔.๒๕ ค่าสถิติเบ้ืองต้นของตัวแปรสังเกตได้ในการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๒๗ 
๔.๒๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้

ในโมเดลท่ีมีตัวแปรพุทธส่ือสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน ๑๓๐ 
๔.๒๗ ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการส่ือสาร ๑๓๒ 
๔.๒๘ แสดงค่าสถิติพื้นฐานขององค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการส่ือสาร ๑๓๓ 
๔.๒๙ ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการบริหาร ๑๓๔ 
๔.๓๐ แสดงค่าสถิติพื้นฐานขององค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหาร   ๑๓๕ 
๔.๓๑ ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลพุทธส่ือสาร ๑๓๖ 
๔.๓๒ แสดงค่าสถิติพื้นฐานขององค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลพุทธส่ือสาร ๑๓๗ 
๔.๓๓ ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๓๙ 
 



ฌ 

 

 สารบัญตาราง ต่อ  

ตารางที่  หน้า 
๔.๓๔ แสดงค่าสถิติพื้นฐานขององค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารจัดการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๔๐ 
๔.๓๕ ค่าสถิติความสอดคล้องกลมกลืนของการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๔๒ 

๔.๓๖ ค่าสถิติผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีการปฏิบัติตามหลัก
พุทธส่ือสาร เป็นตัวแปรส่งผ่าน  ๑๓๑ 

 
  



ญ 

 

 
 สารบัญแผนภาพ 

 

 

แผนภาพที่  หน้า 
๒.๑  พุทธส่ือสาร ๑๘ 
๒.๒  การบริหารจัดการ ๓๙ 
๒.๓  กระบวนการส่ือสารพื้นฐาน ๔๐ 
๒.๔  รูปแบบการส่ือสารของเบอร์โล Berlo’s Model of Communication ๔๑ 
๒.๕  การส่ือสาร ๔๙ 
๒.๖  องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ๕๔ 
๒.๗  กรอบแนวคิดการวิจัย ๗๙ 
๓.๑  การวิจัยแบบผสมวิธีด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ๘๑ 
๔.๑  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการส่ือสาร ๑๓๑ 
๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหาร ๑๓๔ 
๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลพุทธส่ือสาร ๑๓๖ 
๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารจัดการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๓๘ 
๔.๕ โมเดลการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดล
การวิจัย ๑๔๑ 

๔.๖ แสดงปัจจัยการส่ือสาร ๑๔๙ 
๔.๗ แสดงปัจจัยการบริหาร ๑๕๔ 
๔.๘ แสดงปัจจัยพุทธส่ือสาร ๑๕๘ 
๔.๙ แสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล ๑๖๓ 
๔.๑๐ แสดงโมเดลการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๖๕ 
๔.๑๑ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ๑๖๙ 
๔.๑๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๗๓ 



ฎ 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

การใช้อักษรย่อ 
 อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในวิทยานิพนธ์นี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับ  
มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐  และพระไตรปิฎกภาษาไทย   ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙  คัมภีร์อรรถกถาภาษา
บาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 
ค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย ใช้ระบุชื่อคัมภีร์ และระบุ
ถึง เล่ม/ข้อ/หน้า ตามล าดับ เช่น วิ.มหา. บาลี ๕/๑๖/๑๕. หมายถึง คัมภีร์วินยปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ 
ภาษาบาลี เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๕ วิ.มหา. ไทย ๕/๑๖/๒๑-๒๒. หมายถึง คัมภีร์วินัยปิฎก         
มหาวิภังค์ ภาษาไทย เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๒๑-๒๒ เป็นต้น 

 
พระสุตตันตปิฎก 

ขุ.ธ.   ไทย = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธัมมบท  ภาษาไทย 
ขุ.ชา.ม.   ไทย = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก ภาษาไทย 
ขุ.ม.   ไทย = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย มหานิทเทส  ภาษาไทย 
ม.ม.   ไทย = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ภาษาไทย 
องฺ.จตุกก. ไทย = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต     ภาษาไทย 
องฺ.ปญฺจก. ไทย = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต    ภาษาไทย 
 
 



 

บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ๑.๑.๑ ความเปนมา 

 สังคมไทยไดนอมนําพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เปน

แนวทางปฏิบัติในดานการดํารงชีวิตและดานการเศรษฐกิจ แตทวาก็มีสัดสวนของประชากรชาวไทย

นอยมากท่ีไดบรรลุถึงเกณฑของความพอเพียงท่ีหมายความวามีความพอประมาณ หมายถึงมีความ

พอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 0

๑ โดยมีดัชนีชี้วัดสําคัญจาก

รายงานของธนาคารแหงประเทศไทยลาสุด ณ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ พบวา แมคนไทยจะมีบัญชี

เงินฝากธนาคารทุกประเภทรวมกันมากถึง ๙๙,๓๘๘,๑๕๑ บัญชี คิดเปนเงินกวา ๑๒ ลานลานบาท 

ในจํานวนนี้เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยมากกวา ๘๘ ลานบัญชี อยางไรก็ตาม เม่ือจําแนกจํานวนเงิน

ฝากของบัญชีออมทรัพยแลวจะพบวา มีถึง ๗๗ ลานบัญชี หรือกวารอยละ ๘๘ ของบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยท้ังหมด ท่ีมีเงินฝากไมถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ขณะท่ียอดเงินฝากมากกวา ๑ ลานบาท มีเพียง ๙ 

แสนกวาบัญชี หรือคิดเปนรอยละ ๒ ของบัญชีออมทรัพยท้ังหมดเทานั้นเอง1

๒ ซ่ึงระดับเงินฝากเงินออม

ดังกลาวนี้ทําใหอุดมคติของคนไทยท่ีตองการมีชีวิต“ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” นั้นไมอาจบรรลุ

เปาหมายได2๓ หากตองการใชชีวิตหลังเกษียณจากงานแบบประหยัดมัธยัสถเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ก็

ตองมีเงินออมไมนอยกวา ๔ ลานบาท  

 แตหากตองการใชเงินตอนเกษียณแบบพออยูพอกินสุขสบายเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ตองมีเงินออมไมนอยกวา ๘ ลานบาท กรณีใชจายสุขสบายเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตองมีเงินออมไม

นอยกวา ๑๓ ลานบาท นั่นก็หมายความวา มีคนไทยท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีมีเศรษฐกิจพอเพียงแค
                                                           
 ๑มูลนิธิชัยพัฒนา , เศรษฐกิจพอเพียง , [ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://www.chaipat.or. 

th/site_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

 ๒เว็บไซตกระปุกด็อตคอม, สองบัญชีเงินฝากออมทรัพยคนไทย รูไหม ๘๘ % มีเงินออมไมถึง 

๕๐,๐๐๐ บาท, [ออนไลน] แหลงท่ีมา: https://money.kapook.com/view209073.html  [๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓] 

 ๓ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, เกษียณสุขเปนจริงไดดวยเงิน ๓ กอน, [ออนไลน] แหลงท่ีมา: 

https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=98---5341&type=infographic 

[๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 



๒ 

 

เพียงรอยละ ๑ ของประชากรท้ังประเทศ อีกมากกวารอยละ ๙๙ ไมมีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตองมี

ชีวิตท่ียากลําบาก ท้ังนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรายงานดวยวา วิธีการท่ีจะไปถึงเปาหมาย

การใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น หากมีการออมและลงทุนท่ีสมํ่าเสมอก็จะทําใหบรรลุ

เปาหมายไดในท่ีสุด แตการออมและลงทุนผานตลาดหุนนั้นมีสถิติวาใหผลตอบแทนสูงสุดท่ีสุด คือ

เฉลี่ยรอยละ ๑๒.๘๘  ตอป หากเปรียบเทียบผลตอบแทนเงินฝากเพียงรอยละ ๑.๘๒ ตอป หากออม

กับลงทุนอยางสมํ่าเสมอก็จะไดเงินบรรลุเปาหมายตั้งแตมีใชจายอยางประหยัดมัธยัสถ อยางสงบหรือ

อยางสบาย ข้ึนกับระยะเวลาและจํานวนในการออมและการลงทุนการเงินและมีเงินใชอยางพอเพียง

ไมนอยเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน3

๔  

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรายงานวาตลาดหลักทรัพยฯ นั้นอยูท่ี

เฉลี่ยรอยละ ๑๒ ตอป ใหผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนประเภทอ่ืนๆ รวมท้ัง เงินฝาก พันธบัตร 

อสังหาริทมทรัพย4๕ อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีรายงานวาการลงทุนในตลาดหุนใหผลตอบแทนสูง อันจะ

นําไปสูการบรรลุเปาหมายการมีเงินใชหลังเกษียณอายุแบบพอเพียง แตทวามีรายงานจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยไปอีกทางวา ลาสุด ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ มีผูเปดบัญชีซ้ือขายลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูเพียงราว ๒.๗ ลานบัญชี 5 ๖ ซ่ึงหากสมมุติฐานวาเปดบัญชีซ้ือขาย

คนละ ๑ บัญชีก็คิดเปนเพียงรอยละ ๔ ของประชากรไทยท้ังประเทศ ๖๕ ลานคน สาเหตุท่ียังมีคนมา

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยนอยมาก เพราะท่ีผานมาคนไทยเขาใจตลาดหุนไมครบถวน ดังนั้นก็จึงเปน

วาระสําคัญท่ีจะตองเรงประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอคนไทยใหครบถวนในวงกวางโดยไว6

๗  

ปจจุบันคนไทยเขาใจในตลาดหุนไมครบถวนนั้น โดยมักจะมาจากความเชื่อและทัศนคติ

เชิงลบตอตลาดหุนวาเปนบอนการพนันท่ีถูกกฎหมาย ซ่ึงตลาดหุนไทยมีความจําเปนตองจัดการใน

สวนท่ีเปนปญหา ตองมีการขจัดความดํามืดในตลาดหุนไทย เชน การมีเจามือหุนในตลาด หรือการปน

หุน การใชขอมูลวงใน เปนตน จะตองแกไขปญหาใหตลาดทุนเปนท่ีพ่ึงของประชาชนมากข้ึน หากไม

                                                           
 ๔ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การวางแผนลงทุนเพ่ือเกษียณ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

https://www.set.or.th/set/financialplanning/knowledgedetail.do?contentId=888533&type=article  

[๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

 ๕บลจ. เอ็มเอฟซี, ลงทุนแบบสม่ําเสมอ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://www.mfcfund.com/ 

Web/BeforeInvesting(thth)/MutualFund(thth)/alwaysfund(thth).aspx [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

 ๖ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย ขอมูลการซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยฯ ๒๕๖๒, [ออนไลน], แหลงท่ีมาhttps://www.set.or.th/th/market/securities_company_ 

statistics62.html [๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 
๗ประชาชาติธุรกิจ, ดันตลาดหุนไทยเชื่อมโลก ชู ๒๐ ลานบัญชีออม - ลงทุน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

https://www.prachachat.net/finance/news-394395 [๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 



๓ 

 

กําจัดจุดออนหรือมุมมืดในตลาด นักลงทุนหนาใหมก็ไมอยากเขามา ตลาดหุนก็เปรียบเสมือนเกาะ 

หากเกาะมีมุมมืด ไมมีความปลอดภัย นักทองเท่ียวก็ไมอยากเขามาทองเท่ียว แตถาเกาะมีความ

ปลอดภัยนักทองเท่ียวก็มีแตอยากจะเขามา” 7

๘ ดังนั้นจึงตองเรงขจัดมุมมืดดานลบดังกลาวนี้ใหไว เพ่ือ

สรางความม่ันใจและความเชื่อม่ันใหประชาชนเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย ไดอยางมีความเชื่อม่ัน 

เพราะคนท่ีเก่ียวของในตลาดหุนมีขอมูลขาวสารไมเทาเทียมกัน ทําใหความเคลื่อนไหวของราคาหุน

ออกมาในรูปแบบแปลกๆ เหนือการคาดการณอยาง8

๙ 

 ๑.๑.๒ ความสําคัญของปญหา 

 ท้ังนี้หนวยงานภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร

สารสนเทศในตลาดหลักทรัพยโดยตรงนั้น ประกอบไปดวย ๒ หนวยงานหลัก คือตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สําหรับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.๒๕๓๕ ทํา

หนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน และพัฒนาระบบตางๆ ท่ีจําเปนเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการซ้ือขายหลักทรัพย รวมท้ังทําหนาท่ีกํากับบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูในตลาด

หลักทรัพยใหเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีมี ๓ ลักษณะ อันไดแก สารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบอยาง

สําคัญตอหลักทรัพยของบริษัท สารสนเทศท่ีอาจมีความสําคัญตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 

และสารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน โดยแนวทางในการเปดเผยสารสนเทศ

นั้น เนนเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา เพ่ือความโปรงใสและเปนธรรมตอการลงทุน โดยสง

ขอมูลผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 9

๑๐ สวนสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.นั้น เปนหนวยงานของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอํานาจหนาท่ีในการการสงเสริมและพัฒนากํากับดูแลตลาดทุน เพ่ือใหผู

ลงทุนเขาถึงขอมูลและตัดสินใจลงทุนไดอยางเชื่อม่ัน โดยการเปดเผยและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับตลาด

ทุนและการกํากับดูแลมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการพัฒนาตลาดทุนใหโปรงใส และนาเชื่อถือ โดย

ครอบคลุมถึง ขอมูลเก่ียวกับการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย บริษัทท่ีออกหรือเสนอขายหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย องคกรท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย 

                                                           
 ๘ประชาชาติธุรกิจ, กอบศักด์ิ จี้ตลาดหุนปดมุมมืด เคลียรปญหาเจามือปนหุนเอ้ือประชาชนลงทุน, 

[ออนไลน] , แหลงท่ีมา: https://www.prachachat.net/finance/news-402343 [๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

 ๙ณัฐวุฒิ รุงวงษ, ความลับท่ี ๔ จิตวิทยามวลชนในตลาดหุน Mass Psychology in the Stock 

Market,พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหนาคร: เอ็ดดูเคช่ันไมนดไลนมัลติมีเดีย, ๒๕๕๙), หนา ๒๐๔. 

 ๑๐ตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย,  การเปดเผยสารสนเทศ ,  [ออนไลน ],  แหล ง ท่ีมา : 

https://www.set.or.th/th/regulations/supervision/listed_disclosure_p5.html [๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

https://www.sec.or.th/TH/Documents/ActandRoyalEnactment/Act/act-sea2535-codified.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/ActandRoyalEnactment/Act/act-sea2535-codified.pdf


๔ 

 

การกระทําความผิด และการลงโทษบุคคลท่ีกระทําความผิด รวมท้ังขอมูลอ่ืนใดท่ีไดรับเนื่องจากการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีเปนไปเพ่ือรักษาประโยชนของประชาชนหรือเพ่ือคุมครองผูลงทุน10

๑๑ 

 จากรายงานดังกลาวขางตน แมวาจะมีหนวยงานของรัฐถึง ๒ หนวยงานมีบทบาทหนาท่ี

กํากับดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารในตลาดหลักทรัพยตามกฎหมาย แตกระนั้นก็ยังไมอาจสราง

ความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนอยางเต็มท่ี สังเกตไดจากจํานวนผูเปดบัญชีลงทุนในตลาดหุนยัง

มีสัดสวนนอยมาก ถึงแมวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมีบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีสําคัญ 

อันไดแก การบริหารขอมูลระหวางวัน การบริการขอมูล ณ สิ้นวันทําการ การบริการขอมูลยอนหลัง

แบบรายครั้ง และการบริการขอมูลในรูปแบบของ Website๑๒ ก็ตาม แตเปนการนําเสนอขอมูลทาง

เดียวท่ีไมอาจจะสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุนได ซ่ึงยังขาดการบริหารจัดการการนําเสนอขอมูล

ท่ีใชธรรมาภิบาลเปนหลักในการบริหารจัดการการนําเสนอขอมูล ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอความ

เชื่อม่ันของนักลงทุนในตลาดหุนไทย เปนผลใหภาพรวมของตลาดหุนไทยมีมูลคาลดลงอยางเห็นไดชัด

ยิ่งในสภาพการณของโรคระบาดท่ีเกิดข้ึน และสภาวะทางการเมืองท่ียังเกิดความขัดแยง ยิ่งสงผลให

นักลงทุนมีความกังวลและขาดความเชื่อม่ันมากข้ึน สงผลตอมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลดอยางตอเนื่อง ซ่ึงลดลงจากปท่ีผานมา ๕๐๐ จุด 1 2

๑๓ แสดงใหเห็นวา

การนําเสนอขอมูลขาวสาร ยังมีจุดบกพรอง ซ่ึงมีผลตอความนาเชื่อถือของนักลงทุน สภาพดังกลาว

หากไมไดรับการแกไขหรือศึกษาอยางถ่ีถวนในการนําเสนอขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จะสงผลใหนักลงทุนขาดความนาเชื่อถือ ซ่ึงจะมีผลตอมูลคาการซ้ือขายของตลาดท้ังใน

ดัชนีรวมและยอย มีผลตอเนื่องไปยังระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะลดลงตามมาดวยเชนกัน 

 จากความเปนมาและปญหาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยเห็นวา การบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยยึดธรรมาภิบาลมาและหลักของพุทธสื่อสารจะทําใหการนําเสนอ

ขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความถูกตอง เท่ียงธรรม เหมาะสม เกิดการนําเสนอ

ขอมูลแบบมีสวนรวม ซ่ึงกอใหเกิดประสิทธิผล อันจะนําไปสูการพัฒนาตลาดทุนไทยใหม่ันคงยั่งยืน 

                                                           
 ๑๑ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย,มาตรการเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ.[ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs/SEC-internal-

information.aspx [๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

 ๑๒ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, Set Information Service, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

https://www.set. or.th/th/products/info/details_p1.html?printable=true [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

 
๑๓

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, กราฟราคาดัชนียอนหลัง, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

https://www.set.or.th/th/market/setindexchart.html [๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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พัฒนาขยายตัวไปตามเปาหมายของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในมิติตางๆ ตอไป 

๑.๒ คําถามการวิจัย 

 ๑.๒.๑ สภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูในระดับใด 

 ๑.๒.๒ ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีอะไรบาง 

 ๑.๒.๓ โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนอยางไร 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” นี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของการ

บริหารจัดการจัดการการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาสภาพท่ัวไปและปญหา ตลอดถึงปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการ

การเปดเผยขอมูลขาวสารแบบมีธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยมีตัวแปรตน คือ หลักการสื่อสาร ไดแก ๑) ผูสง ๒) สาร ๓) ชองทาง ๔) ผูรับ 

การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA ไดแก ๑) การวางแผน ๒) การปฏิบัติตามแผน ๓) การ

ตรวจสอบ ๔) การปรับปรุงแกไข พุทธสื่อสาร ไดแกสัจจะ (ความจริง) ตถตา (แทจริง) กาละ (ถูก
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เวลา) ปยะ (ผูรับสารชอบ) อัตถะ (มีประโยชน) และตัวแปรตาม คือ หลักธรรมภาบาล ไดแก ๑) นิติ

ธรรม ๒) คุณธรรม ๓) ความโปรงใส ๔) การมีสวนรวม ๕) ความรับผิดชอบ ๖) ความคุมคา 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๑) ประชากร ไดแก นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทย จํานวน ๑,๙๒๔,๔๗๕ คน13

๑๔ 

 ๒) ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยแบงเปนกลุมผูเชี่ยวชาญท่ีใชในการ

สัมภาษณเชิงลึกจํานวน ๑๘ รูปหรือคน และผูทรงคุณวุฒิท่ีใชในการสนทนากลุมเฉพาะจํานวน ๑๐ 

รูปหรือคน ประกอบดวย 

 การสัมภาษณเชิงลึก ใชกลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน ๑๘ รูปหรือคน ประกอบดวย 

  ๑. กลุมผูบริหารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ๔ คน 

  ๒. กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา   ๒ รูป 

  ๓. ผูบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   ๔ คน 

  ๔. นักลงทุนประเภทสถาบันและนักลงทุนท่ัวไป  ๓ คน 

  ๕. สื่อมวลชนในวงการตลาดหุน    ๓ คน 

  ๖. นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร   ๒ คน 

 การสนทนากลุมเฉพาะใชผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ รูปหรือคน ประกอบดวย 

  ๑. กลุมผูทรงคุณวุฒิดานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ๓ คน 

  ๒. กลุมผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา   ๓ รูปหรือคน 

  ๓. กลุมผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร    ๓ คน 

  ๔. กลุมผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย    ๓ คน 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รวมเปนระยะเวลา 

๑๘ เดือน 

  

                                                           
 

๑๔
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

https://www.set.or.th/th/market/securities_company_statistics63.html [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 
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๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 สมมติฐานท่ี ๒ ปจจัยดานการสื่อสาร การบริหาร และพุทธสื่อสาร มีอิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 ๑.๖.๑ การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยตอสาธารณชน ประกอบดวย 

 ๑) ผูสง หมายถึง ผูทําหนาท่ีในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย มีความรูเก่ียวกับการสื่อสารเปนอยางดี มีความสามารถในการเปดเผยขอมูลขาวสาร

อยางมีประสิทธิภาพ ไมประกอบดวยอคตินําเสนอขอมูลขาวสารโดยลําเอียง มุงถึงประโยชนสวนรวม

เปนหลักโดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนตนฝายเดียว 

 ๒) สาร หมายถึง ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีนําเสนอมีความ

ถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได เปนความจริงท้ังโดยสมมติและโดยปรมัตถ เปนประโยชนตอนักลงทุน ทัน

ตอเหตุการณทันสมัยใหมเสมอ 

 ๓) ชองทาง หมายถึง ชองทางในการสื่อสารซ่ึงมีความหลากหลาย โดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงผูรับไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ขอมูลไมถูกบิดเบือนหรือถูกทําลาย รวดเร็ว ทันใจ ทันตอเหตุการณ เขาถึง

นักลงทุนไดมากท่ีสุด 

 ๔) ผูรับ หมายถึง ผูท่ีรับขอมูลขาวสารจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับผูรับตรงกลุมเปาหมาย ไมคลาดเคลื่อน และ

ผูรับก็ตองมีความสารมารถในการใชขอมูลขาวสารใหเกิดประโยชน มีความรูเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย

เปนอยางดี และเขาใจในผลกระทบจากการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนอยางดี 

 ๑.๖.๒ พุทธส่ือสาร หมายถึง จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ตามหลักพุทธสื่อสาร ประกอบดวย 

 ๑) สัจจะ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร

อันเปนขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาได เปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนขอเท็จจริงโดยไมมี

การแกไขปดเบียนขอมูลขาวสารอันเปนมูลเดิม นําเสนอขอมูลขาวสารขอเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาไม
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มีการปรุงแตงขอมูลเพ่ือเอ้ือประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง และเปดเผลขอมูลขาวสารโดยใช

กระบวนการนําเสนอท่ีถูกตองชัดเจนตรงถึงผูรับ 

 ๒) ตถตา หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี

เกิดข้ึนจริงใหนักลงทุนไดทราบ ซ่ึงเก่ียวของซ่ึงเกิดข้ึนในสถานการณปจจุบัน โดยไมมีการปดบังขอมูล 

ตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหนักลงทุนไดวิเคราะหและตัดสินใจไดถูกตอง และนําเสนอ

ขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในทุกมิติตามสภาพโดยไมปดบังขอมูล 

 ๓) กาละ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารได

ตรงเวลาไมคลาดเคลื่อนท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไดเปนอยางดี เปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเหมาะกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหนักลงทุนไดวิเคราะหสถานการณไดถูกตอง มีการ

วิเคราะหเวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหเขาถึงนักลงทุนไดมากท่ีสุด และเปดเผยขอมูล

ขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความเหมาะสม 

 ๔) ปยะ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีนัก

ลงทุนชอบชื่นชอบ เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีนักลงทุนตองการทราบ เปดเผยขอมูลขาวสารโดยไม

กอใหเกิดความเสียหายอันใด และและเปดเผยขอมูลขาวสารโดยคํานึงถึงจิตใจของผูรับ โดยไม

กอใหเกิดความลําบากใจหรือเดือดรอนใจในภายหลัง 

 ๕) อัตถะ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปน

ประโยชนตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปดเผยขอมูลขาวสารโดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม

เปนหลัก เปดเผยขอมูลขาวสารโดยปราศจากอคติความลําเอียงมุงเอาแตประโยชนสวนตน และ

เปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอทุกฝายโดยไมปดบังหรือซอนเรนผลประโยชนอันผูอ่ืนจะพึง

ไดรับ 

 ๑.๖.๓ การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดย

ดําเนินการตามกระบวนการบริหารหลักเกณฑหรือนโยบายท่ีกําหนดไวเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ตาม

หลักของวงจรคุณภาพ PDCA ไดแก 

 ๑) การวางแผน หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการประชุมวาง
แผนการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง มีการชี้แจงวัตถุประสงควิสัยทัศนและพันธกิจอยาง
ชัดเจน กําหนดงบประมาณในการเปดเผยขอมูลขาวสาร และกําหนดตัวชี้วัดอยางชัดเจน 

 ๒) การปฏิบัติตามแผน หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปฏิบัติตาม
แผนท่ีไดวางไวอยางเปนข้ันตอน เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ใชทรัพยากรในการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางคุมคา ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงควิสัยทัศนและพันธกิจ 



๙ 

 

 ๓) การตรวจสอบ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการตรวจสอบ

ติดตามผลของการเปดเผยขอมูลขาวสาร มีการประเมินผลการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดในแผน มีการ
ตรวจสอบความโปรงใสในการใชงบประมาณ และมีการตรวจสอบขอบกพรองของแผน 
 ๔) การปรับปรุงแกไข หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการนําผลของ

การประเมินมาใชในการแกไขขอบกพรอง กําหนดแนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม เปด
โอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข และมีการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใหไดมาตรฐาน 

 ๑.๖.๔ ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการเผยแผขอมูลขาวสารท่ีเปนไปในครรลอง

คลองธรรม เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีในการเผยแผขอมูลขาวสาร ประกอบดวย  

 ๑) หลักนิติธรรม หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับ เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนจริงไมขัดตอระเบียบกฎ

ขอบังคับใดๆ เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมีความถูกตอง ไมกอใหเกิดการทวงติงในภายหลัง และเปดเผย

ขอมูลขาวสารโดยไมขัดกับหลักหรือขอปฏิบัติท่ีเคยมีมา 

 ๒) หลักคุณธรรม หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสาร

ดวยความถูกตองดีงาม เปดเผยขอมูลขาวสารดวยความซ่ือสัตย เปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมขัดจารีต

ประเพณี เปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมมุงรายตอฝายใด 

 ๓) หลักความโปรงใส หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได มีความถูกตองเท่ียงธรรม และขอมูลขาวสารโดยมุง

ประโยชนตอสวนรวม 

 ๔) หลักการมีสวนรวม หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมี

สวนไดเสียไดรวมคิดรวมทํา เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมตัดสินใจ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียได

รวมคิดรวมรับผลประโยชน และรับฟงขอคิดเห็นจากผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน 

 ๕) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีในการเปดเผยขอมูลขาวสาร มีความรับผิดชอบตอขอมูลขาวสารท่ีนํามาเปดเผย 

มีความรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูลขาวสารททางตรงและทางออม และมีความ

รับผิดชอบตอผลท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูลขาวสารเชิงบวกและเชิงลบ 

 ๖) หลักความคุมคา หมายถึง การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใชงบประมาณใน

การเปดโดยขอมูลขาวสารใหคุมคามากท่ีสุด ใชทรัพยากรบุคคลเทาท่ีจําเปนในการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร ใชวัสดุอุปกรณเทาท่ีจําเปนในการเปดเผยขอมูลขาวสาร และใชชองทางการเปดเผยขอมูลท่ี

คุมคา  



๑๐ 

 

 ๑.๖.๕ ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินการภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบาทสําคัญ ดังนี้ 

 ๑) ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน และพัฒนาระบบตางๆ ท่ี

จําเปนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการซ้ือขายหลักทรัพย 

 ๒) ดําเนินธุรกิจใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย เชน การทําหนาท่ีเปนสํานักหัก

บัญชี (Clearing House) ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของการดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 ๓) การดําเนินงานหลัก ไดแก การรับหลักทรัพยจดทะเบียนและดูแลการเปดเผยขอมูล

ของบริษัทจดทะเบียน การซ้ือขายหลักทรัพยและการกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย การกํากับดูแล

บริษัทสมาชิกสวนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย ตลอดจนถึงการเผยแพรขอมูลและการสงเสริม

ความรูใหแกผูลงทุน 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 ๑.๖.๑ ทําใหไดองคความรูเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑.๖.๒ ทําใหไดองคความรูเก่ียวกับปจจัยการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑.๖.๓ ทําใหไดโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑.๖.๔ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย สามารถนําไปเปนโมเดลตนแบบ ในการบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ไดมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่อง

ตางๆ โดยแบงการนําเสนอ ดังนี้ 
 

๒.๑ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของ 

 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหาร 

 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 

 ๒.๕ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ หลักธรรมที่เกี่ยวของ 

 ๒.๑.๑ สาระสําคัญของหลักธรรม 

 การสื่อสารของผูคนในโลกเวลานี้ เปนการสื่อสารท่ีไรพรมแดน คือ การรับขาวสาร เปนไป

ดวยความรวดเร็ว ทันใจ และทันสมัย ไมวาจะเปนขาวทางหนาหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน และ 

จาก Web Site รวมท้ังโซเชียลมีเดียตาง ๆ 

 องคสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจาไดสอนเรื่องการพูดไวในหลักสัมมาวาจาหรือเจรจา

ชอบซ่ึงเปนศีลพ้ืนฐานสําหรับสื่อสารมวลชนและบุคคลท่ัวไปซ่ึงใหปฏิบัติตามองคประกอบ ๔ ประการ

0

๑คือ 

 ๑. ละมุสา คือเวนการพูดเท็จรวมถึงสัจจวาจา พูดคําจริง 

 ๒. ละปสุณาวาจา คือ เวนการพูดสอเสียด รวมถึงพูดคําสมานสามัคคี 

 ๓. ละผรุสวาจา คือ เวนการพูดคําหยาบ รวมถึงพูดคําออนหวานสุภาพ 

 ๔. ละสัมผัปปลาปะ คือ เวนการพูดเพอเจอ รวมถึงพูดคํามีประโยชน 

                                                           
 

๑
ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๙/๙๑๖/๕๕๔. 



๑๒ 

 

 การสื่อสารมวลชนนั้น ผูสงสารควรเปนผูท่ีมีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีสื่อออกไป 

การสื่อจะตองรูเหตุ รูผล รูกาล ความจําเปน และสถานการณ จึงควรมีคุณสมบัติตามหลักสัปปุริส

ธรรม ๗ ประการคือ 

 ๑. มีธัมมัญุตา เปนผูรูเหตุในการสื่อ คือ หลักการ หลักความจริง เนื้อหาสาระของเรื่องท่ี

จะสื่อสาร รูแจงแทงตลอดไนทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตรและศิลปของตนเอง 

 ๒. มีอัตถัญุตา รูจักเนื้อหาสาร ความหมาย ความมุงหมาย วัตถุประสงคของการสื่อสาร

ท่ีแนนอนชัดเจน 

 ๓. มีอัตตัญุตา รูจักตนเอง รูวาตนคือใคร มีความพรอมหรือไมพรอมอยางไร การรูจัก

ตนเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เม่ือเรารูจักตนเองดีแลว จะนําไปสูการยอมรับตนแลวจะเปดเผยตน สามารถ

สื่อสารภายในตนไดอยางดียิ่งผูสามารถสื่อสารภายในไดดีจะเปนคนท่ีสามารถรับรู  วิเคราะห

สังเคราะห และมีวิจารณญาณท่ีสุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผลทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่ง 

 ๔. มีมัตตัญุตา รูจักประมาณ รูจักความพอดี การสื่อสารบางอยางหากมากเกินไป ผูรับ

สารก็รับไมได หากนอยเกินไปก็ไมเพียงพอ การรูจักประมาณในการสื่อสารคือไมสงสารซํ้าซากมาก

เกินไป นอยเกินไป จึงเปนคุณสมบัติประการสําคัญอีกประการหนึ่งของผูสงสาร 

 ๕. มีกาลัญุตา รูจักเวลา ผูสงสารตองรูจักเวลาในการสื่อสารวาเวลาไหนควรเวลาไหนไม

ควร  
 

 ผูสื่อสารท่ีดีจะตองมีทักษะพ้ืนฐานในดานการสื่อสาร เชน การใชภาษาในการสื่อสาร ใน

เรื่องการออกเสียง การเขาใจความหมายของคํา การใชประโยค การใชถอยคําในการสงสาร การใช

ประโยคในการสงสาร และการรับสาร นอกจากนั้นหลักการพระพุทธศาสนายังกลาวถึงคุณสมบัติของ

ผูสงสารท่ีพึงประสงคตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการอีกดวย1

๒ 
 

 การใชวาจาในการสื่อสาร นับเปนหัวใจสําคัญของมนุษย ในการอยูรวมกันในสังคม ท้ังนี้

เพ่ือใหคิดประโยชนสูงสุดในการอยูรวมกัน การพูดตามหลักสัมมาวาจาตองละเวนวจีทุจริต วจีทุจริต

เปนวจีกรรมการกระทําไมดีทางวาจา เปนความประพฤติชั่วดวยวาจาหรือประพฤติชั่วทางวาจา มี ๔ 

ประการ2

๓ คือ  

 ๑) พูดเท็จ (มุสาวาท) คือ พูดไมจริงพูดตรงกันขามกับความจริงเพ่ือใหเขาใจผิด  

                                                           
 

๒
คนอง วังฝายแกว, พุทธวิธีการสื่อสาร คือ การสื่อสารตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิ

วัตนหรือยุคไอที, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.gotoknow.org/posts/494312, [๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 

 
๓
ดูรายละเอียดใน อํ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๒๒๑/๒๖๒. 



๑๓ 

 

 ๒) พูดคําหยาบ (ผรุสวาจา) หมายถึง พูดคําระคายหูคําหยาบโลนไมนาฟงไมเปนคําพูดท่ีดี  

 ๓) พูดสอเสียด (ปสุณวาจา) หมายถึง การพูดยุใหคนสองคนฝายทะเลาะกันการยุยงให

แตกกัน  

 ๔) พูดเพอเจอ (สัมผัปปลาปะ) คือ พูดพลาม พูดเหลวไหลไมมีสาระวกวนไมรูจบ ทําให

เสียเวลาและประโยชน  

 หลักการสื่อสารท่ีสําคัญเดนชัดท่ีสุดตามแนวพระพุทธศาสนาก็คือ การหามพูดเท็จ พระ

พุทธองคตรัสสอนวา เม่ือบุคคลยังไมละธรรมขอหนึ่ง คือ การพูดปดท้ังๆ ท่ีรู เรายอมไมกลาววา มี

บาปกรรมอะไรบางท่ีผูนั้น จะทําไมได และผู ท่ีมักพูดปด ยอมตกนรก เหมือนถูกนําตัวไปวางไว 

ขณะเดียวกันทรงกลาวถึงคุณคาของการเวนจากการพูดปดวา บุคคลผูประกอบดวยธรรมเวนจากการ

พูดปด ยอมข้ึนสวรรค เหมือนถูกนําตัวไปวางไว คําวามุสา แปลวา ความเท็จ ไดแก การโกหก ซ่ึง

แสดงออกได ๒ วิธีคือ ทางวาจา ไดแก พูดโกหก และทางกาย คือ การแสดงออกใหคนอ่ืนเขาใจผิด 

เชน เขียนจดหมายโกหก รายงานเท็จ ทําหลักฐานปลอมทําเครื่องหมายใหคนอ่ืนหลงเชื่อ สั่นศีรษะใน

เรื่องควรรับ พยักหนารับในเรื่องท่ีควรปฏิเสธ ลวนถือวาผิดศีลขอนี้ ผิดท้ังทางกายและวาจา  

 ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นวจีทุจริต เปนธรรมท่ีทําใหเรารอน มีทุคติเปนท่ีไป วจีทุจริต

จึงเปนสิ่งควรละเวน และวจีสุจริตคือหลักการพูดท่ีถูกตองดีงามท่ีควรปฏิบัติ วจีสุจริต คือ การ

ประพฤติชอบดวยวาจา มี ๔ อยาง คือ พูดจริง พูดไมสอเสียด พูดคําสุภาพ พูดพอประมาณ และเม่ือ

ละวจีทุจริต ๔ นั้นจะสรางคุณประโยชนไดดังนี้  

 ๑) เพ่ือปองกันการทําลายประโยชนของคนอ่ืน  

 ๒) เพ่ือใหคนอยูรวมกันดวยความ ซ่ือสัตยตอกัน  

 ๓) เพ่ือความสามัคคีในหมูคณะ  

 ๔) คนไมพูดเท็จยอมไดรับความเชื่อถืออยางสูง ไมพูดสอเสียด ไดแก การพูดคําท่ีทําให

เกิดความสามัคคีพูดสมานคนท่ีแตกกัน อันแสดงถึงคุณของความสามัคคี กลาววาจาท่ีทําใหสัตว

ท้ังหลายพรอมเพรียงกัน พูดคําสุภาพ ไดแก การกลาววาจาท่ีไมมีโทษ ไพเราะโสต คือวาจาสบายหู 

ไพเราะดวยพยัญชนะ ไมเกิดแสลงหูดุจเข็มแทงหู เพราะไมทําใหเกิดความโกรธ ใหเกิดความรักชื่นชม 

วาจาไพเราะหยั่งลงถึงจิตใจ เพราะไมมีอะไรดานลบกระทบไปถึงจิตใจเขาบริบูรณดวยคุณ เปนท่ีพอใจ

ของชนหมูมาก ทําความงดงามใหแกใจดวยเปนวาจาท่ีนาพอใจ การพูดพอประมาณ ไดแก พูดถูกกาล 

เพราะพูดถูกกาลอันควร คือพูดตามกําหนดกาลท่ีควรพูด เพราะพูดจริงแทตามความจริง เพราะพูดอิง



๑๔ 

 

ประโยชนปจจุบันและประโยชนในภายหนา คือ กลาววาจาประกอบดวยประโยชนกลาววาจา

ปราศจากโทษ 

 ๒.๑.๒ การส่ือสารตามหลักโอวาทปาติโมกข 

 หลักการพูดท่ีสําคัญของพระพุทธศาสนา คือการไมกลาวราย ไดทรงตรัสสอนไวแกพระ

อรหันตจํานวน ๑,๒๕๐ องค ณ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห แควนมคธ วา “อนูปวาโท อนูปฆาโต” 

การไมกลาวรายผูอ่ืน การไมเบียดเบียนผูอ่ืน 3

๔ ซ่ึงการไมวาราย ไดแกไมกลาวใหรายหรือกลาวโจมตี

ใคร การไมทํารายคือการไมเบียดเบียนใครเม่ือพุทธบริษัทผูไดศึกษาแลว จะพึงปฏิบัติตามอยูซ่ึง

หลักการไมพูดรายมีดังนี4้๕ 

๑) การไมทําบาปท้ังปวง ไดแกการงดเวน การลด ละเลิก ทําบาปท้ังปวง อันเปนความชั่ว

ทางกาย ทางวาจาและทางใจ การละเวนความชั่วทางวาจาคือการไมพูดเท็จ การไมพูดคําหยาบ ไมพูด

คําสอเสียดและไมพูดเพอเจอ เหลวไหล ไรสารประโยชน และการไมวาราย การไมกลาวโจมตีใคร  

๒) การทํากุศลใหถึงพรอม ไดแก การทําความดี ทางกาย ทางวาจาและทางใจ การทํา

ความดีทางวาจา ไดแก การไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ และไมพูดเพอเจอ พูดแตคําจริง 

พูดคําออนหวาน พูดคําใหเกิดความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะ การทําความดีทางใจ ไดแก การไม

โลภอยากไดของของผูอ่ืนมีแตคิดเสียสละ การไมผูกอาฆาต พยาบาทมีแตคิดเมตตาและปรารถนาดี 

และมีความเห็นความรูความเขาใจท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม เชน เห็นวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว  

๓) การทําจิตของตนใหผองแผว ในดานท่ีเก่ียวของกับการพูดคือการตั้งจิตท่ีเมตตา 

เรียกวา เมตตามโนกรรม เม่ือพูดดวยเมตตา วาจา ความหมาย น้ําเสียง ภาษากายก็จะสื่อใหผูฟง

ไดรับรูไดดวย ดังนั้น เมตตามโนกรรมจึงมีผลอยางยิ่งเพราะเปนเหตุใหเกิดการพูดดี การใชวาจา

สุภาษิต ตามหลักสัมมาวาจาในพระพุทธศาสนา ซ่ึงถือไดวาบรรลุเปาหมายท่ีมุงละการพูดชั่ว สงเสริม

การพูดดี การใชวาจาท่ีพระพุทธองคทรงตรัสไววาเปนวาจาท่ีไมมีโทษ เรียกขานกันวา เปนผูมีวาจา

สุภาษิต  

 ๒.๑.๓ การส่ือสารธรรมตามหลักวาจาสุภาษิต 

 พระพุทธเจาตรัสวาจาสูตรแกพระสาวกวา วาจาประกอบดวยองค ๕ ประการดังนี้ ๑) 

เปนวาจาท่ีกลาวถูกกาล ๒) เปนวาจาท่ีกลาวเปนสัจ ๓) เปนวาจาท่ีกลาวออนหวาน ๔) เปนวาจาท่ี

                                                           
 

๔
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๕/๙๑. 

 
๕
ดูเพ่ิมเติมใน ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐. 



๑๕ 

 

กลาวประกอบดวยประโยชน ๕) เปนวาจาท่ีกลาวดวยเมตตาจิต วาจา ๕ ประการนี้แล เปนวาจา

สุภาษิต ไมเปนทุภาษิต และเปนวาจาไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน 5

๖ สุภาสิตสูตรเปนหลักการพูดใน

พระพุทธศาสนาท่ีสําคัญจากพระพุทธประสงค คือ  

 ๑) การกลาววาจาสุภาษิตอยางเดียว ไมกลาววาจาทุพภาษิต  

 ๒) กลาววาจาท่ีเปนธรรมอยางเดียว ไมกลาววาจาท่ีไมเปนธรรม  

 ๓) กลาววาจาเปนท่ีรักอยางเดียว ไมกลาววาจาไมเปนท่ีรัก  

 ๔) กลาววาจาสัตยจริงอยางเดียว ไมกลาววาจาเหลาะแหละ สุภาสิตสูตรนี้ ชาวพุทธไดถือ

เปนหลักในการพูดคุยหรือสนทนากับบุคคลตางๆ  

 การนอมนําพระพุทธประสงคท่ีทรงสอนการใชคําพูด กลาววาจาใหเปนวาจาท่ีสะอาด

งดงาม เปนวจีสุจริต อันจะทําใหผูพูดสําเร็จประโยชนไดดวยการพูด การพูดดวยวาจาสุภาษิตนี้ ยัง

เปนคุณธรรมท่ีทําใหเกิดความระลึกถึงกันตามหลักเมตตาวจีกรรม คือ การกลาววาจาสุภาพ ดวย

ความหวังดีบอกสิ่งท่ีเปนประโยชน เปนตน เปนคุณธรรมสําคัญของการอยูรวมกันในสังคมขอท่ีควรใส

ใจในการใชวาจาใหเหมาะสมกับกาละ เทศะ บุคคล ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา “ถึงแมเปนคําพูดจริง 

ไพเราะ มีประโยชน คนฟงชอบ ตถาคตยอมรูจักเลือกเวลาท่ีเหมาะในการพูด”
๗ หลักการสนทนา การ

ใชวาจา คําพูด ตามหลักคําสอน ตามหลักการพูดเชนนี้คือการพูดท่ีดีเปนคําพูดอันหาโทษมิได ถูกกาล

อันควร ในสุภาสิตสูตร พระผูมีพระภาคเจา ทรงตรัสแสดงแกหมูภิกษุสงฆและพุทธบริษัท ดวยพุทธ

ประสงคใหพุทธบริษัทพูดถอยคําเปนวาจาสุภาษิต ทรงแสดงวาจาสุภาษิตวานํามาซ่ึงประโยชน วาจา

สุภาษิตเปนวาจาท่ีสูงสุดกวาวาจาท้ังปวง และเปนเหตุเปนปจจัยใหบรรลุพระนิพพาน เพ่ือทําท่ีสุดแหง

ทุกข  

 ๒.๑.๓ การส่ือสารตามแนวพุทธส่ือสาร 

 การสื่อสารตามแนวพุทธสื่อสารจะตองประกอบดวยสาระซ่ึงเปนสวนสําคัญอัน

ประกอบดวยลักษณะ ๕ ประการ ไดแก7๘ 

  ๑) สัจจะ ไดแก เรื่องท่ีเสนอตอมวลชนนั้น ตองเปนเรื่องจริงเสมอหรือสงสารตาม

ความเปนจริง ไมปดเบือน 

                                                           
 

๖
อํ. ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๘/๒๔๖. 

 
๗
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗. 

 
๘
สมชัย ศรีนอก, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๓๑๕. 



๑๖ 

 

  ๒) ตถตา เรื่องแท เรื่องท่ีเสนอหรือสงสารนั้นตองเปนเรื่องแทเสมอ ตามสภาพท่ีเปน

จริง ไมคาดเดา ไมแตงแตมใสสีใสไข 

  ๓) กาละ เรื่องท่ีเสนอนั้นตองเหมาะสมกับกาลเวลา 

  ๔) ปยะ เรื่องท่ีเสนอนั้นเปนเรื่องท่ีชนชอบ หรือเสนอโดยวิธีท่ีผูรับสารชื่นชอบ 

  ๕) อัตถะ เรื่องท่ีเสนอหรือสงสารนั้นตองเปนประโยชนตอสวนรวม บางเรื่อง อาจไม

เหมาะสมกับเวลา อาจจะไมเปนท่ีท่ีชื่นชอบของคนบางคน แตเม่ือเสนอเรื่องนั้นไปแลวควรคํานึงถึง

แกนสารท่ีกอใหเกิดประโยชนตอมหาชน 

 อีกประการหนึ่งการสื่อสารตองยึดวิธีการสื่อสารเผยแผพระพุทธศาสนาเพราะเปนวิธีการ

ในการสรางสัมพันธกับสังคม พระวิทยากรตองประพฤติปฏิบัติตนดํารงม่ันอยูใน วิธีการประกาศพระ

ศาสนาของพุทธสาวก ๖ ประการ คือ  

  ๑) ไมตําหนิ ไมติเตียนใคร 

  ๒) ไมเบียดเบียนใคร  

  ๓) สํารวมระวังเครงครัดตอพระวินัยระเบียบ  

  ๔) ไมเห็นแกปากทอง ไมเปนคนเห็นแกกิน  

  ๕) ยินดีพอใจอยู ณ สถานท่ีสงบสงัด  

  ๖) มีความขยันหม่ันเพียรในการเจริญสมาธิภาวนา  

 ประเด็นท่ีสําคัญของการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูสงสาร ตองมีคุณสมบัติตามสัปปุริส

ธรรม จะตองสื่อสารตามหลักพุทธสื่อสาร ๕ ประการ 8

๙ 

  ๑) สัจจะ (ความจรงิ) 

  ๒) ตถตา (แทจริง) 

  ๓) กาละ (ถูกเวลา) 

  ๔) ปยะ (เปนท่ีชื่นชอบ) 

  ๕) อัตถะ (มีประโยชน) 

 สรุปไดวา หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร โดยสาระแลวจะเปนหลักธรรมท่ีเนน

ในเรื่องของการนําเสนอความจริง อยางเหมาะสม โดยเนนท่ีผูสงสารซ่ึงจะตองมีคุณธรรมนําเสนอ

ขอมูลขาวสารอันเปนความจริงโดยสมมติหรือความจริงโดยปรมัตถ นําเสนอเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริง  อาศัย

ชวงระยะเวลาในการนําเสนอท่ีเหมาะสม นําเสนอดวยวิธีการท่ีผูรับสารชื่นชอบ หรือเปนเรื่องท่ีชื่น

ชอบของหมูชน และท่ีสําคัญเรื่องนั้นจะตองมีประโยชนเปนท่ีสุดเสมอ 

                                                           
 

๙
พระราชปริยัติกวี (สมจินต สมฺมาปฺโ), วิทยากรตนแบบสันติภาพ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

http://thebuddh.com/?p=44200 [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 



๑๗ 

 

 

ตารางท่ี ๒.๑ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของ 

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๙/๙๑๖/๕๕๔ องคประกอบ ๔ ประการ ของวาจาสภาษิต 

 ๑. ละมุสา คือเวนการพูดเท็จรวมถึงสัจจ

วาจา พูดคําจริง 

 ๒. ละปสุณาวาจา คือ เวนการพูดสอเสียด 

รวมถึงพูดคําสมานสามัคคี 

 ๓. ละผรุสวาจา คือ เวนการพูดคําหยาบ 

รวมถึงพูดคําออนหวานสุภาพ 

 ๔.  ละสัมผัปปลาปะ คือ เวนการ พูด 

เพอเจอ รวมถึงพูดคํามีประโยชน 

คนอง วังฝายแกว 

 

ผูสื่อสารท่ีดีจะตองมีทักษะพ้ืนฐานในดานการ

สื่อสาร เชน การใชภาษาในการสื่อสาร ในเรื่อง

การออกเสียง การเขาใจความหมายของคํา การ

ใชประโยค การใชถอยคําในการสงสาร การใช

ประโยคในการสงสาร และการรับสาร 

อํ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๒๒๑/๒๖๒ วจีทุจริต ๔  

 ๑) พูดเท็จ  

 ๒) พูดคําหยาบ  

 ๓) พูดสอเสียด  

 ๔) พูดเพอเจอ 

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๕/๙๑ การไมกลาวรายผูอ่ืน การไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐  ๑) การไมทําบาปท้ังปวง  

 ๒) การทํากุศลใหถึงพรอม  

 ๓) การทําจิตของตนใหผองแผว 

 



๑๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

อํ. ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๘/๒๔๖ องค ๕ ของวาจาสุภาษิต  

 ๑) เปนวาจาท่ีกลาวถูกกาล  

 ๒) เปนวาจาท่ีกลาวเปนสัจ  

 ๓) เปนวาจาท่ีกลาวออนหวาน  

 ๔) เปนวาจาท่ีกลาวประกอบดวยประโยชน  

 ๕) เปนวาจาท่ีกลาวดวยเมตตาจิต  

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗ ถึงแมเปนคําพูดจริง ไพเราะ มีประโยชน คนฟง

ชอบ ตถาคตยอมรูจักเลือกเวลาท่ีเหมาะในการ

พูด 

สมชัย ศรีนอก 

 

พุทธสื่อสาร ๕ ประการ 

 ๑) สัจจะ เปนเรื่องจริงเสมอ 

 ๒) ตถตา แทจริง  

 ๓) กาละ เหมาะสมกับกาลเวลา 

 ๔) ปยะ ผูรับสารชื่นชอบ 

 ๕) อัตถะ เกิดประโยชนตอมหาชน 

พระราชปริยัติกวี (สมจินต สมฺมาปฺโ) หลักพุทธสื่อสาร ๕ ประการ 

๑) สัจจะ (ความจรงิ) 

๒) ตถตา (แทจริง) 

๓) กาละ (ถูกเวลา) 

๔) ปยะ (เปนท่ีชื่นชอบ) 

๕) อัตถะ (มีประโยชน) 

 

  



๑๙ 

 

 สรุปไดวา หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารแบบ 

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก หลักพุทธสื่อสาร ๕ ประการ ดังภาพท่ี ๒.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ พุทธสื่อสาร 

  

พุทธส่ือสาร 
 

๑. สัจจะ (ความจริง) 

 
๒. ตถตา (แทจริง) 

๓. กาละ (ถูกเวลา) 

๔. ปยะ (เปนท่ีชื่นชอบ) 

๕. อัตถะ (มีประโยชน) 



๒๐ 

 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหาร 

 ๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

 การบริหารโดยท่ัว ๆ ไป จะมีลักษณะเปนกระบวนวิธี หรือเปนการกําหนดข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงาน หรือเปนลําดับรายการในการบริหาร ซ่ึงในการบริหารนั้นจะตองมีลําดับรายการกอนหลัง

วาจะตองทําสิ่งใดกอนและตอ ๆ ไปจะทําอะไร คิดอีกอยางหนึ่ง คือ การทํางานท่ีมีการวางแผน เพ่ือท่ี

ทํางานไดอย างไมผิดพลาด ซ่ึงจัดว า เปนหลักเกณฑวิ ธีการทางวิทยาศาสตร  (Scientific 

Management) กระบวนการบริหารจะกําหนดขอบเขต และหนาท่ีตามข้ันตอนตาง ๆ ไวอยางชัดเจน 

นักวิชาการไดใหแนวคิดไวหลายทัศนะเก่ียวกับกระบวนการบริหารซ่ึงพอสรุปได ดังนี9้๑๐  

 “การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้น บางครั้งอาจใหแทนกันไดเนื่องจากเปนกิจกรรมท่ี

หวังผลข้ันสุดทายอยางเดียวกัน คือ ความสําเร็จของงาน “การบริหาร” ใชมากในการบริหารรัฐกิจ 

สวน “การจัดการ” ใชมากในทางธุรกิจ หรืออาจกลาววา “การบริหาร” มุงเนนท่ีการกําหนดนโยบาย 

และการวางแผน สวน “การจัดการ” เปนการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินการใหบรรลุ 

วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว ดังนั้น การบริหารเปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการ

ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ดวยความรวมมือของกลุมบุคคล การบริหารงานไมวาจะเปนรูปแบบผูนําโครงสรางระบบราชการ และ

หนาท่ีของผูบริหารในองคการแหงหนึ่งสามารถนํามาประยุกตไปใชกับองคการเรียกวา วิธีดีท่ีสุด (One 

Best Way) อยางไรก็ตามผูบริหารในแตละองคการจะเผชิญกับสถานการณเฉพาะท่ีมีเอกลักษณของ

ตัวเอง ไมมีหลักสากลใดท่ีสามารถใชได กับทุกปญหาผูบริหารตองศึกษาการบริหาร โดยมี

ประสบการณจากกรณีศึกษา (Case Study) จํานวนมาก และวิเคราะหวาวิธีการใดท่ีสามารถใชใน

สถานการณใหม ๆ 

 แนวคิดการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด เชน แนวคิดโพสตคอรบ (POSDCoRB) เกิดจาก

แนวคิดของ (ลูเธอร กูลิค Luther Gulick) และลินดอล เออรวิค Lyndall Urwick)๑๑ ประกอบดวย

ข้ันตอนบริหาร ๗ ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การ

บริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ

รายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ

เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) นักวิชาการเหมืองแรชาวฝรั่งเศส ผูเปนตนกําเนิดในการเสนอ

                                                           
 

๑๐
เจมส แมคกราท และบอพ เบทส,  ๘๙ กลยุทธ ท่ีองคกรระดับโลกใชสรางองคกรและบริหารคน, 

แปลโดย วิชิตา สุนทรพิพิธ, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๖๐), หนา ๒๐-๒๒. 

 
๑๑

Gulick. Luther Halsey And Lyndall F. Urwick, Papers on the Science of 

Administration, (New York: Institute of Publics Administration, 1937). p. 123. 



๒๑ 

 

องคประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ ๕ ประการ ท่ีเรียกวา พอคค (POCCC) ไวดังนี้ 

(๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การสรางทางเลือกหรือแนวทางดําเนินการไวลวงหนา เพ่ือใช

ในการตัดสินใจในอนาคต (๒) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การกําหนดโครงสราง

หนวยงานและระบุหนาท่ีโดยการผสมผสานระหวางวัตถุ คน และเงิน (๓) การบังคับบัญชา 

(Commanding) หมายถึง การทําใหเกิดการดําเนินงานตามท่ีไดมีการกําหนดไว ซ่ึงการบังคับบัญชาท่ี

ดีนั้นจะตองมีการติดตอสื่อสาร ๒ ทาง กลาวคือ การยอมใหผูใตบังคับบัญชาสามารถแสดงความ

คิดเห็นได (๔) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผูปฏิบัติงาน

และชวยสนับสนุนใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางกัน เพ่ือใหการทํางานสําเร็จ และ (๕) การควบคุม 

(Controlling) การติดตามการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

 ขณะเดียวกันมีนักวิชาการไดแสดงทัศนคติถึงการบริหารจัดการ (Management 

Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แมกระท่ังการบริหาร 

การบริการ (Service Administration) แตละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันท่ีเห็นได

อยางชัดเจนมีอยางนอย ๓ สวน ไดแก  

 ๑) เปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ ซ่ึงหนวยงานของรัฐนํามาใช

ในการปฏิบัติราชการ  

 ๒) มีกระบวนการ ๓ ข้ันตอน ไดแก ๑) การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) 

๒) การดําเนินงาน (Acting) และ ๓) การประเมินผล (Evaluting) 

 ๓) มีเปาหมายท่ีเหมือนกัน คือมุงท่ีการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

เจริญกาวหนา อยางม่ันคง อยางไรก็ตาม มีความตางกัน คือ “การบริหารจัดการ” นั้น นําแนวคิด 

“การจัดการ” จากภาคเอกชน มาปรับใชกับการบริหาร สวน “การบริหารการพัฒนา” เนนเรื่องการ

บริหาร และการพัฒนานโยบาย (Plan) แผนงาน (Program) โครงการ (Project) หรือกิจกรรม

หนวยงานของรัฐ สวน “การบริหารการบริการ” เนนเรื่องการอํานวยความสะดวก และการใหบริการ

แกประชาชน 

 ขณะเดียวกันมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารโดยแบงข้ันตอนการบริหาร

จัดการออกเปน ๔ ข้ันตอน คือ (๑) วางแผน (๒) ปฏิบัติตามแผน (๓) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

และ (๔) การปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา เม่ือทําเสร็จสิ้นกระบวนการแลวนําผลท่ีไดรับท้ังผลดี และ

ผลเสียกลับไปสูข้ันตอนการวางแผนใหม ก็จะเปนการเริ่มวงจรการบริหารใหม กระบวนการนี้ เรียกวา 

วงจรการบริหารงานคุณภาพ (Deming Cycle) โดยกระบวนการนี้พัฒนาข้ึนมาจากแนวคิด ของ Dr. 

W.A. Shewhart ในระยะแรกรูจัก วงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle จากนั้น Dr. William 

Edwards Deming ไดนําพัฒนาปรับใชในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรม ของญ่ีปุน จึงมี

ชื่อเรียกวา Deming Cycle โดยปรับปรุงวงจร Shewhart เปนวงจร ๔ ข้ัน ในการบริหารควบคุม



๒๒ 

 

คุณภาพ PDCA คือ จากออกแบบ เปนการวางแผน จากการผลิตเปนการกระทํา หรือทํางานใหเปน

ตามแผน จากการขาย เปนการตรวจสอบ เพ่ือยืนยันวาผูบริโภคมีความพึงพอใจ และจากการศึกษา 

เปนการแสดงหรือรายงานผลท่ีดําเนินการมาเพ่ือแกไขโดยจัดทําแผนในข้ันท่ี ๑ อีกครั้งตอไป ซ่ึง

กระบวนการนี้มีความเชื่อวา คุณภาพสามารถปรับปรุงได จึงเปนแนวคิด ของการพัฒนา คุณภาพงาน

ข้ันพ้ืนฐาน เปนการกําหนดข้ันตอนการทํางานเพ่ือสรางระบบการผลิตใหสินคามีคุณภาพดี การใหการ

บริการดี หรือทําใหกระบวนการทํางานเปนไปอยางมีระบบโดยใชไดกับทุก ๆ สาขา วิชาชีพแมกระท้ัง

การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย11

๑๒  

 สวนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ไดกลาวถึง การบริหารวา เปนวิธีการทําใหงาน

สําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things done through other people) และกลาววาหนาท่ีของ

ผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ มี ๕ ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษ วา 

“POSDC” ดังนี้ คือ (๑) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เพ่ือกําหนด

ทิศทางขององคกร (๒) O คือ Organizting หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสราง

ความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจาย

อํานาจ (๓) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากร

และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน (๔) D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสาร

เพ่ือใหเกิดการ ดําเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและตองมีภาวะผูนํา (๕) C คือ 

Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองคกร 

รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร12

๑๓  

 นักบริหารควรเปนนกับริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดหลักธรรมในการบริหารท่ีเรียกวา พละ 

๔ ประการ คือ (๑) ปญญาพละ กําลังความรูหรือความฉลาด (๒) วิริยพละ กําลังแหงความ เพียร (๓) 

อนวัชชพละ กําลังการงานท่ีไมมีโทษหรือเปนความสุจริต และ (๔) สังคหพละ คือ กําลังการ

สงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ ซ่ึงเม่ือนักบริหารมีคุณธรรมท้ัง ๔ ขอนี้ ยอมทําใหการบริหารจัดการ

องคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการบริหารตองประกอบดวยคุณธรรมท่ีนักบริหาร

พึงมี คือ อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริยวัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหง

ความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูชน หรือผูบริหารบานเมือง ซ่ึงพระพุทธเจาตรัส

                                                           
 

๑๒
Ishikawa. K., What is Total Quality Control? The Japanese Way, Translated by 

David J. Lu. Englewood Cliffs, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1985), pp. 56-61. 

 
๑๓

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิดฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๔๔-๔๕. 



๒๓ 

 

แสดงแกเจาวัชชีท้ังหลายผูปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม ซ่ึงรัฐคูอริยอมรับวา เม่ือชาววัชชียัง

ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะดวยการรบไมได นอกจากจะใชการเกลี้ยกลอมหรือยุแยกใหแตก

สามัคคี 

 ขณะเดียวกันมีนักวิชาการไดกลาวถึงหลักสําคัญของการบริหารควรมี ๕ ลักษณะ ดังนี1้3

๑๔  

 (๑) การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความวา การบริหาร เปน

กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุมคนท่ีรวมกันทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการผูบริหาร

จะตองรับผิดชอบใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือของบุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะทํางานไมสําเร็จ 

สาระสําคัญของการบริหารในขอนี้แสดงใหเห็นวา ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีสิ่งตาง ๆ 

เหลานี้ คือ มีความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีดี มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนทีมได มี

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมได หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ และมี

ความสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายได 

 (๒) การบริหารทําใหงานบรรลุเปาหมายขององคการ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของ 

องคการตองอาศัยความรวมมือกันของคนทุกคนจึงจะทําใหสําเร็จลงได เปาหมายเปนสิ่งท่ีทําให 

ผูบริหารจะตองทําใหบรรลุไดนั้นจะตองมีลักษณะสําคัญ ๓ ประการ คือ ประการแรก เปาหมายตอง

สูงแลวสามารถทําใหสําเร็จ เปาหมายสูงเกินไปก็ทําใหสําเร็จไมได เปาหมายต่ําไปก็ไมทาทายไมมี

คุณคา ประการท่ีสอง การจะไปถึงเปาหมายจะตองมีระบบงานท่ีดีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประการสุดทาย จะตองระบุเวลาท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายนั้น 

 (๓) การบริหารเปนการสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คําวา ประสิทธิผล 

หมายความวา ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนด สวนคําวา ประสิทธิภาพ หมายความวา ทํางาน

โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดหรือเสียคาใชจายตํ่าสุด การทํางานใหสําเร็จอยางเดียวไมพอแตจะตอง

คํานึงถึงคาใชจายท่ีประหยัดอีกดวย การทําใหไดท้ังสองอยางคือ งานบรรลุผลตามท่ีตองการและการ

ใชทรัพยากรตํ่าสุด จึงเปนความสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 (๔) การบริหารเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงเม่ือใช

ทรัพยากรใดไปแลวทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปและไมสามารถกลับคืนมาใหมได จึงตองเลือกใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสม เศรษฐศาสตร เปนการศึกษาถึงวิธีการใชทรัพยากรนั้นอยางเหมาะสม 

ซ่ึงผูบริหารตองบริหารจัดการการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 (๕) ดวยสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ผูบริหารท่ีจะประสบ ความสําเร็จได

นั้น ตองสามารถคาดการณการเปลี่ยนแปลงพรอมท้ังสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงได 

                                                           
 

๑๔
ธงชัย สันติวงศ, กลยุทธและนโยบายธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หนา 

๔๗-๔๘. 



๒๔ 

 

 ขณะเดียวกันมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดหลักการบริหารวาดวยหลักการจัดการภายใน 

การบริหารงานของผูบริหารท้ังในภาครัฐ และเอกชน (Private and Public) หลักการดังกลาว

สามารถยืดหยุนได (Flexibly) หลักการบริหารมี ๑๔ ขอ ไดปรากฏครั้งแรกใน Administration 

industrially et generate (๑๙๑๖) หลังจากท่ีมีการนํามาใชงานความสัมพันธระหวางผูจัดการและ

พนักงานก็ไดเปลี่ยนไป อยางไรก็ดี ทัศนะของฟาโยวก็ยังมีสวนเก่ียวของอยู สาระสําคัญของหลักการ

บริหารมี ๑๔ ขอ กลาวคือ ๑) การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ๒) การมี

เอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) ๓) การแบงงานกันทํา (Division of Work) ๔) การรวม

อํานาจไวท่ีสวนกลาง (Centralization) ๕) อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and 

Responsibility) ๖) ความเสมอภาค (Equity) ๗) สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ๘) การให

ผลประโยชนตอบแทน (Remuneration) ๙) การมีระเบียบขอบังคับ (Order) ๑๐) ความมีระเบียบ

วินัย (Discipline) ๑๑) ความคิดริเริ่ม (Initiative) ๑๒) ผลประโยชนของบุคคลควรจะเปนรองจาก

ผลประโยชนสวนรวม (Sulxordination of Individual Interest to the General Personnel) ๑๓) 

ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน (Stability of Lenore of Personnel) และ ๑๔) ความสามัคคีเปนนํ้า

หนึ่งใจเดียวกัน (Esprit de Crope)  

 จากขอคิดความเห็นของนักวิชาการท่ีไดแสดงทัศนคติเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 

กลาวโดยสรุปไดวา “การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้น บางครั้งอาจใหแทนกันไดเพราะเปน

กิจกรรมท่ีหวังผลข้ันสุดหายอยางเดียวกัน คือ ความสําเร็จของงาน การบริหารมุงเนนท่ีการกําหนด

นโยบาย และการวางแผนโดยจะมีลักษณะเปนกระบวนวิธีอยางมีระเบียบแบบแผนในการกําหนด

ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เปนลําคับวารายการใดควรดําเนินการกอน รายการใดควร ดําเนินการตอไป 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น ตอเนื่อง และสัมพันธกันเพ่ือลดความเสี่ยงตอความผิดพลาด 

ซ่ึงจัดวาเปนหลักเกณฑวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Management) สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยความรวมมือของกลุมบุคคล การบริหารงานไมวาจะเปนรูปแบบใด 

ผูบริหารควรอาศัยท้ังศาสตร คือ องคความรูท้ังทางโลกและทางธรรม พรอมท้ังอาศัยศิลป คือ 

ความสามารถในการนําศาสตรมาประยุกตไปใชกับองคการ เรียกวา วิธีดีท่ีสุด (One Best Way) 

เพราะในแตละองคการจะเผชิญกับสถานการณเฉพาะท่ีมีเอกลักษณของตัวเอง ไมมีหลักสากลใดท่ี

สามารถใชไดกับทุกปญหา 

  



๒๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหาร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ทองหลอ เดชไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมยศ นาวีการ 

 

 

 

 

คณาจารยภาควิชาบริหารรัฐกิจ 

 

 

 

 

Frederick W. Taylor, อางใน 

ธงชัย สันติวงษ 

 

พระธรรมโกศาจารย  

(ประยูร ธมฺมจิดฺโต) 

๑. การบริหาร และการจัดการนั้น บางครั้งอาจใหแทนกันได 

๒.  เปนกิจกรรมท่ีหวังผลข้ันสุดทายอยางเดียวกัน คือ 

ความสําเร็จของงาน 

๓.  การบริหารใชมากในการบริหารรัฐกิจ  

๔. การจัดการใชมากในทางธุรกิจ  

๕.  การบริหารมุงเนนท่ีการกําหนดนโยบาย และการวางแผน  

๖.  การจัดการเปนการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินการให

บรรลุวตัถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 

๗.  การบริหารเปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกับ

การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และทําใหงาน 

ดําเนินไปอยางราบรื่นบรรลุวัตถุประสงคกําหนดไวดวย

ความรวมมือของกลุมบุคคล 

๑.  การบริหารงานไมวาจะเปนรูปแบบใด ควรสามารถนํามา 

ประยุกตไปใชกับองคการ เรียกวา วิธีดีท่ีสุด 

๒.  ในแตละองคการจะเผชิญกับสถานการณเฉพาะท่ีมี

เอกลักษณของตัวเอง ไมมีหลักสากลใดท่ีสามารถใชไดกับ 

ทุกปญหา 

๑. แนวคิดการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด เชน แนวคิดโพลค 

คอรบ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของลูเธอร กูลิค 

(Luther. Gulick) และลินดอล เออรวิค (Lyndall Urwick) 

แนวคิดการบริหารพอคค (POCCC) ของเฮ็นรี ฟาโยล 

(Henry Fayol) เปนตน 

๑.  การวางแผน  
๒.  ปฏิบัติตามแผน  
๓.  การตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
๔.  การปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา 

๑.  เปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน  

๒.  หนาท่ีของผูบริหาร มี ๕ ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษ  
 



๒๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหาร (ตอ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Frederick W. Taylor, อางใน

ธงชัย สันติวงษ 

วา “POSDC” ดังนี้ คือ ๑) P คือ Planning หมายถึง การ

วางแผน ๒) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร ๓) S คือ 

Staffing หมายถึง งานบุคลากร ๔) D คือ Directing  หมายถึง 

การอํานวยการ ๕) C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล 

เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

หลักสําคัญของการบริหาร ๔ ลักษณะ คือ 

๑.  การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน และมี

ความสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายได  

๒.  การบริหารทําใหงานบรรลุเปาหมายขององคกร 

๓.  การบริหารเปนการสมดลระหวางประสิทธผิลและประสิทธิภาพ 

๔.  การบริหารเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

๕.  การบริหารจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง ไป 

ควรสามารถปรับตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

เจมส แมคกราท  

และ บอพ เบทส 

๑. การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา 
๒. การมีเอกภาพในการสั่งการ 
๓. การแบงงานกันทํา 
๔. การรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง 
๕. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
๖. ความเสมอภาค 
๗. สายการบังคับบัญชา 
๘. การใหผลประโยชนตอบแทน 
๙. การมีระเบียบขอบังคับ 
๑๐ ความมีระเบียบวินัย 
๑๑. ความคิดริเริ่ม 
๑๒.  ผลประโยชนของบุคคลควรจะเปนรองจากผลประโยชน

สวนรวม 
๑๓. ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน  
๑๔. ความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 

 



๒๗ 

 

 จากความหมาย และแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการบริหารทําใหทราบวา การบริหารเปน 

กระบวนการท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดกําหนดไว

นักวิชาการตาง ๆ จึงไดอุตสาหะในการสังเกต ตั้งคําถาม ตั้งสมมติฐานอยางเปนระบบ สรางเปน

แนวคิด และไดทําการทดลองหลายครั้งเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาแนวคิดตาง ๆ ท่ีตนเองไดคนพบใน

ขณะนั้นมีความสัมพันธกัน และสมารถอธิบายขอเท็จจริง พยากรณ หรือทํานายเหตุการณในอนาคต 

จนเกิดเปนขอสรุปท่ีเรียกวา “ทฤษฎี” ซ่ึงนักบริหารสามารถนําไปประยุกตใชในองคกรตางๆ ในชวง

ระยะเวลานั้น ๆ ตลอดจนกระท่ังแมในปจจุบันยังสามารถนํามาประยุกตใชในองคกรตาง ๆ จน

ประสบผลสําเร็จ ดังนั้นผูวิจัยจึงจะไดนําเสนอทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหารซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการโดยสังเขป เพราะการบริหารจัดการนั้นมีทฤษฎีท่ีเก่ียวของเปนจํานวน

มาก กลาวคือ การจัดการเชิงวิทยาศาสตรอง Taylor การบริหาร POCCC ของ Henri Fayol วงจร

การบริหารของ Shewhart วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA (Deming Cycle) การจัดการ 

POSDC ของ (Harold D. Koontz) กระบวนการบริหาร POSDCORB ของ Gulick a nd Urwick 

การบริหาร OPSDCIR ของ Ernest Dale หลักการบริหาร POLC ของ Bartol & Martin และ

หลักการบริหาร POSLC ของ Gary Dessler โดยผูวิจัยแบงกระบวนการสําคัญท่ีมีความสอดคลองกัน

ในการบริหารจัดการออกเปน ๕ ข้ัน ดังนี้  

 ๑) ข้ันความคิด ประกอบดวย 

  ๑.๑) การบริหารท่ีดีตองมีการวางแผน กลาวคือ การศึกษาวิเคราะหอนาคต เพ่ือ

เปนการคนหาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด (one best way) โดยการจัดหากระบวนวิธี ลําดับข้ึนการ

ปฏิบัติงานลวงหนา โดยเริ่มจากการวางแผนงานจากวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีไดกําหนดข้ึน โดย

เริ่มจากสํารวจปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเขาสูกระบวนการวิเคราะหสาเหตุของปญหา เม่ือวิเคราะหปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดแลวจึงนําไปสูข้ันการกําหนดหัวขอปญหา การต้ังเปาหมาย กําหนดแนวทางการแกไข และ

การวางแผนดําเนินการ ซ่ึงจะชวยทําใหสามารถทํางานเสร็จลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

ไว โดยตองมีหลักเกณฑและพิสูจนแลว เชน การบริหารอยูบนหลักการแบบวิทยาศาสตร (principles 

of Scientific Management) ซ่ึงตองกําหนดเปาหมายท่ีตองการ กลาวคือ กําหนดเปนวัตถุประสงค

นั่นเอง โดยเปนการคิด และกําหนดสิ่งท่ีจะทําในอนาคต เปนการวางเคาโครงกิจกรรมซ่ึงเปนการ

เตรียมการกอนลงมือปฏิบัติ เ พ่ือใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนบทบาทท่ีสําคัญมากของผูจัดการ ผูจัดการท่ีมีวิสัยทัศนทางการจัดการจะตอง

คาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยางแมนยํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะท่ีมีการแขงขันทางธุรกิจท่ี

รุนแรง ผูจัดการท่ีมีความสามารถจะตองกําหนดสิ่งท่ีจะทําในอนาคตไวกอนไดอยางถูกตอง โดยในการ

วางแผนนั้นรวมความถึงกระบวนการนี้ 



๒๘ 

 

  ๑.๒) การจัดองคกร กลาวคือ การตัดสินใจวาจะจัดหนวยงานขององคกร อยางไรมี

การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือกําหนดแผนกหรือหนวยงานยอย ๆ ในองคกรวา

จะมีแผนกอะไรบาง จํานวนก่ีแผนกเพ่ือใหเห็นโครงสรางขององคกร การจัดสายงานตําแหนงตาง ๆ 

ใหเปนหมวดหมู หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) เพ่ือสะดวกในการมอบหมาย

หรือสั่งการมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของตําแหนงตาง ๆ ใหเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการ

มอบหมายงานหรือสั่งการ มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของตําแหนงตาง ๆ ไวอยางชัดเจน การจัด

องคกรท่ีดีจะตองเปนองคกรท่ีการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น 

  ๑.๓) การอํานวยการ เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดัดสินใจ การสั่งการ การกําหนด

อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาเพ่ือใหผูบังคับบัญชาเหลานี้สามารถควบคุมการ

ทํางานขององคกรได การอํานวยการขององคกรท่ีเปนของรัฐจะมีอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว

สวนขององคกรของเอกชนแมไมมีกฎหมายรองรับแตจะมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีเอาไวเปนแนว

ปฏิบัติอยางชัดเจนเชนกัน 

 ๒) ข้ันนําความคิดไปปฏิบัติ กลาวคือ การปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบ

โดยในกระบวนการนี้แบงกระบวนการได ดังนี้ 

  ๒.๑) กระบวนการจัดคน คือ การจัดการในดานบุคลากรท่ีมีอยูในองคกร โดยทํา

หนาท่ีสรรหา คัดเลือก บรรจุและแตงตั้ง การพัฒนาบุคล การสรางขวัญและกําลังใจ การสราง

บรรยากาศในการทํางานใหเกิดข้ึนในองคกร การธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรเกง ดี มีความสามารถ การ

จัดคนลงตําแหนงท่ีเหมาะสมกับงาน ในการจัดการเรื่องบุคคลนี้จะตองทําใหสอดคลองกับการจัดต้ัง

องคกรจึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

  ๒.๒) ระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน หรือการบังคับบัญชา คือ การตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของพนักงานหรือคนงานในองคกรใหปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑ และ

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายหรือหนาท่ีท่ีกําหนดเอาไว การทํางานเปนไปตามมาตรฐานท่ีองคกรกําหนด

หรือไม การควบคุมอาจตรวจสอบจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลการปฏิบัติ 

ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีนิยมใชในปจจุบันเปนอยางมาก เนื่องจากทรัพยากรไปการจัดการมีจํานวนจํากัด 

ดังนั้น จึงตองมีการควบคุมการใชใหการใชทรัพยากรเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

  ๒.๓) การประสานงาน หมายถึง การประสานใหกิจกรรมตาง ๆ หรือสวนตาง ๆ 

ของกระบวนการทํางานใหสามารถดําเนินเปนไปดวยความเรียบรอย และราบรื่นบรรลุตาม 

วัตถุประสงคโดยอาศัยความรวมมือกันระหวางผูบริหารและคนงาน 

  ๒.๔) การงบประมาณ เปนภารกิจท่ีเก่ียวกับการวางแผนการทําบัญชี การควบคุม

เก่ียวกับการเงิน และการคลังซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงเปนปจจัยทางการบริหารท่ีมีสวน

สําคัญในการขับเคลื่อนใหกระบวนการบริหารบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ 



๒๙ 

 

 ๓) ข้ันตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน กลาวคือ การตรวจสอบผลการดําเนินงาน ในแตละ

ข้ันตอนของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดข้ึน เปนไปตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไวและบรรลุตาม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธหรือไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในข้ันตอนใด และรายงานแจงให

ผูบังคับบัญชาตามข้ันไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 

 ๔) ข้ันการปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือการพัฒนา คือ ถาไมมีปญหาใด ๆ เกิดข้ึนก็

นําขอมูลเหลานั้นเปนฐานขอมูลในการวางแผนเพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชในการ

ทํางานครั้งตอไป 

 ในสวนของ Innovation การสรางสรรคสิ่งใหม Representation การเปนตัวแทน ตาม

หลักการบริหาร ของ POSLC ของ Gary Dessler และภาวะผูนํา (Leading) ตามหลักการบริหาร 

POLC ของ Bartol & Martin นั้น ผูวิจัยจะไดนําเสนอรายละเอียดในหัวขอภาวะผูนํา ซ่ึงเปนหัวขอ

ถัดไป เพราะการสรางสรรคสิ่งใหม และการเปนตัวแทนเปนคุณลักษณะของผูนําซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่ง

ท่ีมีผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน14

๑๕  

 จากการทบทวนทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวของกับการบริหารกลาวโดยสรุปไดวา การบริหาร

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ควรมีความเก่ียวของในกระบวนการตาง ๆ อยางนอย ๕ ข้ันตอน คือ  

๑) วางแผน ซ่ึงหมายรวมถึงการจัดองคกร และการอํานวยการ ๒) ข้ันนําความคิดไปปฏิบัติ คือ การ

ปฏิบัติตามแผน หมายรวมถึงการจัดคน การควบคุม การประสานงาน และการงบประมาณ  

๓) ข้ันตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และ ๔) ข้ันการปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือการพัฒนา 

  

                                                           
 

๑๕
Kathryn M. Bartol, David C. Marting, Management, (New York: McGraw-Hall, 1991),  

p. 644. 



๓๐ 

 

 ๒.๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 การบริหารนั้น มีนักวิชาการไดกลาวไวดังนี้ 

 การบริหาร เปนกระบวนการจัดองคการและการใชทรัพยากรตางๆ เ พ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนา 1 5

๑๖ เปนกระบวนการท่ีทําใหเปาหมายขององคการประสบ

ความสําเร็จ โดยมีการวางแผน การจัดองคการ การใชภาวะผูนําและการควบคุม 1 6

๑๗ เปนกระบวนการ

วางแผน การจัดองคการ ภาวะผูนํา การควบคุมการทํางานของสมาชิกในองคการและใชประโยชน

จากทรัพยากร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ17

๑๘ การบริหารมีกระบวนการ ดังนี้18

๑๙  

 ๑. การวางแผน (Planning) เปนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติงานท่ีจะนําไปสูแนวทางใน

การคนหาวิธีการท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายขององคการ โดยมีการวางแผน เปาหมาย และ

วัตถุประสงคท่ีเฉพาะเจาะจง กําหนดจุดศูนยกลางของการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 ๒. การจัดองคการ (Organizing) เปนการจัดแบงงานขององคการ ท่ีจะทําใหมี

ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคขององคการ เปนการปฏิบัติงานโดยผานสายการบังคับ

บัญชา 

 ๓. การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing) เปนการวางแผนทรัพยากรบุคคลในเรื่องเก่ียวกับ

จํานวน และประเภทของตําแหนงท่ีใชในการทํางาน กําหนดความตองการกําลังคนในแตละงาน และ

คุณสมบัติของแตละตําแหนง ท่ีรวมถึงคาตอบแทน ตลอดจนใหการดูแลและมีการพัฒนา 

 ๔. การอํานวยการ (Directing) เปนการบริหารใหองคการสามารถดําเนินงานไปไดตาม

วัตถุประสงคการอํานวยการ ตองการทักษะในการสื่อสารการรับรู การจูงใจ และมีคุณสมบัติในการ

เปนผูนํา 

 ๕. การควบคุม (Controlling) เปนระบบท่ีใชกําหนดมาตรฐาน และเปรียบเทียบ

พัฒนาการหรือความกาวหนาในการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามแผนและผลท่ีคาดหวังไว 

 นอกจากนั้น มีผูจําแนกองคประกอบท่ีสนับสนุนการบริหารไว ดังนี1้9

๒๐  

                                                           
 

๑๖
Dale, E., Management: Theory and Practice, (Tokyo: McGraw-Hill, 1996), p. 4. 

 
๑๗

Bartol, K. M. and Martin, D. C., Management, (New York: McGraw-Hill, 1991), p. 6. 

 
๑๘

Stoner, Jame A. F. and R. Edward Freeman, Management, 4th ed., (Englewood Cliffs 

NJ: Prentice-Hall, 1992), p. 3. 

 
๑๙

Straub, Joseph T. and Raymond F. Attner, Introduction to Business, 2nd ed., 

(Boston: Kent, 1991), pp. 86-91. 

 
๒๐

Brown, Lori Doprete Assessing the Quality of Development: Module 7 User’s 

Guide, (Washington DC: Age Khan Foundation, 1993), p. 273. 



๓๑ 

 

 ๑. การวางแผน (Planning) เปนกระบวนการระบุปญหาองคการ ความตองการของ

ชุมชนและทรัพยากร การกําหนดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคและการกําหนดแนวทางสําหรับ

การบริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น 

 ๒. การบริหารงานบุคคล (Personnel management) เปนการดําเนินการคัดเลือก 

บรรจุ กําหนดหนาท่ี ตลอดจน การกําหนดแนวทางในการบริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ 

 ๓. การฝกอบรม (Training) เปนวิธีพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถของพนักงาน

อยางตอเนื่อง 

 ๔. การนิเทศติดตาม (Supervision) เปนการชี้แนะ แนะนํา สนับสนุน ใหความชวยเหลือ

ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕. การจัดสิ่งสนับสนุน (Logistics management) เปนกระบวนการจัดหา เก็บรักษา 

และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณในการทํางาน 

 ๖. การจัดการงบประมาณ (Financial management) เปนการจัดการเก่ียวกับการเงิน 

การบัญชี สําหรับแผนการปฏิบัติงานและแผนงาน 

 ๗. การจัดการขอมูลขาวสาร (Information management) เปนการรวบรวมรายงาน 

และการใชขอมูลเพ่ือเปนตัวบงชี้มาตรฐานและความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 ๘. การจัดองคการชุมชน (Communication organization) เปนการเปดโอกาสใหชุมชน

มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น การวางแผน และการจัดกิจกรรมการใหบริการ นอกจากนี้ 

 การบริหารมีองคประกอบสําคัญ ของกระบวนการบริหาร มี ๔ ประการ ดังนี2้0

๒๑ 

 ๑. การวางแผน เปนการกําหนดเปาหมายท่ีตองการ โดยพิจารณาถึงความพรอมของ

องคการ ตลอดจนปจจัยท่ีจะชวยใหองคการบรรลุเปาหมายและจัดทําแผนงานข้ึนมาเพ่ือดําเนินงาน 

 ๒. การจัดองคการ เปนการใหรายละเอียดงานทุกงานท่ีตองกระทําเพ่ือความสําเร็จของ

องคการ การแบงปริมาณงาน และการกําหนดกลไกของการประสานงานของสมาชิกในองคการเพ่ือ

ทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ๓. การสั่งการ เปนกระบวนการของการสั่งการ และการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ของ

สมาชิกในองคการ 

 ๔. การควบคุม เปนความพยายามอยางมีระบบเพ่ือกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

การออกแบบระบบขอมูลยอนกลับ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับมาตรฐานท่ี

                                                           
 

๒๑
สมยศ นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๕๕), หนา ๒๔-

๒๕. 



๓๒ 

 

กําหนดไว มีการพิจารณาขอแตกตางหรือไม และทําการแกไขใดๆ ท่ีตองการ เพ่ือเปนหลักประกันวา

ทรัพยากรทุกอยางมีการใชอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สวน “การจัดการ” นั้น ไดมีผูใหความหมาย

ไว ดังนี้  

 การจัดการ เปนศิลปะในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายรวมกันกับผูอ่ืน 2 1

๒๒  

และ การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว22

๒๓   

 นอกจากนี้ การจัดการยัง หมายถึง ศิลปะในการใชคนเงิน วัสดุอุปกรณในองคการและ

นอกองคการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการองคการ โดยมี

องคประกอบสําคัญ คือ การจัดการเปนศิลปะในการใชคนทํางาน การจัดการตองอาศัยปจจัยพ้ืนฐาน 

คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการเปนการดําเนินงานของกลุมบุคคล23

๒๔ 

 การจัดการมิใชเปนการทํางานเพ่ือใหงานเสร็จสิ้นไปแตเพียงอยางเดียวในภาวะปจจุบัน 

ซ่ึงวิทยาการกาวหนา การจัดการจึงจําเปนตองใชหลักวิชาการเขามาชวยมิใชประสบการณแตเพียง

อยางเดียว การนําหลักการจัดการมาประยุกตใหเหมาะสมกับงานยอมจะเกิดคุณคาหลายประการ 

ดังนี้ 

 ๑. ดานการประหยัด หมายถึง การทําใหการใชจายเงินทุนเกิดประโยชนสูงสุด ไดกําไร

หรือผลตอบแทนสูงสุด โดยตองประหยัดท้ังคน เงิน วัสดุ สิ่งของและเวลา 

 ๒. ดานประสิทธิผล การทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว จึงเรียกวา “การจัดการนั้น

มีประสิทธิผล” แตผลสําเร็จของงานนี้ อาจไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพได หากไมใชหลัก

วิชาการเขามาชวยในการจัดการ 

 ๓. ดานประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และให

ไดรับประโยชนสูงสุดโดยใชทรัพยากรนอยท่ีสุด 

 ๔. ดานความเปนธรรม การจัดการงานหากปฏิบัติตามความพอใจของผูบริหาร โดยไมได

ยึดหลักเกณฑและทฤษฎีตางๆ เปนหลัก อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึนโดยมิไดตั้งใจ สงผลให

ขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงานไมดี ท่ีจะนําไปสูคุณภาพของงานดวย 

 ๕. ดานเกียรติยศชื่อเสียง ผูบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพในทุกงานและทุกระดับ ยอมจะ

ไดรับการยกยองสรรเสริญ ซ่ึงในทางตรงกันขามหากผูบริหารมีการบริหารงานตามใจตนเอง ปราศจาก

                                                           
 

๒๒
Drucker, P. F., Management Challenges for the 21th  Century, (New York: Harper 

and Brouthers, 2001), p. 142. 

 
๒๓

Koontz, H. and C. O’ Denell, Principle of Management: An Analysis of 

Management Function, 5th ed., (New York: McGraw-Hill, 1993), P. 151.  

 
๒๔

สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน, ๒๕๔๔), หนา ๖๑. 



๓๓ 

 

หลักเกณฑ การเลนพวกพอง การมีความรูดานการบริหารจัดการก็จะชวยใหมีความเขาใจ มองเห็น

ทิศทางในการบริหารงานใหลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับของสังคม 

 ดังนั้น การจัดการจึงจําเปนตองมีทรัพยากรอันเปนปจจัยพ้ืนฐานทางการจัดการ 

โดยท่ัวไปแลวถือวา ทรัพยากรท่ีเปนปจจัยสําคัญของการจัดการ มี ๔ ประการ คือ ๑) คน (Man) เปน

ผูปฏิบัติกิจกรรมขององคการนั้นๆ ๒) เงิน(Money) ใชสําหรับเปนคาจางและคาใชจายในการ

ดําเนินการ ๓) วัตถุสิ่งของ (Materials) เปนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ รวมท้ังอาคารสถานท่ี 

และ ๔) การบริหารจัดการ (management) 

 กระบวนการบริหารจัดการ แบงออกเปน ๔ หนาท่ี ดังนี2้4

๒๕  

 ๑. การวางแผน เปนข้ันตอนในการกําหนดวัตถุประสงคและพิจารณาวิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นๆ ผูบริหารจึงตองตัดสินใจวา องคการมีวัตถุประสงคอะไรบาง และตอง

ดําเนินการอยางไรเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ลักษณะการวางแผน ประกอบดวย  

  ๑.๑ การดําเนินการตรวจสอบตัวเองเพ่ือกําหนดสถานภาพในปจจุบันขององคการ 

๑.๒ การสํารวจสภาพแวดลอม 

๑.๓ การกําหนดวัตถุประสงค 

๑.๔ การพยากรณสถานการณในอนาคต 

๑.๕ การกําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเปนในการใชทรัพยากร 

๑.๖ การประเมินแนวทางปฏิบัติงานท่ีวางไว 

๑.๗ การทบทวนและปรับแผนเม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการ

ควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๑.๘ การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเปนไปอยางท่ัวถึง 

 ๒. การจัดองคการ เปนข้ันตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรท่ีใชในการทํางาน เพ่ือให

บรรลุจุดมุงหมายในการทํางานหรือเปนการจัดแบงงานและจัดสรรทรัพยากรสําหรับงานเพ่ือใหงาน

นั้นสําเร็จ ประกอบดวย 

๒.๑ การระบุและอธิบายงานท่ีถูกนําไปดําเนินการ 

๒.๒ การกระจายงานออกเปนหนาท่ี 

๒.๓ การรวมหนาท่ีตางๆ เขาเปนตําแหนงงาน 

๒.๔ การอธิบายสิ่งท่ีจําเปนหรือความตองการของตําแหนงงาน 

                                                           
 

๒๕
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม, 

๒๕๕๒), หนา ๑๙. 



๓๔ 

 

๒.๕ การรวมตําแหนงงานตางๆ เปนหนวยงานท่ีมีความสัมพันธอยางเหมาะสมและ

สามารถบริหารจัดการได 

๒.๖ การมอบหมายความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี 

๒.๗ การทบทวนและปรับโครงสรางองคการเม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลงและ

ผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๒.๘ การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการจัดองคการเปนไปอยางท่ัวถึง 

๒.๙ การกําหนดความจําเปนของทรัพยากรมนุษย 

๒.๑๐ การสรรหาผูปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๑๑ การคัดเลือกจากบุคคลท่ีสรรหา 

๒.๑๒ การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

๒.๑๓ การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษย เ ม่ือ

สถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๒.๑๔ การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการจัดคนเขาทํางาน 

๓. การนํา เปนข้ันตอนในการกระตุนใหเกิดการกระตือรือรน และชักนําความพยายาม

ของพนักงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ท่ีจะเก่ียวกับการใชความพยายามของผูบริหารท่ีจะ

กระตุนใหพนักงานมีศักยภาพในการทํางาน ดังนั้น การนํา ท่ีจะชวยใหงานบรรลุผลสําเร็จ 

ประกอบดวย 

๓.๑ การติดตอสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงคใหแกผูใตบังคับบัญชาไดทราบ 

๓.๒ การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

๓.๓ การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน

ของการปฏิบัติงาน 

๓.๔ การใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาตามผลการปฏิบัติงาน 

๓.๕ การยกยองและสรรเสริญ และการตําหนิอยางยุติธรรมและถูกตองเหมาะสม 

๓.๖ การจัดการสภาพแวดลอมมากระตุนการจูงใจ โดยใชการติดตอสื่อสารเพ่ือ

สํารวจความตองการและสถานการณการเปลี่ยนแปลง 

๓.๗ การทบทวนและปรับวิธีการของภาวะผูนําเม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลงและ

ผลลัพธของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๓.๘ การติดตอสื่อสารโดยท่ัวทุกแหงในกระบวนการของภาวะผูนํา 

๔. การควบคุม เปนการติดตามผลการทํางานและแกไขปรับปรุงสิ่งจําเปนหรือเปนข้ันตอน

ของการวัดผลการทํางานและดําเนินการแกไขเพ่ือใหบรรลุผลท่ีตองการ ประกอบดวย 

๔.๑ การกําหนดมาตรฐาน 



๓๕ 

 

๔.๒ การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 

๔.๓ การแกไขขอบกพรอง 

๔.๔ การทบทวนและปรับวิธีการควบคุม เม่ือสถานการณเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ

ของการควบคุมไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๔.๕ การติดตอสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเปนไปอยางท่ัวถึง 

 กระบวนการบริหาร PDCA  

 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ PDCA มีความเปนมาจาก วิลเลียม เอ็ดเวิดส เดมม่ิง 

(Will iam Edward Deming) ศาสตราจารยทางสถิติแหงมหาวิทยาลัยนิวยอรก ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนบุคคลแรกท่ีมองวาการจัดการคุณภาพเปนกิจกรรมขององคการท้ังหมด และเปน

บุคคลท่ีผลักดันใหผูบริหารญ่ีปุนยอมรับแนวคิดในการจัดการคุณภาพ โดยสหรัฐอเมริกาไดสง 

Deming ไปทําสามะโนประชากรท่ีประเทศญ่ีปุนในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ค.ศ.๑๙๔๗)  

ซ่ึงตอนนั้นเริ่มประสบความสําเร็จจากการใชวิธีการสุมตัวอยาง (Sampling Method) และเทคนิค

การควบคุมทางสถิติ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกามาบางแลว และไดนําเทคนิค

ดังกลาวมาเผยแพรท่ีประเทศญี่ปุนดวย และตอมาก็สามารถจัดตั้งกลุมผูบริหาร ซ่ึงเปนผูนา ในบริษัท

ท่ีสําคัญของญ่ีปุนเพ่ือท่ี กระจายความคิดเรื่องคุณภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตซ่ึงเปน

สาเหตุท่ีทําใหมีชื่อเสียงมาก เนื่องจากคนญ่ีปุนสนใจเรื่องการควบคุมคุณภาพดวยวิธีการทางสถิติมา

กอนหนานี้แตยังขาดซ่ึงทฤษฎี Deming ทําใหคนญ่ีปุนเขาใจและสามารถประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานได นับวา Deming ไดมีสวนชวย พัฒนาอุตสาหกรรมญ่ีปุนในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี

สอง ตอมาญ่ีปุนจึงจัดตั้งรางวัล Deming Prize of Deming Award ข้ึนเพ่ือมอบใหกับบริษัทท่ีมี

ผลงานดีเดนในดานคุณภาพมาตั้งแตป ค.ศ.๑๙๕๑ 25

๒๖ 

 การจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองควบคุมการบริหารดวยวงจร

ควบคุมการบริหารแบบมีคุณภาพ PDCA มีภารกิจหลักของการควบคุมอยู ๔ ข้ันตอน ดังนี2้6

๒๗ 

 ๑. การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนชวยพัฒนาความคิดตางๆ เพ่ือนําไปสูรูปแบบท่ี 

เปนจริงข้ึนมาเริ่มลงมือปฏิบัติ (DO) ในแผนงานท่ีดีมี ไดแก 

  ๑) กําหนดขอบเขตของปญหาใหซัดเจน 

  ๒) กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 

                                                           
 

๒๖
เรืองวิทย เกษสุวรรณ, การจัดการคุณภาพ: จาก TQC ถึง TQM, ISO 900 และการประกัน 

คุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๘๙-๙๙. 

 
๒๗

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, มุงสูคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิซ สําราญ

ราษฏร, ๒๕๔๗), หนา ๑๘๘ - ๑๙๐. 



๓๖ 

 

  ๓) กําหนดวิธีการท่ีจะบรรลุถึงวัตถุประสงค และเปาหมายใหซัดเจนและถูกตอง 

แมนยําท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได 

 ๒. การปฏิบัติตามแผน (DO) ประกอบดวยการทํางาน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

  ๑) การวางแผนกําหนดการ ไดแก การแยกกิจกรรมตางๆ ท่ีตองกระทําการ 

กําหนดเวลาท่ีคาดวาท่ีตองใชในกิจกรรมแตละอยาง 

  ๒) การจัดทําแบบเมทริกซ การจัดแบบนี้สามารถชวยดึงเอาผูเชี่ยวชาญหลายแขนง 

แหลงตางๆ มาไดเพ่ือชวยประสานงานระหวางฝายตางๆ 

  ๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของผูรวมงาน 

 ๓. การตรวจสอบ (CHECK) การตรวจสอบ ทําใหรับรูสภาพการณของงานท่ีเปนอยู 

เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีวางแผน ซ่ึงมีกระบวนการ ดังนี้ 

  ๑) กําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

  ๒) การรวบรวมขอมูลและการพิจารณากระบวนการทํางาน 

  ๓) การรายงาน เสนอผลการประเมินท้ังมาตรการการปองกันความผิดพลาดหรือ 

ความลมเหลวเชน รายงานเปนทางการแบบสมบูรณและแบบไมเปนทางการ 
 ๔. การแกปญหา (ACT) หาผลของการตรวจสอบหากพบวาเกิดขอผิดพลาดข้ึนจะทํางาน

ไดึใมตรงเปาหมายหรือผลงานไมไดมาตรฐานใหปฏิบัติการแกไฃปญหาตามลักษณะปญหาท่ี ไดพบ 

เชน ผลงานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมาย ตองแกท่ีตนเหตุ 

 นอกจากวงจรควบคุมการบริหารแลว ปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดคงหนีไมพนตัวผูบริหาร 

ซ่ึงผูบริหารงานท่ีดีจะตองมีวิธีการบริหารงานท่ีจะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงาน คือ 

จะตองมีความหนักแนนม่ันคงและสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกนองได  

มีความสามารถในการแบงงานใหลกูนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจ 

ใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผูบริหารงานท่ีดึจึงเปนผูท่ีคอยดูแลภาพรวมใน 

การทํางานของบุคคลในองคการ27

๒๘ 
 การบริหารองคการท่ีมีประสิทธิผลจําเปนอยางยิ่งท่ีจะดําเนินการตามกระบวนการของ 

PDCA ดังตอไปนี้28

๒๙ 

                                                           
 

๒๘
พระมหาวุฒิชัย วซิรเมธี, คนสําราญงานสําเร็จ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร 

พริ้นติ้งแอนดพลับลิซซิ่ง จํากัด (มหาซน), ๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒. 

 
๒๙

พระมหาสหสั ดําคุม, “การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีมี

ประสิทธิผล”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ 

(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๑๘๒. 



๓๗ 

 

 ๑. P=Plan (ข้ันตอนการวางแผน) 

 ข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวขอท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พรอมกับพิจารณาวามี

ความจําเปนตองใชขอมูลใดบางเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บขอมูลและ 

กําหนดทางเลือกในการปรับปรุงใหชัดเจน ซ่ึงการวางแผนจะชวยใหกิจการ สามารถคาดการณสิ่งท่ี

เกิดข้ึนในอนาคต และชวยลดความสูญเสียตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ังในดานแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการ

ทํางานเงิน และเวลา 

 ๒. D = Do ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 ข้ันตอนการปฏิบัติคือการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกําหนดไวใน

ข้ันตอนการวางแผน ซ่ึงในข้ันตอนนี้ตองมีการตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนินไปใน

ทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม เพ่ือทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามแผนการท่ีไดวางไว 

 ๓. C = Check ข้ันตอนการตรวจสอบ 

 ข้ันตอนการตรวจสอบ คือการประเมินผลท่ีไดรับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให

ทราบวาในข้ันตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไมแต

สิ่งสําคัญคือ ตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้งแคไหน เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบ

เปนประโยชนสําหรับข้ันตอนถัดไป 

 ๔. A = Action ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม  

 ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผล ท่ีไดจากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู ๒ 

กรณีคือผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวหากเปนกรณีแรกใหนํา

แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดี

ยิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิมหรือเสียคาใชจายนอย กวาเดิมหรือ

ทําใหคุณภาพดียิ่งข้ึนได แตถาหากเปนกรณีท่ีสองคือผลท่ีไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ีวางไวควร

นําขอมูลท่ีรวบรวมไวมาวิเคราะหและ พิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไร เชน มองหาทางเลือก

ใหมท่ีนาจะเปนไปไดใชความพยายามใหมากข้ึน กวาเดิมขอความชวยเหลือจากผูรูหรือเปลี่ยน

เปาหมายใหม เปนตน 
  



๓๘ 

 

 ประโยชนของ PDCA 

 เม่ือมองในเชิงประโยชน PDCA จะมีประโยชนดังนี้29

๓๐ 

 ๑. เพ่ือปองกัน 

  ๑.๑ การนําวงจร PDCA ไปใชใหผูปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนท่ีดีชวยปองกัน 

ปญหาท่ีไมควรเกิด ชวยลดความสับสนในการทางาน ลดการใชทรัพยากรมากหรือนอยเกินความพอดี

ลดความสูญเสียในรูปแบบตางๆ 
  ๑.๒ การทํางานท่ีมีการตรวจสอบเปนระยะทําใหการปฏิบัติงานมีความรัดกุมข้ึน 

และ แกไขปญหาไดอยางรวดเร็วกอนจะลุกลาม 
  ๑.๓ การตรวจสอบท่ีนําไปสูการแกไขปรับปรุงทําใหปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวไมเกิดซา 

หรือลดความรุนแรงของปญหา ถือเปนการนําความผิดพลาดมาใชใหเกิดประโยชน 

 ๒. เพ่ือแกไขปญหา 

  ๒.๑ ถาเราประสบสิ่งท่ีไมเหมาะสม ไมสะอาด ไมสะดวก ไมมีประสิทธิภาพ  

ไม ประหยัด เราควรแกปญหา 
  ๒.๒ การใช PDCA เพ่ือการแกปญหาดวยการตรวจสอบวามีอะไรบางท่ีเปนปญหา 

เม่ือหาปญหาได ก็นํามาวางแผนเพ่ือดําเนินการตามวงจร PDCA ตอไป 

 ๓. เพ่ือปรับปรุง 

 PDCA เพ่ือการปรับปรุงคือ ไมตองรอใหเกิดปญหา แตเราตองเสาะแสวงหาสิ่งตางๆ หรือ 

วิธีการท่ีดีกวาเดิมอยูเสมอ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เม่ือเราคิดวาจะปรับปรุงอะไรก็ใหใช 

วงจร PDCA เปนข้ันตอนในการปรับปรุง ขอสําคัญตองเริ่ม PDCA ท่ีตัวเองกอนมุงไปท่ีคนอ่ืน 
 สรุปไดวา PDCA คือวงจรคุณภาพท่ีมีการบริหารอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการวาง

แผนการดําเนินการในระยะตางๆ อยางเปนข้ันตอน การปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไว จากนั้นตรวจสอบ

ติดตามประเมินผลกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินการนั้น เม่ือไดผลแลวก็นํามาวิเคราะหเพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตอไป เปนวงจรท่ีใชกันอยางแพรหลายท้ังในวงการวิชาการและใน

การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 

  

                                                           
 

๓๐
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ, PDCA เคร่ืองมือในการจัดการคุณภาพ, [ออนไลน], แหงท่ีมา: 

http://images.senarat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SyW@ngooCGwAAD3zecs1/PDC

A2554 [๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 



๓๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
เรืองวิทย เกษสุวรรณ William Edwards Deming (1986) ศาสตราจารยทาง

สถิติแหงมหาวิทยาลัยนิวยอรก ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

เปนบุคคลแรกท่ีมองวาการจัดการคุณภาพเปนกิจกรรม

ขององคการท้ังหมด  

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ วงจรควบคุมการบริหารแบบมีคุณภาพ PDCA มีภารกิจ

หลักของการควบคุมอยู ๔ ข้ันตอน 

 ๑. การวางแผน (Plan) คือ  

 ๒. การปฏิบัติตามแผน (DO)  

 ๓. การตรวจสอบ (CHECK)  

 ๔. การแกปญหา (ACT) 

พระมหาวุฒิชัย วซิรเมธ ี ข้ันตอนอง PDCA 

 ๑. P=Plan (ข้ันตอนการวางแผน) 

 ๒. D = Do (ข้ันตอนการปฏิบัติ) 

 ๓. C = Check (ข้ันตอนการตรวจสอบ) 

 ๔. A = Action (ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม) 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ประโยชนของ PDCA 

 ๑. เพ่ือปองกัน 

 ๒. เพ่ือแกไขปญหา 

 ๓. เพ่ือปรับปรุง 

  



๔๐ 

 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการท่ีจะนําไปสูการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยอ ไดแกการบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA ประกอบดวย การ

วางแผนในการเปดเผยขอมูลอยางเปนระบบ การปฏิบัติตามแผนคือการเผยเผยขอมูลดวยความ

ถูกตองแมนยําทันตอเหตุการณ การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการในการนําเสนอขอมูล 

และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีนําเสนอ และประการสุดทายการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ดังภาพท่ี ๒.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๒ การบริหารจัดการ 

 

  

การบริหารจัดการ 

๑. การวางแผน 

๒. การปฏิบัติตามแผน 

๓. การตรวจสอบ 

๔. การปรับปรุงแกไข 



๔๑ 

 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 ในเรื่องแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร ผูวิจัยไดทบทวนจากงานวิชาการแลวพบวามี

นักวิชาการท่ีกลาวถึงความหมาย ทฤษฎีของการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๒.๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสาร 

 การสื่อสาร หมายถึง การสงขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลหนึ่งไปยังอีกคน

หนึ่งหรืออีกกลุมหนึ่ง โดยใชกระบวนการ (process) อยางหนึ่ง เชนเดียวกับการพัฒนา หรือการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมกลาวคือ เปนกิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ไมอยูนิ่งและไมมี

จุดเริ่มตนหรือจุดจบท่ีเห็นชัดเจนไดการสื่อสารวา เปนกระบวนการซ่ึงปจเจกแตละบุคคลในบริบทตาง 

ๆ ไมวาจะเปนกลุมเครือญาติ องคกร และสังคมชุมชนมีปฏิสัมพันธตอบสนองและสรางขอมูลขาวสาร

เพ่ือท่ีจะปรับตัวเองใหเขากับบริบทหรือภาพแวดลอมและผูอ่ืนในสังคม และการสื่อสารมีความสําคัญ

ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของมนุษยมาทุกยุคทุกสมัยเนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคมท่ีดํารงชีวิตดวยการ

พ่ึงพาอาศัยกัน การพ่ึงพาอาศัยกันจําเปนอยางยิ่งตองใชการสื่อสารเปนเครื่องมือ เพราะการสื่อสาร

เปนการถายทอดความคิด ความรูสึกคานิยม ความเชื่อของคนในสังคมจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง 

หรือจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่ง ดังนั้น การสื่อสารยังเปนกระบวนการท่ีเปนพลวัตท่ีลักษณะตอบ

กลับจากผูรับสารสงสารตอบกลับไปยังผูสงสารอีกดวย และระดับการสื่อสารเกิดข้ึนในระดับบุคคล 

กลุมและองคการ และระดับสังคมหรือระดับมวลชน 

 รากฐานการเปลี่ยนแปลงประสบการณและการสื่อความหมายของมนุษยมาจาก

กระบวนการสื่อสาร ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีตรงไปตรงมาท่ีสุดโดยประกอบดวยตัว

แหลงสารหรือตัวผูสงสาร สารท่ีสงออกไปเพ่ือการสื่อประสบการณและความหมาย ชองทางในการ

สื่อสารหรือตัวสื่อนําสารนั้นไป ตัวผูรับสาร และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการสื่อสารนั้น 

กระบวนการสื่อสารอาจมีความซับซอนมากยิ่งข้ึนเนื่องจากความกาวหนาของสังคมมนุษยท่ีเปนไป

อยางรวดเร็ว ซ่ึงกระบวนการสื่อสารพ้ืนฐานมีสวนประกอบ ดังนี3้0

๓๑ 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๓ กระบวนการสื่อสารพ้ืนฐาน 
 

  

                                                           
 

๓๑
สุรพงษ โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับการเมือง, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : ประสิทธ์ิภัณฑ 

แอนดพริ้นติ้ง, ๒๕๔๕), หนา ๓.  

ผูสงสาร สาร ชองทาง ผูรับสาร 



๔๒ 

 

 ๒.๓.๒ ทฤษฎีการส่ือสารของ David K. Berlo 

 เดวิด เค เบอรโล (David K. Berlo)๓๒ เนื่องจากกระบวนการสื่อสารนั้นตองใช

กระบวนการคิดและการใชภาษา กระบวนการสงและรับ ตลอดจนกระบวนการของการแลกเปลี่ยน

ขาวสารเพ่ือความเขาใจรวมกัน เบอรโล (Berlo) ไดอธิบายพฤติกรรมของการสื่อสาร คือความสัมพันธ

ระหวางกันขององคประกอบทางการสื่อสารท่ีเรียกวา SMCR มาจากคําวา แหลงสาร (source) สาร 

(message) ชองทาง (channel) และผูรับสาร (receiver) ซ่ึงไมสามารถแยกออกจากกันไดเปนสวน 

ๆ โดยอิสระได เขาเชื่อวากระบวนการสื่อสารจะประสบความสําเร็จไดไดข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ของ

องคประกอบท้ัง ๕ ในกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะผูสงสารและความสามารถในการรับสารของ

ผูรับสารเชนเดียวกัน ไมวาสารเหลานั้นจะผานชองทางรูปหรือการมองเห็น (seeing) รส (tasting) 

กลิ่น (smelling) เสียง (hearing) หรือสัมผัส (touching) องคประกอบท้ัง ๕ นี้จะมีอิทธิพลตอ

ปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร รูปแบบสารสื่อสารนี้แสดงใหเห็นวามีหลายองคประกอบ 

สารซ่ึงบรรจุเนื้อหา (content) อาจจะถูกสงไปในลักษณะรหัสเฉพาะ (code) มีรูปแบบ (structure) 

และอาจจะไดรับการปฏิบัติ (treated) แตกตางกันไปโดยผูอ่ืน และสารสามารถสงไดหลายชองทางไม

วาจะเปนสงผานบุคคล ผานวิทยุ ผานโทรทัศนหรือผานอินเทอรเน็ต ผลกระทบก็จะกลับมาในรูปแบบ

กระบวนการในทิศทางเดิมเชนกัน สามารถอธิบายองคประกอบการสื่อสาร SMCR ไดดังนี้ 

  Encode      Decode 

     ผูสงสาร          สาร   ชองทาง   ผูรับ 
 

ทักษะในการสงสาร  องคประกอบยอยของ การมองเห็น  ทักษะในการรับสาร 

ทัศนคติ    สาร   การไดยิน  ทัศนคติ  

ความร ู    เนื้อหาของสาร  การสัมผัส  ความรู 

ระบบสังคมและ   การจัดเรียงลําดับสาร การดมกลิ่น  ระบบสังคม 

วัฒนธรรม    รหัสสาร   การชิมรส  วัฒนธรรม 
 

แผนภาพท่ี ๒.๔ รูปแบบการสื่อสารของเบอรโล (Berlo’s Model of Communication)๓๓ 
 

 ๑. แหลงของสารหรือผูสง (S : source) ตองเปนผูท่ีมีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร 

โดยมีความสามารถใน "การเขารหัส" (encode) เนื้อหาขาวสาร มีทัศนคติท่ีดีตอผูรับเพ่ือผลในการ

                                                           
 

๓๒
David K. Berlo, The Process of Communication, (New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1960), p. 12. 

 
๓๓

Ibid. 



๔๓ 

 

สื่อสาร มีความรูอยางดีเก่ียวกับขอมูลขาวสารท่ีจะสงและควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของ

ขอมูลนั้นใหเหมาะสมและงายตอระดับความรูของผูรับ ตลอดจนพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี

สอดคลองกับผูรับ 

 ๒. ขอมูลขาวสาร (M : message) เก่ียวของทางดานเนื้อหา สัญลักษณและวิธีการสง

ขาวสารในท่ีนี้อาจหมายถึง ประวัติ บทบาทหนาท่ีตามตําแหนงทางการเมือง ภาพลักษณ 

 ๓. ชองทางในการสง (C : channel) หมายถึง การท่ีจะสงขาวสารโดยการใหผูรับไดรับ

ขาวสารขอมูลโดยผานประสาทสัมผัสท้ัง ๕ หรือเพียงสวนใดสวนหนึ่ง คือ การไดยิน การดูการสัมผัส 

การลิ้มรส หรือการไดกลิ่น ในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ผูสนับสนุน สื่อมวลชน วิทยุโทรทัศน 

อินเตอรเน็ต เอกสารแนะนําตัวของนักการเมือง เปนตน 

 ๔. ผูรับ (R : receiver) ตองเปนผูมีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ

ใน "การถอดรหัส" (decode) สาร เปนผูท่ีมีทัศนคติ ระดับความรูและพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรม

เชนเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับผูสง จึงจะทําใหการสื่อความหมาย หรือการสื่อสารนั้นไดผล ในท่ีนี้

หมายถึง ประชาชนในจังหวัดชลบรุี และขยายไปยังประชาชนท่ัวประเทศสวนปจจัยท่ีสนับสนุน 

 ประสิทธิภาพของการสื่อสารทางการเมือง ๕ ประการ ในกระบวนการสื่อสาร มีดังนี้ 

 ๑. ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) คือ ความสามารถในการถายทอดสาร

ท้ังในดานการพูด การเขียน การแสดงสีหนาทาทางประกอบระหวางการสื่อสาร 

 ๒. ทัศนคติ (attitudes) เปนปจจัยท่ีสงผลตอการสื่อสารมาก เนื่องจากบุคคลจะประเมิน

สื่อตาง ๆ เขาขางตนเองและจะสื่อสารไดดีในเรื่องท่ีมีทัศนคติตรงกัน 

 ๓. ความรู (knowledge) หมายถึงการมีความรูในขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแมนยํา จะ

สงผลใหการสื่อสารนั้นถูกตองและนาเชื่อถือ 

 ๔. ระบบสังคม (social system) ระบบสังคมเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสารของ

บุคคล หมายความวา หากผูสงสารอยูในสังคมระดับเดียวกันจะมีพฤติกรรมการสื่อสารคลอยตามกัน 

หากผูสงสารอยูในสังคมตางกันก็จะมีพฤติกรรมการสื่อสารท่ีไมเหมือนกันหรือไมสอดคลองกัน 

 ๕. วัฒนธรรม (culture) ไดแก ความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเหมือนหรือ

ตางกันจะ  เปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการสื่อสารได 

 ลักษณะของการส่ือสาร 

 การสื่อสารมีลักษณะธรรมชาติท่ีคอนขางซับซอนหลายประการ สามารถสรุปลักษณะของ

การสื่อสารไดดังตอไปนี3้3

๓๔ 

                                                           
 

๓๔
จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, วัฒนธรรม การสื่อสารและอัตลักษณ, หนา ๒๓. 



๔๔ 

 

 ๑. การสื่อสารเปนกระบวนการแหงพลวัต (Dynamic) การสื่อสารเปนกิจกรรมท่ีดําเนิน

ตอเนื่องไปเรื่อย ๆ ไมหยุดยั้ง กลาวคือ มนุษยสื่อสารระหวางกันดวยคําพูดท่ีสงถึงกัน ทาทางการ

เคลื่อนไหวของอากัปกิริยา สีหนา แววตาทาทาง กระบวนการการแปรผลคําพูด หรือการกระทําใน

สมอง ไมวาจะเปนเรื่องของความเชื่อ การรับรู คานิยม โลกทัศน จะถูกกระทบหรือแทนท่ีดวยถอยคํา

และการกระทําของผูอ่ืน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทแหงสัมพันธอยูเสมอ 

 ๒. การสื่อสารเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนผานไมถาวรยั่งยืน (Transitory) คือ เม่ือเหตุการณหนึ่ง ๆ

เกิดข้ึนแลว จะไมสามารถเกิดข้ึนใหมไดอีก ไมวาจะพูดหรือกระทําใด ๆ ลงไปแลวก็จะไมสามารถ

ยอนกลับคืนมาอีกได 

 ๓. การสื่อสารทําใหมนุษยวิเคราะหประเมินสถานการณและคนอ่ืนกอนสะทอนยอนดู

ตัวเอง (Self-Reflective) เม่ือพิจารณาองคประกอบของบริบทการสื่อสารจะเห็นวาปจเจกนั้นไม

เพียงแตรับและสงสารเทานั้น แตยังเฝาดูวิเคราะหขอมูลและการสนองตอบของสิ่งท่ีอยูรอบตัวไมวาจะ

เปนบริบทหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชประเมินการสื่อสารท้ังของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวของท่ี

สําคัญ มนุษยมีความสามารถท่ีจะคิดใครครวญเก่ียวกับตัวเอง ความสามารถท่ีจะเฝามองความเปนไป

ของโลก และสะทอนใหเห็นถึงอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

 ๔. การสื่อสารเปนระบบแหงสัญลักษณ (Symbolic) การสรางและการบริโภคสัญลักษณ

เปนความสามารถของการสื่อสาร เพราะสัญลักษณทางการสื่อสารนั้นมีจํานวนมากและหลากหลาย

ข้ึนอยูกับสังคมวัฒนธรรม 

 ๕. การสื่อสารเปนระบบ (Systemic) การสื่อสารไดรับอิทธิพลจากองคประกอบท่ี

เก่ียวกับระบบธรรมชาติของการสื่อสาร เชน สถานท่ี โอกาส เวลา และจํานวนบุคคล 

 ๖. การสื่อสารเก่ียวพันกับการอนุมานอางอิง (Inferential) สืบเนื่องมาจากการท่ีมนุษยไม

สามารถเขาถึงความคิดและความรูสึกของคนอ่ืนไดอยางแทจริง จึงสามารถทําไดเพียงการอนุมาน

อางอิงจากประสบการณของคนอ่ืนและตัวเองเทานั้น 

 ๗. การสื่อสารยังผลใหเกิดผลลัพธท่ีตามมา (Consequent) เม่ือมนุษยรับขาวสารอาจ

เกิดการตอบสนองตาง ๆ ท้ังท่ีสังเกตไดและสังเกตไมได ดังนั้นการสื่อสารจึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ในบุคคล จึงควรมีการระมัดระวังใสการสื่อสาร เพราะอาจสงผลกระทบตอชีวิตคนอ่ืนไดท้ังท่ีอาจไม

ตั้งใจใหเกิดข้ึนก็ได 

 สรุปไดวา  การสื่อสารมีหลากหลายมิติ ในการศึกษาแตในการศึกษานี้ มุ ง ศึกษา

องคประกอบท่ีสําคัญในกระบวนการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐคือตลาดหลักทรัพยแหงปะเทศไทย  

ท่ีสื่อสารไปยังนักลงทุนและประชาชนเพ่ือใหขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยโปรงใส สรางความเชื่อถือและทํา

ใหเกิดความเชื่อม่ันตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทย จึงมีความจําเปนตองพิจารณาวาจะสื่อวาร

อยางไรท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในท่ีสุด 
 



๔๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะหความหมายการสื่อสาร  

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ศุภชัย ยาวะประภาษ 

 

 

การสื่อสารเปนกระบวนการท่ีเปนพลวัตท่ี

ลักษณะตอบกลับจากผูรับสารสงสารตอบ

กลับไปยังผูสงสาร และระดับการสื่อสารเกิดข้ึน

ในระดับบุคคล กลุมและองคการ และระดับ

สังคมหรือระดับมวลชน 

สุรพงษ โสธนะเสถียร รากฐานการเปลี่ยนแปลงประสบการณและการ

สื่อความหมายของมนุษยมาจากกระบวนการ

สื่อสาร ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเปนขอเท็จจริงท่ี

ตรงไปตรงมาท่ีสุดโดยประกอบดวยตัวแหลง

สารหรือตัวผูสงสาร 

๑. แหลงของสารหรือผูสง (S : source) 

๒. ขอมูลขาวสาร (M : message) 

๓. ชองทางในการสง (C : channel) 

๔. ผูรับ (R : receiver) 
 

 

 ปจจัยท่ีสงผลตอรูปแบบของการส่ือสาร 

 ๑) ความเจริญของเทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 ๒) ปจจัยดานภูมิประเทศ 

 ๓) ปจจัยทางเศรษฐกิจ ถาเศรษฐกิจดีเทคโนโลยีก็จะสูงดวย 

 ๔) ปจจัยทางดานการศึกษา 

 นักวิชาการทานหนึ่งกลาวไววา การประชาสัมพันธกับประเด็นการสื่อสารเปนสิ่งควบคูกัน 

จากการเติบโตของสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะ Internet และ Mobile ซ่ึงพัฒนาเปนชองทางสื่อและ

เครือขายท่ีมีอัตราของจํานวนผูบริโภค เม่ือเทียบกับสื่ออ่ืน ๆ ในสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและ

ไดผลมากในเชิงการรับรูท่ีเกิดข้ึนเปนเครือขายทางสังคม ซ่ึงกําลังมีการขยายตัว สงผลตอกลไกการ

รับรูขาวสาร การกระตุนเชิงพฤติกรรม การบริโภค การใชสอย และการมีสวนรวมของประชาชนตอ

การแสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่องราวตาง ๆ ในสังคม วัดได จากการสื่อสารดวยกลยุทธทาง

การตลาดแบบเขาถึงตัวขององคกรชั้นนําของโลก หรือกระแสทางการเมืองท่ีผานมา ท่ีไดใชสื่อความ



๔๖ 

 

ผานชองทางสื่อท่ีปรับไปจากเดิมท้ังโทรทัศน ดาวเทียม วิทยุชุมชน สื่อ Internet เชน Facebook, 

Line, Twister, YouTube, e-mail ในรูปแบบท่ีเนนการแสดงความคิดเห็น เปนการกาวเขาสู

กระบวนการสื่อสารแบบสองทางท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากผูรับสารมีชองทางในการสะทอนกลับได

มากข้ึน จากการเติบโตของเครือขาย Social Network ท่ีมีตลอดเวลา ขณะเดียวกันการ

ประชาสัมพันธจะปรับเปลี่ยนเปนการสื่อสารในเชิงเนื้อหามากกวาเดิม ท้ังท่ีจะปรากฏผาน

สื่อสารมวลชน สื่อสงเสริมการตลาด สื่อดิจิทัล และสื่อใหมท่ีเกิดข้ึนมากมายและเติบโตข้ึนเปนลําดับ 

เนื้อหาหรือขอมูลประชาสัมพันธนั้น จะเนนการแทรกเขาไปอยูในบทความ รายการ บทสนทนา หรือ

การรายงานตาง ๆ มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากพฤติกรรมในการรับรูขอมูล ขาวสารของผูบริโภค

เปลี่ยนแปลงไป การสื่อสารจึงมุงเนนท่ีจะสื่อสารโดยตรงกับผูรับสารหรือเขาถึงตัวผูบริโภคไดงายข้ึน  

 การใชการสื่อสารเชิงบูรณการเพ่ือบริหาร ภาพลักษณ ขององคกรทามกลางวิกฤตการณ

ทางการเมืองกับการแขงขันนั้น จําเปนตองใชการสื่อสารท้ังกระบวนการสื่อสาร ท่ีมีความเขมขน 

ประกอบดวย ๔ ปจจัยท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 ๑) องคกรผูสงสาร (Sender) องคกรแตละแหงตางมีความพยายามในการสงสารไปยัง

ลูกคาและสาธารณชนอยางตอเนื่องข้ึนอยูกับนโยบาย จุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน รวมถึงความเปน

เอกภาพ ไมวาจะเปนองคกรในลักษณะใด องคกรท้ังภาครัฐ เอกชน ตางตองกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะ ภาพลักษณของตนเองท่ีชัดเจน รูวาสิ่งใดเปนสิ่งท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค สิ่งใด

จะเปนสิ่งเสริมภาพลักษณใหม่ันคงแข็งแรง รูวาภาพลักษณสิ่งใดท่ีตองมีการแกไข หรือปรับปรุงเปน

การดวน สิ่งใดตองกําหนดใหเปนการสื่อสารเรงดวนในระยะสั้น หรือสิ่งใดตองขับเคลื่อนในระยะยาว 

 ๒) เนื้อหาประเด็นท่ีใชในการสื่อสาร (Message) ขาวสารและเนื้อหาท่ีนําเสนอมีผลตอ

ภาพลักษณแกองคกร ท่ีผูสงสารท้ังในดานของการรับรูและการตลาด ดวยการกําหนดเปนประเด็น 

ไดแก ดานการบริหาร ดานบริการ การตลาด สงเสริมการขายแบบบทบาทสังคม ท่ีสวนใหญจะให

ความสําคัญตอการนําเสนอความเคลื่อนไหว ท้ังในดานทิศทางการบริหารทรัพยากร ขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับบริการ การสงเสริมการขายและกิจกรรมขององคกรในดานตาง ๆ มีการบริหาร ติดตามและ

ประเมิน วิเคราะหทุกสื่อ ทุกข้ันตอน 

 ๓) สื่อและชองทางการสื่อสาร (Media/Channel) ในกระบวนการสื่อสารนั้น ข้ันตอน

และรูปแบบในการถายทอดเนื้อหาหรือขาวสารจากผูสงไปถึงผูรับท้ังท่ีเปนสื่อสารทางตรงและสื่อสาร

ทางออม เนื้อหาท่ีปรากฏผานสื่อสารมวลชน เนื้อหาท่ีปรากฏในสื่อใหมและสื่อสารทางสังคม 

เนื่องจากการเติบโตทางเทคโนโลยี จากวิธีการสื่อสารทางการตลาดมีหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือการสรางฐานลูกคาใหม รักษาฐานลูกคาเดิม การสรางการยอมรับในการมีสวนรวมของสังคม 

 ๔) ผูรับสาร (Receiver) ซ่ึงถือไดวามีผูรับสารมีอิทธิพลตอกระบวนการสื่อสาร เพราะจะ

นําไปสูกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงผูรับสารสามารถจําแนกไดหลายกลุม ผูรับสารท่ีเปนลูกคาปจจุบัน



๔๗ 

 

และลูกคาเปาหมายจะเปนประชากร กลุมท่ีแตละองคกรตองการสื่อสารมากท่ีสุด ท้ังในดานความ

เชื่อถือ ความเชื่อม่ันตอชื่อเสียงและการดําเนินงาน การใหขอมูลบริการ เง่ือนไขรายละเอียด ตลอดจน

การตัดสินใจใชสินคา บริการและความพึงพอใจ 

 ท้ังนี้จะเห็นไดวากระบวนการสื่อสารท้ังกระบวนเปนสิ่งจําเปน ขณะท่ีผลสะทอนกลับของ

ผูรับสารท่ีมีตอผูสงสาร จากสารท่ีผูสงไดสงผานชองทางสื่อสารดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง

นอกจากจะสามารถสะทอนถึงการเลือกใชกลยุทธทางดานการสื่อสารของผูสงสารแตละรายและ

ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารดังกลาวแลว ยังสามารถสะทอนใหเห็นภาพลักษณในตราสินคาขององคกร

แตละแหง ในฐานะผูสงสารไดอยางชัดเจนดวย นอกจากนี้การสะทอนกลับจาก Social Network ท่ี

ไมอาจควบคุมได การนํามาซ่ึงความเห็นท่ีไมอาจควบคุมได หรือไวรัส เหลานี้จําเปนตองมีการบริหาร

ท้ังดานเนื้อหาและดานเทคนิคควบคูกันไป34

๓๕ 

 นักวิชาการทานหนึ่งไดอธิบายไววา กระบวนการสื่อสารในปจจุบันสามารถพิจารณาได

จากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมท้ังทุนนิยมแบบโลกาภิวัตนไดสงผล

ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดกอใหเกิดวิถีชีวิตแบบใหมของ

คนในสังคมรวมไปถึงการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ดังนั้นกระบวนการสื่อสารทางการเมืองใน

ยุคโลกาภิวัตนจึงมีความเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยกระบวนการดังกลาวไดถูกผสมผสานเขากับสื่อ

อิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต วิทยุ และโทรทัศนผานดาวเทียมตรงตอผูชม 

การสงขอความผานสั้นผานโทรศัพท เปนตน ปจจุบันสถานการณสังคมการเมืองปจจุบัน สื่อ คือ

เครื่องมือสําคัญในการชวงชิงหรือการมีสวนรวมและการครอบครองสื่อ นับวาเปนหัวใจในการ

ดําเนินงานขององคกรธุรกิจ องคการราชการ ก็นับวาเปนหัวใจสําคัญในการเคลื่อนไหว ดังนั้น การ

เคลื่อนไหวทางการาชการ ทางสังคมการเมือง จึงมีความปรารถนาเหมือนกัน นั่นคือ ความตองการมี

สื่อในครอบครอง ซ่ึงหมายถึงมีเครื่องมือหรือมีชองทางในการสรางความรูความเขาใจ การ

ประชาสัมพันธและการโฆษณาชวนเชื่อกับสาธารณชน 

 ปจจุบันการสื่อสารในประเทศไทยไดมีความเข็มขนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ ง

กระบวนการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน กระบวนการสื่อสารทางการเมืองท่ีเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

และกลยุทธการสื่อสารแบบใหม คือ การใชอินเตอรเน็ต โทรทัศนผานดาวเทียม VDO Link, Phone 

in, Social Network ตาง ๆ เปนตน ไดนําเปนเครื่องมือในการสื่อสารของแตละฝาย ดังนั้น 

ประชาชนท่ีไดรับสื่อในปจจุบันตองมีการพิจารณาอยางพินิจพิเคราะหขอมูลดวยความมีเหตุมีผล และ

รูเทาทันขอมูลขาวสารท่ีเปนขอเท็จจริง โดยไมหลงเชื่อกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อในการปลุกระดม

                                                           
 

๓๕
พจน ใจชาญสุขกิจ, นวัตกรรมการประชาสัมพันธกับประเด็นการสื่อสารขององคกรระดับโลก

ทามกลาง Social Network, [ออนไลน ], แหลงท่ีมา: www.drphot.com [๑๔ มกราคม ๒๕๖๒]. 

http://www.drphot.com/


๔๘ 

 

เพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังรัฐบาล สื่อมวลชน ควรมีการ

เสริมสรางความรูความเขาใจใหแกภาคประชาชนในเรื่องเก่ียวกับขอมูลขาวสารบนพ้ืนฐานขอเท็จจริง

อยางถูกตอง และเสริมสรางภาคพลเมืองใหมีความเข็มแข็งและรูเทาทัน35

๓๖ 

 สรุปไดวา การสื่อสาร คือการแลกเปลี่ยนสัญลักษณหรือขอความใด ๆ โดยท่ีเนื้อหานั้นมี

นัยสําคัญ ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับความรูขอมูลขาวสารทางท่ีมีความตรงไปตรงมาในการเสนอ

ขาวสารเพ่ือท่ีจะทําใหขาวสารไมบิดเบือนความเปนจริง และทุกวันนี้มีชองทางการสื่อสารผาน Social 

Network นํามาเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญตอการขับเคลื่อนขององคกรอยางจริงจัง ดวยการพัฒนาการ

รับรูขาวสารตาง ๆ ไมวาจะเปนการสื่อสารในองคกรเอกชน หรือรัฐบาล และประชาชน ผานชองทาง 

Social Network ตาง ๆ ใหทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนวิถีการใชชีวิตของผูคน

ในปจจุบัน ท่ีอยูใน Social Network มากยิ่งข้ึน ซ่ึงทําใหเปนทิศทางของการสื่อสารขององคกรระดับ

โลกท่ีมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน ครบถวนตามองคประกอบ คือ ความนาเชื่อถือ ความเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม เนื้อหา ความตอเนื่องและความสมํ่าเสมอ ชองการติดตอสื่อสาร ความสามารถของ

ผูรับสาร ความชัดเจนของขาวสาร  

  

                                                           
 

๓๖
บาว นาคร, การสื่อสารทางการเมืองไทยในสถานการณความขัดแยงของสังคมไทย ,  

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.oknation.net [๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

http://www.oknation.net/


๔๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ การสังเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร 

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

วุฒิชัย จํานง, การติดตอสื่อสารเปนการถายทอดขาวสาร 

ปรมะ สตะเวทิน การสื่อสารเปนกระบวนการของการถายทอดสาร 

สวนิต ยมาภัย การสื่อสารเปนการนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ  

สุธา พงศถาวรภิญโญ, นันทิดา 

โอฐกรรม และดุษฎี นิลคํา 

องคประกอบของการสื่อสาร คือ ความนาเชื่อถือ ความ

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม เนื้อหา ความตอเนื่องและความ

สมํ่าเสมอ ชองการติดตอสื่อสาร ความสามารถของผูรับสาร 

ความชัดเจนของขาวสาร 

ฉอาน วุฑฒิกรรมรักษา การสื่อสารทางการเมือง หมายถึง การรับรูขาวสารทาง

การเมืองเปนขาวท่ีเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง 

พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารงานของรัฐบาลและ

หนวยงาน ของรัฐบาล ขาวการเมืองจะสะทอนใหเห็นสภาพ

การเมืองการปกครองในแตละยุคสมัย ขาวสารการเมืองเปน

ความรูของประชาชนท่ีอยูภายใตระบอบการเมืองการปกครอง 

อันมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในสภาวะของ

ระบบท้ังในการใชอํานาจหนาท่ีของรัฐ  

พจน ใจชาญสุขกิจ นวัตกรรมการประชาสัมพันธกับประเด็นการสื่อสารขององคกร

ระดับโลกทามกลาง Social Network 

บาว นาคร การสื่อสารทางการเมืองไทยในสถานการณความขัดแยงของ

สังคมไทย 

 

  



๕๐ 

 

 สรุปไดวา การสื่อสารจะตองประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญไดแก ผูสื่อสาร คือ ผูทําหนาท่ีใน

การสงสารหรือสื่อสารในท่ีนี้ไดแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สาร คือแหงขอมูลขาวสารจะตอง

มีความถูกตองนาเชื่อถือ มีการคัดกรองโดยใชหลักของการบริหาร เทคนิคและวิธีการไดมาซ่ึงขอมูล

ขาวสารท่ีถูกตองแมนยํา ชองทางการสื่อสารคือ การสงสารไปยังผูรับผานชองทางตางๆ เชน  

ผูสนับสนุน สื่อมวลชน วิทยุโทรทัศน อินเตอรเน็ต เอกสารเปนตน และผูรับ คือผูรับขอมูลขาวสารท่ี

ตลาดหลักทรัพยสงใหในท่ีนี้ไดแกนักลงทุน ดังภาพท่ี ๒.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๕ การสื่อสาร 

 

  

การสื่อสาร 

๑. ผูสงสาร 

๒. สาร 

๓. ชองทาง 

๔. ผูรับ 



๕๑ 

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

 ธรรมาภิบาลจัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบัน เพราะ

โลกปจจุบันไดหันไปใหความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตนและ ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี

มากข้ึน แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแตกอน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมี

ความสําคัญกระทบถึงกัน การติดตอสื่อสาร การดําเนินกิจกรรมในท่ีหนึ่งมีผลกระทบตออีกท่ีหนึ่ง การ

พัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองไดมุงใหประชาชนเปนศูนยกลางมากข้ึน หากจะใหประเทศมีการ

เจริญเติบโตอยางยั่งยืน การมุงดําเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการตางๆ โดยไมใหความสนใจถึงเรื่องของ

สังคม ประชาชน และสิ่งแวดลอมจึงเปนไปไมไดอีกตอไป การมีการบริหารจัดการท่ีดีจึงเขามาเปน

เรื่องท่ีทุกภาคสวนใหความสําคัญและเริ่มมีการนาไปปฏิบัติกันมากข้ึนดังกลาวแลวธรรมาภิบาลหรือ

การบริหารจัดการท่ีดี เปนประเด็นท่ีอยูในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะขาราชการ และ

พนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเปนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งม่ัน

อยูบนหลักการบริหารงานท่ีเท่ียงธรรม สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีจิตสานึกในการทางาน มีความ

รับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทา พรอมตอบคาถามหรือตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียและพรอมรับผิด มี

ศีลธรรม จริยธรรมในการทางาน การคํานึงถึงการมีสวนรวมในการรับรู ตัดสินใจ ดําเนินการและ

ประเมินผล ตลอดจนรวมรับผลจากการตัดสินใจรวมนั้น มีการสงเสริมสถานภาพหญิงชาย และการให

ความสําคัญกับกลุมตางๆ รวมท้ังคนดอยโอกาส ตลอดจนการ สรางความเทาเทียมกันทางสังคมใน

การรับโอกาสตางๆ ท่ีประชาชนพึงจะไดรับจากรัฐ 

 ๒.๔.๑ ความเปนมาของธรรมาภิบาล 

 แนวคิดเรื่อง ธรรมาภิบาล หรือ Governance ไดปรากฏมาตั้งแตอารยธรรมการปกครอง

ของกรีกสมัยโบราณ มาจากศัพทของคาวา “Kuber-nan” ท่ีบัญญัติโดยปราชญท่ีชื่อ เพลโต (Plato) 

โดยการท่ีไดพยายามคนหาระบบการปกครองท่ีดี (System of governing) คาวา Gubernare ซ่ึง

หมายถึง “Rulemaking or steering” การกําหนดหรือถือทางเสือในการปกครอง แตเดิมใน

ภาษาอังกฤษคานี้ หมายถึง รัฐบาล (Government) ในเชิงนามธรรม (Act of governing หรือ 

manner of governing) ซ่ึงก็คือ การจัดการปกครอง36

๓๗ 

 อภิบาลเปนแนวคิดการปกครองท่ีมีมาแตโบราณนับแตสมัย เพลโต (Plato) และ 

อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญหลายทานไดพยายามท่ีจะคนหารูปแบบการปกครองท่ีดี แตก็ยัง

ไมไดความหมายและขอบเขตท่ีชัดเจน อาจกลาวไดวาวิวัฒนาการของรูปแบบอภิบาลท่ีดีเกิดข้ึนชวง

                                                           
 

๓๗
รัชยา ภักดีจติต, ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน, (กรุงเทพมหานคร : สานัก

พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๕๗), หนา ๒-๓. 



๕๒ 

 

หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เม่ือมีการคนหารูปแบบการปกครองท่ีสามารถนาประเทศไปสูการปกครอง

แบบประชาธิปไตยตะวันตกภายหลังจากสงคราม ซ่ึงตอมารูปแบบการปกครองดังกลาวผสมผสานกับ

ระบบราชการของ Weberian คือ ลักษณะการปกครองท่ีมีโครงสรางเปนลาดับข้ัน มีการเมืองท่ีเปน

กลาง มีเปาหมายท่ีปฏิบัติได และมีการประสมประสานของระบบคุณธรรม 

 โครงสรางของระบบราชการจะทาใหการปกครองบานเมืองขาดท้ังประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลแลว ยังกอใหเกิดชองทางการบิดเบือนการใชอํานาจและการคอรัปชั่น จึงมีความจาเปน

ตองมีการ ปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม เชนธนาคารโลก (World Bank) และกองทุน

นานาชาติ ไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุน และพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการปกครองท่ีดี หรือท่ีเรียก

กันท่ัวไปวา “Good Governance” หรือ “ธรรมาภิบาล” การมีธรรมมาภาบาล หรือ Good 

Governanceนั้นตองเปนธรรมาภิบาลท่ีเปนจริงสัมผัสได ยอมรับได และเชื่อถือไดวางใจได บทเรียน

จากท่ีประเทศไทยนาเขา “Good Governance” ของสหรัฐอเมริกากันมาแพรเชื้อกันอยางกวางขวาง 

ทุกวันนี้ เราควรตองคิดหาวิธีประยุกต และพัฒนาปรับปรุงใหเขากันไดกับสังคมไทย37

๓๘ 

 เม่ือยอนยุคไปในอดีต แมธรรมาภิบาลจะเปนเรื่องท่ีมีการพูดถึงอยางมากในชวงป ค.ศ. 

๑๙๘๐-๑๙๙๐ แตธรรมาภิบาลก็มีความเกาแกเทียบเทากับเรื่องประวัติศาสตรของมนุษยชาติก็วาได 

ซ่ึงกอนพระพุทธกาลนั้นไดมีการปกครองแบบธรรมาภิบาล กอนจะมีการพัฒนาการการปกครองแบบ

ตางๆมาเรื่อยๆ ซ่ึงปจจุบันธรรมาภิบาลจึงถูกนามาใชเปนสวนสําคัญในการบริหารนโยบายขององคกร

ระหวางประเทศหลายๆ องคกร นอกจากนี้ สวนหนึ่งนาแนวคิดธรรมาภิบาลไปขยายผลใชกับการปรับ

โครงสรางและกระบวนการท้ังในองคกรของรัฐและธุรกิจในขณะท่ีนักวิชาการบางสวนไดนาเอาธรร

มาภิบาลไปใชในความหมายท่ีใกลเคียงกับความหมายของคาวาGovernment หรือการปกครองท่ี

หมายถึงรัฐบาล 

 โดยท่ัวไปรัฐบาลเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอธรรมาภิบาล หลักการของธรรมาภิ

บาลสามารถจะดารงอยูไดถึงแมวาจะมีรัฐบาลท่ีไดรับการยอมรับหรือไมก็ตาม ธรรมาภิบาลเปน

แนวคิดท่ีใชในสาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได

อยางชัดเจน ท้ังนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีจะไดผลดีนั้นตองมีการบริหารการจัดการท่ีดีทางดาน

การเมืองและเศรษฐกิจของผูปฏิบัติการบุคลากรในทุกระดับ การใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือควบคุม

สังคมโดยสัมพันธกับการพัฒนาทางดานสังคมเศรษฐกิจใหมีความชอบธรรมและความโปรงใสในการ

ปฏิบัติการจะเปนตัวตัดสินวาการจัดการนั้นดีหรือไม38

๓๙ 

                                                           
 

๓๘
เจริญ เจษฎาวัลย, ทางสูธรรมาภิบาล, (นนทบุร ี: สานักพิมพพอด,ี ๒๕๕๒), หนา ๒๑. 

 
๓๙

สถาบันพระปกเกลา, ตัวชีวัดธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๔), 

หนา ๕-๖. 



๕๓ 

 

 กลาวโดยสรุป การใชหลักธรรมาภิบาลทาใหองคการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงาน ได อีกท้ังยังเปนกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือ องคการ

ภายนอกมีสวนรวม ท้ังนี้เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกการบริหาร องคการ เพราะการสราง

ธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในองคการ เปนการสรางสานึกท่ีดีใน การบริหารงาน และการทางานใน

องคการ และจัดระบบท่ีสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม สานึกท่ีดี ไมวาจะเปนในเรื่องของการ

บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ไมสิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปรงใส โดยคํานึงถึงผูท่ี

เก่ียวของท่ีจะไดรับผลกระทบ เนื่องจากผูท่ีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐนั้น 

จะเก่ียวของกับ ประชาชนโดยตรง 

 ๒.๔.๒ ความหมายของธรรมาภิบาล 

 ธรรมาภิบาล มาจากคาวา ธรรมะกบวกกับ อภิบาล แปลวาการดูแลปกครองโดยใช

ธรรมะเปนเครื่องชวยในดานการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

39

๔๐ 

 พระพุทธศาสนากับหลักธรรมาภิบาล ตองมีองคประกอบ ๓ ดานคือ40

๔๑ 

 ๑) ธรรมาภิบาลดานธุรกิจคือ (Economic good governance) ประเทศไทยเศรษฐกิจ

ตกตาป พ.ศ.๒๕๔๐ เพราะมีปญหาดานเศรษฐกิจเรียกวาธรรมาภิบาลดานธุรกิจบกพรอง 

 ๒) ธรรมาภิบาลดานการเมืองคือ (Political good governance) การเมืองลุมๆ ดอนๆ 

ปญหากฎหมายรัฐธรรมนูญใชไมตอเนื่องเรียกวาธรรมาภิบาลดานการเมืองบกพรอง 

 ๓) ธรรมาภิบาลดานราชการคือ (Bureaucracy good governance) พัฒนาประเทศทีไร

ก็มีปญหา การทุจริตคอรัปชั่นเราไมตองพูดมา รูกันดีดานราชการเรียกวาธรรมาภิบาลดานราชการ

บกพรอง ท้ัง ๓ ดานนี้หมายถึง (Processes) ของการตัดสินใจท่ีดีเปนกระบวนการของการตัดสินใจ

หรืออํานาจสั่ง การท่ีดีจะเปน (Good governance) คือตองมีธรรมะประกอบ 

 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะราษฎร มีนโยบายกระจายอํานาจ

การปกครองไปสูประชาชนกและเหน็วาการปกครองทองถ่ินรูปแบบเทศบาลมีความเหมาะสม๓๙และ

เปนรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนิยมกันโดยแพรหลายในยุโรป และประเทศท่ีมีความเจริญ

กาว หนาในตะวันตกจึงไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๗๖ 

                                                           
 

๔๐
สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผูนํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 

(นนทบุร ี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๒), หนา ๒๖. 

 
๔๑

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๖. 



๕๔ 

 

ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพียงรูปแบบเดียวท่ีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบ

ราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

 ธรรมาภิบาล มีแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาล มีดังนี4้1

๔๒ 

 ๑) ดานหลักนิติธรรมกอนผูบริหารจะนากฎระเบียบขอบังคับมาใชในโรงเรียน ควรมีการ

จัดตั้งคณะกรรมการจัดทาประชาพิจารณ 

 ๒) หลักคุณธรรม ผูบริหารควรเนนผูมีคุณธรรม ยึดถือเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตใจ

เปนธรรม 

 ๓) หลักความโปรงใส ผูบริหารควรมีการประชุมชี้แจงในทุกเรื่องเปดโอกาสใหมีการ

ซักถามได 

 ๔) หลักการมีสวนรวม ผูบริหารควรมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนเปนท่ีปรึกษา 

และเปนกาลังใจใหกับบุคลากร 

 ๕) หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารควรมีความรับผิดชอบในภารกิจของโรงเรียนโดยไมมีกา

ทอดท้ิง หรือปฏิเสธงาน 

 ๖) หลักความคุมคา ผูบริหารควรลงมือกระทางานตองคานึกถึงความคุมคาท้ังเวลา 

ผลงานและสิ่งท่ีลงทุนไปเพ่ือประโยชนของโรงเรียน 

 ๒.๔.๓ องคประกอบของธรรมาภิบาล 

 ธรรมาภิบาลมี องคประกอบดังนี้ คือ42

๔๓ 

 ๑. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม 

เปนท่ียอมรับของสังคม ไมเลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ

ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจ หรือตามอํานาจของ

ตัวบุคคล 

 ๒. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม สานึกในหนาท่ีของตนเอง มี 

ความซ่ือสัตยสุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 

 ๓. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกัน โดยมีการใหและการรับขอมูล 

ท่ีสะดวกเปนจริง ทันการณ ตรงไปตรงมา มีท่ีมาท่ีไปท่ีชัดเจนและเทาเทียม มีกระบวนการตรวจสอบ

ความถูกตองชัดเจนได 

                                                           
 

๔๒
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาล (Good Gevernance) ในสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๕), หนา ๔๖. 

 
๔๓

พิทยา สุนทรวิภาต, ธรรมาภิบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิน่, วารสารดารงราชานุภาพ, ปท่ี 3 

ฉบับท่ี ๑ (๒๕๔๕) : ๔๑. 



๕๕ 

 

 ๔. หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมคิด รวม

เสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศในดานตางๆ เชน การแจง ความเห็น การไต

สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยัง รวมไปถึงการรวมตรวจสอบ 

และรวมรับผิดชอบตอผลของการกระทานั้น 

 ๕. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได ไดแก ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดเปนการสราง 

กลไกใหมีผูรับผิดชอบ ตระหนักในหนาท่ี ความสานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การ ใสใจปญหา

สาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการ เคารพในความคิดเห็นท่ี

แตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทาของตน 

 ๖. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรท่ีมีจากัด ใหเกิด 

ประโยชนคุมคา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

 กลาวโดยสรุปการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร การบริหารงานในรูปแบบ

ของธรรมาภิบาลนั้น ทาใหสามารถปฏิบัติงานในองคการไดในระยะยาว การนาธรรมาภิบาลมาใชใน

การบริหารนั้น เพ่ือใหองคการมีความนาเชื่อถือและไดรับการยอมรับจากสังคม ปจจุบันการ

บริหารงานใน ภาครัฐไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก ในเรื่องของความโปรงใสในการ 

ดําเนินงาน ดังนั้นการนาหลักธรรมาภิบาลมาใชในหนวยงานของรัฐ ก็เพ่ือใหประชาชนเกิด ความ

เชื่อถือศรัทธาวาปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทุจริต คอรัปชั่นของหนวยงานภาครัฐจะลดลง ดังภาพท่ี 

๒.๔ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๖ องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

 

 

ธรรมาภิบาล 
 

๑. หลักนิติธรรม 

 
๒. หลักคุณธรรม 

 
๓. หลักความโปรงใส 

๔. หลักการมีสวนรวม 

๕. หลักความรับผิดชอบ 

๖. หลักความคุมคา 



๕๖ 

 

๒.๕ ขอมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ีวิจัยคือ การเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนหลัก ดังตอไปนี้ 

 ๒.๕.๑ ขอมูลท่ัวไปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ตลาดทุนไทยยุคใหมมีจุดเริ่มตนจากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) เพ่ือรองรับการเติบโตและสงเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 

๒๕๑๐ - ๒๕๑๔) ไดเสนอใหมีการจัดตั้ง ตลาดหลักทรัพยท่ีมีระบบระเบียบข้ึนเปนครั้งแรก โดยเนน

ใหมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงระดมเงินทุน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ของประเทศ 

 ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐบาลไดเขามามีบทบาทโดยการแกไข "ประกาศคณะปฏิวัติ ท่ี ๕๘ 

เก่ียวกับการควบคุมธุรกิจ การคา ท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยและความเปนอยูของประชาชน" 

การแกไขดังกลาวสงผลใหรัฐบาลสามารถกํากับดูแล การดําเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย 

ซ่ึงทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระเบียบและยุติธรรม หลังจาก นั้นในป พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดมีการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือจะ

จัดใหมีแหลงกลางสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพย เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยและการระดมเงินทุนใน

ประเทศ ตามมาดวยการแกไขบทบัญญัติเก่ียวกับรายไดเพ่ือใหสามารถนําเงินออมมาลงทุนในตลาด

ทุนได ในป พ.ศ. ๒๕๑๘ รูปแบบทางกฎหมายตางๆไดรับการปรับแกจนลงตัว และในวันท่ี ๓๐ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย (ชื่อภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ The 

Securities Exchange of Thailand) ไดเปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปน ทางการครั้งแรกและไดทํา

การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเปน "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เม่ือวันท่ี ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ๒.๕.๒ บทบาทของตลาดหลักทรัพย 

 ๑. เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๑๗ 

 ๒. ทําหนาท่ีสงเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ และเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยและใหบริการท่ีเก่ียวของ โดยไมนําผลกําไรมา

แบงปนกัน 



๕๗ 

 

 ๓. สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ 

 ๔. เริ่มเปดทําการซ้ือขายหลักทรัพยเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ 

 ๕. ปจจุบันดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

 ๖. การดําเนินงานหลัก ไดแก การรับหลักทรัพยจดทะเบียนและดูแลการเปดเผยขอมูล

ของบริษัทจดทะเบียน การซ้ือขายหลักทรัพยและการกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย การกํากับดูแล

บริษัทสมาชิกสวนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย ตลอดจนถึงการเผยแพรขอมูลและการสงเสริม

ความรูใหแกผูลงทุน 

 ๒.๕.๓ การเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดมีระเบียบการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส43

๔๔ ไวดังนี้ 

 ๑) หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป ๒๕๕๕ ประกอบดวยหลักการ

และแนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ แตไมรวมถึงเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหปฏิบัติไว

ชัดเจนแลว ซ่ึงหลักการมีดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการควรดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัท ท้ังขอมูล

ทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ี

เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ 

 ๒. ขอมูลสําคัญของบริษัทรวมถึง รายงานทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงิน

ตางๆ ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

การทําหนาท่ีในรอบปท่ีผานมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย นโยบายการกํากับดูแล

กิจการ นโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายตางๆดังกลาว 

เปนตน 

 ๓. คุณภาพของรายงานทางการเงินเปนเรื่องท่ีผูถือหุนและบุคคลภายนอกใหความสําคัญ 

คณะกรรมการจึงควรม่ันใจวา ขอมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีท่ีเปนอิสระ 

                                                           
 

๔๔
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส , [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/disclosure_p1.html [๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 



๕๘ 

 

 ๔. ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนผูท่ีอยูในฐานะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการทํา

หนาท่ี “โฆษก” ของบริษัท อยางไรก็ดี คณะกรรมการอาจแตงตั้งใหกรรมการทานอ่ืนหรือผูบริหารทํา

หนาท่ีดังกลาวแทน โดยผูท่ีไดรับแตงตั้งควรทําหนาท่ีดวยความระมัดระวัง รวมท้ังควรมีการกําหนด

นโยบายการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ (Disclosure Policy) ใหชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการ

ควรจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานเก่ียวกับ “นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations หรือ 

IR)” เพ่ือสื่อสารกับบุคคลภายนอก เชน ผูถือหุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห และ

ภาครัฐท่ีเก่ียวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยเปดโอกาสใหสามารถเขาพบผูบริหารของบริษัทได

ตามความเหมาะสม ภายใตหลักเกณฑท่ีวา ขอมูลท่ีใหเปนขอมูลท่ีไดเปดเผยตอสาธารณะแลวแนว

ปฏิบัติท่ีดี ดังนี้ 

 ๒) การเปดเผยขอมูล44

๔๕ 

 ๑. คณะกรรมการควรมีกลไกท่ีจะดูแลใหม่ันใจไดวาขอมูลท่ีเปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง 

ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน 

 ๒. คณะกรรมการควรรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย

ดานการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม ท่ีไดใหความเห็นชอบ

ไวโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมท้ังกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล โดยรายงานผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป และ website 

ของบริษัท เปนตน 

 ๓. คณะกรรมการควรจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง

การเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

 ๔. คณะกรรมการควรสนับสนุนใหบริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝาย

จัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบ

การเงินทุกไตรมาส ท้ังนี้ เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งข้ึนนอกเหนือจากขอมูลตัวเลข

ในงบการเงิ๑.นเพียงอยางเดียว 

 ๕. คณะกรรมการควรดูแลใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชี

ใหบริการไวดวย 

 ๖. คณะกรรมการควรดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวม

                                                           
 

๔๕
เรื่องเดียวกัน. 



๕๙ 

 

ประชุมในปท่ีผานมาและความเห็นจากการทําหนาท่ี รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดาน

วิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําป 

 ๗. คณะกรรมการควรเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร

ระดับสูงท่ีสะทอนถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของ

คาตอบแทนดวย ท้ังนี้ จํานวนเงินคาตอบแทนท่ีเปดเผย ควรรวมถึงคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละทาน

ไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 

 ๓) ขอมูลข้ันต่ําท่ีควรเปดเผยบน Website ของบริษัท45

๔๖ 

 นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพย 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ ๕๖-๑) และรายงานประจําปแลว คณะกรรมการควร

พิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางอ่ืนดวย เชน website ของ

บริษัท โดยควรกระทําอยางสมํ่าเสมอพรอมท้ังนําเสนอขอมูลท่ีเปนปจจุบัน อนึ่ง ขอมูลบน website 

ของบริษัท อยางนอยควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

๑. วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท 

๒. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

๓. รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 

๔. งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ท้ังฉบับปจจุบัน

และของปกอนหนา 

๕. แบบรายงาน ๕๖-๑ และรายงานประจําป ท่ีสามารถใหดาวนโหลดได 

๖. ขอมูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทนําเสนอตอนักวิเคราะห  ผูจัดการกองทุน หรือสื่อ

ตางๆ 

๗. โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 

๘. โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special 

purpose enterprises/ vehicles หรือ SPEs/SPVs 

๙. กลุมผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมท่ีถือหุนตั้งแตรอยละ ๕ ของจํานวนหุน

ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียง 

๑๐. การถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ   ผูบริหาร

ระดับสูง 

๑๑. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

                                                           
 

๔๖
อางแลว. 



๖๐ 

 

๑๒. ขอบังคับบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอตกลงของกลุมผูถือหุน (ถามี) 

๑๓. นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

๑๔. นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ 

๑๕. กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของ

คณะกรรมการ  รวมถึงเรื่องท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

๑๖. กฎบัตร หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

๑๗. จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนัก

ลงทุนสัมพันธ 

๑๘. ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ชื่อบุคคลท่ี

สามารถใหขอมูลได หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และอีเมล เปนตน 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังไดมีกฎเกณฑการกํากับบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยเปนระเบียบกฎหมายตางๆ46

๔๗ดังนี้ 

 หมวดการเปดเผยขอมูล  

 ๑) นโยบายและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล 

 (บจ/ป ๒๓-๐๐) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 

 (บจ/ป ๑๑-๐๐) หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศและการ

ปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน (ปรับปรุง ๒๕ ก.พ. ๕๒) 

 ๒) วิธีการเปดเผยขอมูล 

 การรายงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 (บจ/อ ๐๑-๐๐) หลักเกณฑการรายงานและการจัดสงสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

โดยผานสื่ออิเล็คทรอนิกส (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (บจ/ป ๑๑-๐๒)  หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการจัดสงสารสนเทศของบริษัท

จดทะเบียน 

                                                           
 

๔๗
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย , กฎเกณฑกํากับ หมวดการเปดเผยขอมูล , [ออนไลน], 

แหลงท่ีมา: https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_p1.html [๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorOr0100_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorOr0100_TH.pdf


๖๑ 

 

 ๓) การเปดเผยขอมูล งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ

ดําเนนิงานงบการเงิน 

 (บจ/ป ๐๑-๐๐) การจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผล

การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 (บจ/ป ๐๑-๐๑) แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 (บจ/ป ๒๖-๐๐)  แนวทางการนําสงงบการเงินกอนสอบทานและกอนตรวจสอบโดย

ผูสอบบัญชี 

 (บจ/ป ๐๓-๐๐) การจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผล

การดําเนินงาน และการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนท่ีเปน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๔) การเปดเผยขอมูลเม่ือมีเหตุการณสําคัญ47

๔๘ 

 การเปดเผยและปฏิบัติการใด ๆ 

 (บจ/ป ๑๑-๐๓) หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเปดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการ

เพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียน (ปรับปรุง ๒๕ ก.พ. ๕๒) 

 (บจ/ป ๒๑-๐๑) การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา

หรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๗ (ปรับปรุง ๒๕ ก.พ. ๕๒) 

 (บจ/ป ๒๒-๐๑) การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน พ.ศ. ๒๕๔๖(ปรับปรุง ๒๕ ก.พ. ๕๒) 

 (บจ/ป ๒๒-๐๒) ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 (บจ/ป ๒๙-๐๐) แนวทางการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนท่ีเขาสูกระบวนการการ

ฟนฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

 การเปดเผยกรณีถูกครอบงํากิจการ/มีการควบกิจการ 

 (บจ/ป ๑๑-๐๑) แนวทางการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนในกรณีบริษัทจด

ทะเบียนถูกครอบงํากิจการ (ปรับปรุง ๓๐ มี.ค. ๕๒) 

                                                           
 

๔๘
เรื่องเดียวกัน 

https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor0100_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor0100_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2101_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2101_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1100_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2202_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2900_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2900_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1101_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1101_1_TH.pdf


๖๒ 

 

 (บจ/ป ๑๔-๐๐) ยกเลิกขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ 

เง่ือนไข และการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียนในกรณีบริษัทจดทะเบียนถูกครอบงํากิจการ 

(ปรับปรุง ๒๗ มี.ค. ๕๒) 

 (บจ/ป ๒๔-๐๐) แนวทางการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนเม่ือมีการควบ

กิจการ (ปรับปรุง ๒๙ ส.ค. ๕๑) 

 (บจ/ป ๒๕-๐๐) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการควบกิจการของสถาบันการเงิน 

 เหตุการณท่ีตองรายงาน 

 (บจ/ป ๑๒-๐๐) เหตุการณท่ีบริษัทจดทะเบียนตองรายงานตามมาตรา ๕๗ (๖) 

 (บจ/ป ๑๗-๐๐) การเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนท่ีเปนรัฐวิสาหกิจเม่ือมี

เหตุการณตามมาตรา ๕๗ (๖) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 การเปดเผยขอมูลกรณีซ้ือหุนของบริษัทคืน 

 (บจ/ป ๑๑-๐๔) การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเม่ือ

บริษัทจดทะเบียนซ้ือหุน ของบริษัทคืน และจําหนายหุนท่ีซ้ือคืน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ปรับปรุง ๑๙ พ.ย. 

๕๑) 

 ๕) การเปดเผยขอมูลตามประเภทหลักทรัพย 

 หลักทรัพย DW 

 (บจ/ป ๑๓-๐๐) การเปดเผยขอมูลของหนวยงานของรัฐท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

ท่ีจะซ้ือหุน (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ปรับปรุง ๒๙ ส.ค. ๕๑) 

 (บจ/ป ๑๕-๐๐) การเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ พ.ศ. 

๒๕๔๕ (ปรับปรุง ๑๘ พ.ค. ๕๒) 

 หลักทรัพย NVDR 

 (บจ/ป ๑๖-๐๐) การเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิด

จากหลักทรัพยอางอิงไทย พ.ศ. ๒๕๔๔๔๙ 

  

                                                           
 

๔๙
อางแลว. 

https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1400_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1400_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2400_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2400_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor2500_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1200_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1700_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1700_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1104_2_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1104_2_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1300_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1300_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1500_2_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1500_2_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1600_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1600_TH.pdf


๖๓ 

 

 หลักทรัพย DR 

 (บจ/ป ๑๖-๐๑) การเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิด

จากหลักทรัพยอางอิงไทย ท่ีออกโดยไดรับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. ๓๐/๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 กองทุนรวม 

 (บจ/ป ๑๖-๐๒) การเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 

๒๕๕๐ (ปรับปรุง ๒๙ ส.ค. ๕๑) 

 ตราสารหนี้ 

 (บจ/ป ๓๐-๐๐) หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศและการ

ปฏิบัติการใดๆ ของผูออกตราสารหนี้ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ปรับปรุง ๒๙ ส.ค. ๕๑) 

 ๖) การเปดเผยขอมูลเพ่ือคุมครองประโยชนหรือสวนไดเสียของประชาชน 

 (บจ/ป ๓๒-๐๐) หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเปดเผยขอมูลเพ่ือคุมครอง

ประโยชนหรือสวนไดเสียของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ตลาดหลักทรัพยฯไดกําหนดเรื่องการเปดเผยสารสนเทศ ดังนี้ 

 สารสนเทศท่ีมีลักษณะตองเปดเผยทันที ซ่ึงไดแก 

 ๑. สารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบอยางสําคัญตอหลักทรัพยของบริษัท 

 ๒. สารสนเทศท่ีอาจมีความสําคัญตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 

 ๓. สารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน 

 ชวงเวลาในการเปดเผยสารสนเทศ 

 ชวงเวลากอนเปดการซ้ือขายหลักทรัพยแตละรอบอยางนอย ๑ ชั่วโมงหรือหลังปดการซ้ือ

ขายประจําวันแลว เพ่ือใหนักลงทุนสามารถรับขอมูลของทุกบริษัทไดโดยเทาเทียมกัน 

 แนวทางในการเปดเผยสารสนเทศ 

 เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา เพ่ือความโปรงใสและเปนธรรมตอการลงทุน 

โดยสงขอมูลผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทจด

ทะเบียนตองจัดทําและนําสงขอมูลในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี4้9

๕๐ 

                                                           
 

๕๐
อางแลว. 

https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1601_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1601_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1601_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1602_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor1602_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor3000_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor3000_1_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor3200_TH.pdf
https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_files/BorJorPor3200_TH.pdf


๖๔ 

 

 ขอมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี50

๕๑ 

 ๑. งบการเงิน นําสงตลาดหลักทรัพยตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ผาน SET Portal 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ๑.๑ งบการเงินกอนสอบทานและกอนตรวจสอบ : นําสงภายใน ๓๐ วันนับแตวันสิ้น

ไตรมาสหรือสิ้นงวดบัญชีของบริษัท ท้ังนี้ใหเปนความสมัครใจของบริษัท โดยจะตองถือปฏิบัติโดย

สมํ่าเสมอ 

  ๑.๒ งบการเงินรายไตรมาสท่ีผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชี : นําสงภายใน ๔๕ 

วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาส ท้ังนี้ ในกรณีบริษัทมีบริษัทยอย ใหจัดทํางบการเงินรวมดวย 

  ๑.๓ งบการเงินประจําปท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี : นําสงภายใน ๓ เดือน 

นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ท้ังนี้ บริษัทอาจเลือกนําสงงบการเงินประจําปฉบับท่ีผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายใน ๒ เดือน แทนการนําสงงบการเงินไตรมาส ๔ ได โดยบริษัทตองแจง

ตลาดหลักทรัพยลวงหนากอนดําเนินการภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

 ท้ังนี้ หากรายไดหรือกําไรสุทธิของบริษัทเปลี่ยนแปลงเกินกวารอยละ ๒๐ เม่ือเทียบกับ

งวดเดียวกันของปกอน ใหบริษัทนําสงการวิเคราะหและคําอธิบายระหวางกาลของฝายจัดการ โดย

อยางนอยใหแสดงถึงสาเหตุและปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความแตกตางรวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจาก

ปจจัยดังกลาวใหผูลงทุนไดรับทราบ 

 ๒. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ ๕๖-๑): นําสงภายใน ๓ เดือน นับแตวัน

สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงจะเปนขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียนในรอบป

ท่ีผานมา การประกอบธุรกิจ คณะกรรมการ โครงสรางผูถือหุน สรุปฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงาน ภาวะอุตสาหกรรม รวมถึงปจจัยเสี่ยงของธุรกิจ 

 ๓. รายงานประจําป : นําสงภายใน ๔ เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงเปน

เวลาเดียวกับท่ีบริษัทจดทะเบียนไดนําสงใหกับผูถือหุนของบริษัทพรอมหนังสือเชิญประชุมเพ่ือใช

ประกอบการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 ๔. ขอมูลตามเหตุการณ : ในกรณีท่ีมีเหตุการณใดสําคัญเกิดข้ึน เชน คณะกรรมการ

บริษัทมีมติจาย/งดจายเงินปนผล การเพ่ิมทุน การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน 

หรือมีเหตุการณท่ีกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ใหบริษัทจดทะเบียน

เปดเผยขอมูลผานระบบ SET Portal ภายในวันท่ีมีเหตุการณนั้น หรืออยางชาไมเกิน ๙.๐๐ น. ของ

วันทําการถัดไป โดยตองนําสงอยางนอย ๑ ชั่วโมง กอนการเปดซ้ือขายหลักทรัพยแตละรอบ ถามีการ

เปดเผยขอมูลระหวางการซ้ือขาย ตลาดหลักทรัพยจะข้ึนเครื่องหมาย H เพ่ือหามการซ้ือขาย

                                                           
 

๕๑
อางแลว. 



๖๕ 

 

หลักทรัพยนั้นเปนระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือใหผูลงทุนไดรับรูขาวอยางท่ัวถึงกอนท่ีอนุญาตใหซ้ือขาย

หลักทรัพยของบริษัทตอไป 

 ๒.๕.๔ การเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ไดกําหนดมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ดังนี5้1

๕๒  

 วัตถุประสงคและหลักการเปดเผยขอมูล 

 ก.ล.ต. ตระหนักวา การเปดเผยและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับตลาดทุนและการกํากับดูแลมี

ความสําคัญอยางยิ่ง ตอการพัฒนาตลาดทุนใหโปรงใส และนาเชื่อถือ และมีนโยบายท่ีจะเปดเผย

ขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ีตามอํานาจท่ีไดรับตามมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมท้ังจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูล

ขาวสารของทางราชการ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหประชาชนสามารถใชเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจลงทุน รักษาสิทธิ และตรวจสอบการทําหนาท่ีของ ก.ล.ต. ได 

 อยางไรก็ดี การเปดเผยและเผยแพรขอมูลตอสาธารณชนตองคํานึงถึงการเคารพสิทธิใน

ขอมูลของผูท่ีเก่ียวของตามกฎหมายวาดวยขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังการรักษาความลับของขอมูลท่ีไม

พึงเปดเผย (เชน อาจกระทบตอความมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย) ซ่ึงมาตรา ๓๑๖ แหง 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดบทลงโทษไวสําหรับผูท่ีนําไป

เปดเผยดวย 

 ท้ังนี้ ขอมูลท่ี ก.ล.ต. จะเปดเผยครอบคลุมถึง ขอมูลเก่ียวกับการออกหรือเสนอขาย

หลักทรัพย บริษัทท่ีออกหรือเสนอขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซ้ือขาย

หลักทรัพย องคกรท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย การกระทําความผิด และการลงโทษบุคคลท่ี

กระทําความผิด รวมท้ังขอมูลอ่ืนใดท่ีไดรับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีเปนไปเพ่ือ

รักษาประโยชนของประชาชนหรือเพ่ือคุมครองผูลงทุน 

 สําหรับขอมูลเก่ียวกับกรณีตรวจสอบการกระทําผิดท่ียังอยูระหวางดําเนินการ ยังไมมีขอ

ยุติท่ีจะนําไปสูการบังคับใชกฎหมาย โดยท่ัวไป พิจารณาไดวาเขาขายเปนขอมูลท่ีไมพึงเปดเผย 

เนื่องจากอาจกระทบตอสิทธิของบุคคลท่ีอยูระหวางถูกตรวจสอบ ก.ล.ต. จึงไมสามารถเปดเผย

สถานะการอยูระหวางถูกตรวจสอบนั้นตอผูรองเรียน หรือเผยแพรในสื่ออ่ืนใด เวนแตเปนกรณีท่ี

                                                           
 

๕๒
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, มาตรการเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ, [ออนไลน [, แหลงขอมูล: https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs/SEC-internal-

information.aspx [๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 



๖๖ 

 

ประชาชนสนใจ มีขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําผิดดังกลาวปรากฏตอสาธารณชนอยูแลว ก.ล.ต. อาจ

เปดเผยหรือเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของได เทาท่ีจําเปนเพ่ือรักษาประโยชน หรือคุมครองผูลงทุนท่ี

เก่ียวของ และไมกระทบตอประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 

 สําหรับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล ประกอบไปดวย 

 งบการเงินและการรายงานตามมาตรา ๕๖ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ.๒๕๓๕ 

 สรุปหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย๕๓ 

 หลักเกณฑ คูมือ/แนวปฏิบัติ และแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

๑. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ ๕๖-๑) 

๒. รายงานประจําป (แบบ ๕๖-๒) 

๓. หนังสือรับรองงบการเงิน (แบบ ๕๖-๓) 

๔. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ ๕๖-๔) 

๕. แบบสอบทานความครบถวนของขอมูลท่ีเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(“Checklist แบบ ๕๖-๑") 

๖. แบบสอบทานขอมูลท่ีเปดเผยใน MD&A (“Checklist MD&A") 

๗. แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  

 ข้ันตอนและวิธีการ มีดังนี้ 

 ๑. ก.ล.ต. จะเปดเผย หรือเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีใน ๓ ระดับ คือ 

  (๑) ขอมูลเก่ียวกับการออกมาตรการ หรือการดําเนินการรายกรณีท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอผูลงทุน หรือประชาชนในวงกวาง ก.ล.ต. จะออกขาว รวมท้ังเผยแพรทาง website Facebook 

และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีมี 

  (๒) ขอมูลท่ัวไป เปดเผยทาง website Facebook หรือสื่ออ่ืนตามความเหมาะสม 

  (๓) ขอมูลเก่ียวกับการพิจารณาดําเนินการเปนรายกรณี เปดเผยท่ีศูนยสารสนเทศ

ตลาดทุนของ ก.ล.ต. หรือชองทางอ่ืนท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

                                                           
 

๕๓
เรื่องเดียวกัน. 

https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/FinancialStatementsandReportsunderSection56.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/FinancialStatementsandReportsunderSection56.aspx
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/7666s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6128s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6129s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6130s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6192p.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6192p.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6198p.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6191p.doc


๖๗ 

 

 ๒. ระยะเวลาการเผยแพรขอมูลการดําเนินการกับบุคคล ก.ล.ต. จะเผยแพรเปน

ระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปปฏิทิน ซ่ึงครอบคลุมขอมูลดังกลาวท่ีปรากฏในขาว ก.ล.ต. การลงโทษทาง

อาญาและทางบริหารกับผูท่ีไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และสถิติตาง ๆ เปนตน 

 ๓. การเผยแพรขอมูลหรือรายงานท่ีผูมีหนาท่ีตามกฎหมายยื่นตอ ก.ล.ต. เปนผูมีหนาท่ียื่น

เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองของขอมูล โดย ก.ล.ต. จะเผยแพรขอมูลตามท่ีไดรับมา โดยไมมีการ

ปรับปรุงหรือแกไขขอมูล เชน งบการเงิน รายชื่อกรรมการและผูบริหารบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

รายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของกิจการ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและ

สัญญาซ้ือขายลวงหนาของผูบริหาร (แบบ ๕๙) ขอมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปของกองทุน

รวม เปนตน 

 อยางไรก็ดี เพ่ือรักษาประโยชนของประชาชนหรือเพ่ือคุมครองผูลงทุน ก.ล.ต. สงวนสิทธิ

ท่ีจะไมเผยแพร หรือชะลอการเผยแพรขอมูลท่ีมีเหตุอันควรเชื่อวาไมถูกตอง หรืออาจทําใหเกิดความ

เขาใจผิดในสาระสําคัญจนอาจกระทบตอความสงบเรียบรอยในตลาดทุนได (fair and orderly 

market) 

 มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต เพ่ือใหการเปดเผยและเผยแพรขอมูล

ขาวสาร เปนไปอยางถูกตอง ทันสมัย เหมาะสม เชื่อถือได และสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จึงกําหนดมาตรการเผยแพร

ขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) โดยจัดใหมีชองทางเพ่ือการบริการ

ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอมูล

พ้ืนฐาน และขอมูลจากภารกิจตาง ๆ ทางเว็บไซตของ ก.ล.ต. และชองทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบคนขอมูลท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

และกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณะ ดังนี้ 

 โดยฝายงานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลจะตองจัดเตรียม ปรับปรุง

ขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน และเสนอขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการฝายกอนนําสงขอมูลให

ฝายงานผูรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตเผยแพรตอไป ยกเวนขอมูลท่ีฝายงานไดกําหนด

ไวกรณีเฉพาะท่ีไมตองขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการฝาย เชน ขอมูลท่ีมีการสอบทานมาแลว อาทิ 

ขอมูลท่ีสรางข้ึนอัตโนมัติจากระบบงานอิเล็กทรอนิกส เปนตน ท้ังนี้ ในการเผยแพรขอมูลนั้น ใหฝาย

งานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลคํานึงถึงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของดวย อาทิ การ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยคอมพิวเตอร กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ เปนตน 



๖๘ 

 

 การทบทวนเว็บไซต ฝายสื่อสารองคกรมีหนาท่ีพิจารณาทบทวน เนื้อหา ความถูกตอง 

และรูปแบบของเว็บไซต อยางนอยทุก ๖ เดือน กรณีพบขอผิดพลาดใหรีบประสานงานกับฝายงาน

ผูรับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลเพ่ือปรับปรุงแกไขในทันที รวมท้ังจัดทําสรุปการใช

งานเว็บไซตใหผูบังคับบัญชาทราบอยางนอยปละ ๑ ครั้ง53

๕๔ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” พบวา มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

การบริหารจัดการดังตอไปนี้ 

 ชนมณี ศิลานุกิจ ไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา ๑) ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = ๓.๘๗) พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก ทุกดาน 

เรียงลําดับ จากมากไปหานอย ไดแก ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน (X� = ๓.๙๘) ดานการ

วางแผนอัตรากําลัง และดานการสรรหา (X� = ๓.๙๐) ดานการพัฒนาบุคลากร (X� = ๓.๘๙) ดานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (X� = ๓.๘๖) และดานการบริหารจัดการและดานการสรางแรงจูงใจให

บุคลากร (X� = ๓.๘๔)54

๕๕ 

 สุพจน บุญวิเศษ5 5

๕๖ ไดวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒) เพ่ือศึกษาปจจัย

แวดลอมภายในและภายนอกทางการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๓) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการเสริมสราง

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยใช

แบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๐๐ คน ผลการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิผลในการบริหารงาน

                                                           
 

๕๔
อางแลว. 

๕๕ชนมณี ศิลานุกิจ, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วารสาร

ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๓๕ – ๕๓. 

 ๕๖สุพจน บุญวิเศษ, “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี”, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ป

ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๑๘๓-๑๙๗. 



๖๙ 

 

ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทํา

ใหแกประชาชน ท้ัง ๖ ดาน ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต มี

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากท่ีสุดปจจัยแวดลอมภายในทางการบริหารท่ีสงผล ตอประสิทธิผลในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยูในระดับมากท่ีสุด และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทักษะ ความรู ความสามารถ ดานโครงสรางองคกร ดาน

บุคคลากรดานกลยุทธดานรูปแบบการบริหารจัดการ ดานระบบการปฏิบัติงาน ดานคานิยมรวม อยูใน

ระดับมากท่ีสุด ปจจัยแวดลอมภายนอกทางการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา ปจจัยทางนโยบายและการเมือง อยูในระดับมาก และปญหาท่ีและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการบริหารจัดการสวัสดิการขององคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรีจากผูตอบแบบ คือ ๑) ภาครัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลในการจัดสวัสดิการ เชน เบี้ยยังชีพคนพิการ ผูสูงอายุและผูปวยเอดสอยางตอเนื่อง ๒) ภาครัฐ

ควรจัดใหมีทํางานแบบบูรณาการอยางมีสวนรวมระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับหนวยงานอ่ืนๆ 

ท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดสวัสดิการใหแกผูดอยโอกาส เชน กระทรวงพัฒนาสังคม 

 Richard M. Walker๕๗ ไดวิจัยเรื่อง “Local Government Management and 

Performance: A Review of Evidence” ผลการวิจัยพบวา รัฐบาลทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการ

ใหบริการแกประชาชน ในชวงหลายสิบปท่ีผานมานักวิชาการเริ่มท่ีจะตรวจสอบสัมพันธภาพระหวาง

ผูบริหารและผลการดําเนินงานของรัฐบาลทองถ่ินอยางรอบคอบโดยระบุตําแหนงนี้ไวในกรอบทาง

ทฤษฎีดานเศรษฐกิจเหตุการณฉุกเฉินและตามทรัพยากร ในการศึกษานี้เราจะทําการประเมินอยาง

ละเอียดเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนท่ีรูจักกันในปจจุบันเก่ียวกับสมมติฐานการบริหารจัดการประสิทธิภาพใน

รัฐบาลทองถ่ินดวยการผนวกรวมงานวิจัยเชิงประจักษท่ีไดรับการตีพิมพในชวง ๔๐ ปท่ีผานมา เรา

คนพบบทความเชิงประจักษ ๘๖ ขอท่ีทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางถ่ีถวน

และใชเทคนิคการทบทวนคะแนนสนับสนุนกับผลการศึกษาเหลานี้ การวิเคราะหของเราชี้ใหเห็นวา

นักวิชาการยังไมไดสํารวจวิธีจัดการกับการจัดการของรัฐบาลทองถ่ินท้ังหมดดวยความแข็งแรง

เชนเดียวกัน ความสนใจสวนใหญมุงเนนไปท่ีแนวคิดเก่ียวกับขนาดองคกรเนื้อหากลยุทธการวางแผน

คุณภาพบุคลากรความม่ันคงของบุคลากรระบบราชการและระบบเครือขาย หลักฐานแสดงใหเห็นถึง

                                                           
 

๕๗
Richard M. Walker, “Local Government Management and Performance: A Review of 

Evidence”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 25, No. 1 (January 

2015): 101–133. 



๗๐ 

 

ผลการปฏิบัติงานในเชิงบวกท่ีเปนผลมาจากคุณภาพบุคลากร ความม่ันคง และการวางแผนของ

บุคลากร และการสนบัสนุนในระดับปานกลางเพ่ือประโยชนของระบบเครือขายระบบราชการตัวแทน 

และเนื้อหายุทธศาสตร Subanalyses เปดเผยความสัมพันธท่ีแตกตางกันในมิติของผลการปฏิบัติงาน

และระดับองคกรภายในรัฐบาลทองถ่ินและนักวิชาการชาวอังกฤษและอเมริกันท่ีมีอิทธิพลตอ

การศึกษาเหลานี้สวนใหญมาจากมุมมองทางทฤษฎีท่ีแตกตางกัน แนวทางในการวิจัยในอนาคตจะ

ไดรับการพิจารณา 

 ปรุง บุญผดุง และคณะ ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีผลตอความรับผิดชอบ

ตอสังคมของธุรกิจ ผลการวิจัยพบวา ผูนํามีคานิยมและวิสัยทัศนในดานความรับผิดชอบตอสังคม มี

การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม โดยสื่อสารกลยุทธการดําเนินการตอพนักงานอยาง

สมํ่าเสมอ สงผลใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคม และเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ทําให

การดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยสามารถรับรูไดจากผลการ

ดําเนินการความรับผิดชอบทางดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการใหเพ่ือสังคม 

ซ่ึงคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกลุมธุรกิจตางๆ สามาร

นําผลการวิจัยไปใชในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง พนักงานเกิดความ

รับผิดชอบตอสังคม และมีการดําเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม พรอมท้ังกําหนด

ประเด็นสําคัญในการดําเนินการดานตาๆ ไดแก สุขภาพและความปลอดภัย การบริหารจัดการของ

เสียและวัสดุเหลือใช สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ

ดูแลพนักงาน การกํากับดูแลกิจการขอปฏิบัติดานจริยธรรมความรับผิดชอบตอชุมชนและการสงเสริม

การศึกษา57

๕๘ 

 ณฐพร พันธุอุดม ไดวิจัยเรื่อง การจัดการเพ่ือความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นดานนโยบายการบริหารและความยั่งยืน

องคการอยูในระดับปานกลาง  ดานผูนําองคการ  วัฒนธรรมองคการ  บรรยากาศองคการ และการ

บริหารจัดการอยูในระดับมาก สวนการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางความสัมพันธท่ีปรับแก

พบวามีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการทดสอบสมมติฐานท้ัง ๑๒ ขอ สวนใหญเปนไป

ตามท่ีกําหนดไว ยกเวนสมมติฐานท่ี ๘ วัฒนธรรมองคการไมไดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการ

บริหารจัดการ จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญพบวา วัฒนธรรมองคการและผูนําองคการมีบทบาท

สําคัญยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ  นโยบายการบริหารเปนปจจัยท่ีทําใหธุรกิจ

ดําเนินการไปไดดีตามแผนและนําไปสูความสําเร็จ  การสรางบรรยากาศในการทํางานทําใหบุคลากร

                                                           
 

๕๘
ปรุง บุญผดุง และคณะ, “ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจ”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๖๘-๑๗๙. 



๗๑ 

 

แตละคนมีการรับรูและมีทัศนคติตอองคการดีข้ึน ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ความ

ผูกพันและสรางความยั่งยืนตอองคการได การบริหารจัดการองคการจะตองมีแนวทางการพัฒนาโดย

มุงม่ันสรางประโยชนสูงสุดตอสังคม  บริหารองคการดวยความโปรงใส  มีความรับผิดชอบตอชุมชน  

สังคม  สรางนวัตกรรมสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ทําใหมีผลประกอบการดีข้ึน  เกิดความยั่งยืน

ตอผูประกอบการ58

๕๙ 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ชนมณี ศิลานุกิจ ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 

ทุกดาน เรียงลําดับ จากมากไปหานอย ไดแก ดานความกาวหนาในหนาท่ี

การงาน  ดานการวางแผนอัตรากําลัง และดานการสรรหา ดานการ

พัฒนาบุคลากร ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานการบริหาร

จัดการและดานการสรางแรงจูงใจใหบุคลากร  

สุพจน บุญวิเศษ ผลการวิจัยพบวา ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุดปจจัยแวดลอมภายในทางการบริหารท่ีสงผล ตอประสิทธิผลใน

การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี อยูในระดับมากท่ีสุด  

Richard M. Walker 

 

นักวิชาการยังไมไดสํารวจวิธีจัดการกับการจัดการของรัฐบาลทองถ่ิน

ท้ังหมดดวยความแข็งแรงเชนเดียวกัน ความสนใจสวนใหญมุงเนนไปท่ี

แนวคิดเก่ียวกับขนาดองคกรเนื้อหากลยุทธการวางแผนคุณภาพ

บุคลากรความม่ันคงของบุคลากร ระบบราชการและระบบเครือขาย 

หลักฐานแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานในเชิงบวกท่ีเปนผลมาจาก

คุณภาพบุคลากร ความม่ันคง และการวางแผนของบุคลากร 

 

  

                                                           
 

๕๙
ณฐพร พันธุอุดม, “การจัดการเพ่ือความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย”, วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก, ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๙๖-๑๐๕. 



๗๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ปรุง บุญผดุง และคณะ ผูนํามีคานิยมและวิสัยทัศนในดานความรับผิดชอบตอสังคม มีการกําหนด

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม โดยสื่อสารกลยุทธการดําเนินการตอ

พนักงานอยางสมํ่าเสมอ สงผลใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคม และ

เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ทําใหการดําเนินการความรับผิดชอบ

ตอสังคมของธุรกิจประสบความสําเร็จ 

ณฐพร พันธุอุดม การสรางบรรยากาศในการทํางานทําใหบุคลากรแตละคนมีการรับรูและมี

ทัศนคติตอองคการดีข้ึน ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ความ

ผูกพันและสรางความยั่งยืนตอองคการได การบริหารจัดการองคการ

จะตองมีแนวทางการพัฒนาโดยมุงม่ันสรางประโยชนสูงสุดตอสังคม  

บริหารองคการดวยความโปรงใส  มีความรับผิดชอบตอชุมชน  สังคม  

สรางนวัตกรรมสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ทําใหมีผลประกอบการดี

ข้ึน  เกิดความยั่งยืนตอผูประกอบการ 

 

 ๒.๖.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” พบวา มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

ตลาดหลักทรัพยยดังตอไปนี้ 

 จารุวรรณ เอกสะพัง ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเปดเผยและรายงานขอมูลทุน

ทางปญญา ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา ควรทําการ

เปดเผยขอมูลรายงานทุนทางปญญา และคาใชจายเก่ียวกับทุน ทางปญญา เพ่ือการบงบอกถึงการ

บริหารงานของบริษัทวาผูบริหารใหความสําคัญตอการบริหารงานดานบุคคล ดานโครงสราง และดาน

การใชทุนหรือทรัพยากรท่ีมีอยูในบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนารูปแบบการเปดเผยและ

รายงานขอมูลทุนทางปญญาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชวิธีการ

ทบทวนเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางมีประเด็นคําถามท่ี

เก่ียวกับการรายงานทุนทางปญญาของบริษัทจําแนกออกเปน ๓ สวน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดใน

การวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ๑) ระดับความสําคัญของบริษัทตอทุนทางปญญาของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ๒) ระดับความสําคัญของทุนทางปญญาตอนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง



๗๓ 

 

ประเทศไทย ๓) ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมและตนทุนในการเปดเผยขอมูลทุนทางปญญา 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงรูปแบบการรายงานทุนทางปญญา ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ ประกอบดวย กรรมการ

ผูบริหารบริษัท นักบัญชีของบริษัท ท่ีปรึกษาทางการดานลงทุน ผูจัดการธนาคารดานสินเชื่อ ซ่ึงเปน

บุคคลท่ีเก่ียวของกับการใชขอมูลทางบัญชีท้ังหมด เพ่ือสอดคลองกับการพัฒนาแบบรายงานทุนทาง

ปญญาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหพบวาสวนใหญเห็นดวยกับการเปดเผยขอมูล

รายงานทุนทางปญญาเพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องดวยเปนขอมูลท่ีสําคัญตอการไปใชในการตัดสินใจของผูสนใจลงทุน

และเปนขอมูลในการเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือบงบอกตอการบริหารจัดการภายในบริษัท ทําให

ลูกคาเกิดความเชื่อถือตอบริษัทในการตัดสินใจ อาทิเชน การลงทุน การเลือกใชผลิตภัณฑ เปนตน59

๖๐ 

 ศาตรา ไหลประเสริฐไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบวา ๑) การลงทุนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออยูในระดับปานกลาง ๒) รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ๒.๑) ความพอประมาณ โดยการประเมินความเหมาะสมในการ

ลงทุน ลงทุนดวยเงินออม และหลีกเลี่ยงการเก็งกําไร ๒.๒) ความมีเหตุผล โดยการลงทุนดวยการใช

ปจจัยพ้ืนฐาน การใชหลักเหตุและผล การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน และการประเมินมูลคา

พ้ืนฐานของหุน ๒.๓) การมีภูมิคุมกัน โดยการจัดพอรตกระจายความเสี่ยง การลงทุนในหุนพ้ืนฐานดี

ความเสี่ยงต่ํา การลงทุนแบบเนนคุณคา การใชเครื่องมือลดความเสี่ยง ๒.๔) การมีความรู โดย

การศึกษาเรียนรูในกิจการของหุน การมีความรูดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการเงิน การวิเคราะห

ขอมูลกอนการลงทุน ๒.๕) การมีคุณธรรม โดยการลงทุนในกิจการท่ีมีธรรมาภิบาล การไมใชขอมูลวง

ใน และการสรางความสมดุลในทรัพยากร สังคมและสิ่งแวดลอม ๓) ผลการประเมินรูปแบบ พบวา 

รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดและมีความเปนไปไดในระดับมาก60

๖๑ 

 ไพฑูรย อินตะขัน และคณะ ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางโอกาสในการ

ลมละลายธุรกิจครอบครัวและการตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย” ผลการวิจัยพบวา  โอกาสในการลมละลายและขนาดของกิจการ มีความสัมพันธทางบวกตอการ

ตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

อยางไรก็ตามธุรกิจครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการตกแตงกําไร ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจ
                                                           
 

๖๐
จารุวรรณ เอกสะพัง, การพัฒนารปูแบบการเปดเผยและรายงานขอมูลทุนทางปญญา ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔ (กรกฎาคม-

สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๒๒-๑๓๓๕. 

 
๖๑

ศาตรา ไหลประเสริฐ, “รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”,

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๑๑๘๓-๑๑๙๓. 



๗๔ 

 

นําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบาย เพ่ือยับยั้งพฤติกรรมการตกแตงกําไร ท่ีอาจสงผลเสียตอความ

นาเชื่อถือของขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป61

๖๒ 

 ครองรัตน อนุศาสนนันท ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการเปดเผยขอมูลความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา 

๑) ขนาดของบริษัทสงผลกระทบตอการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๑ ในขณะท่ีสัดสวนหนี้สินรวม

ตอสินทรัพยรวมสงผลกระทบตอการการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดาน

เศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ๒) ขนาดของบริษัทสงผลกระทบตอมูลคากิจการมุมมอง

ภายใน ดานอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ และสัดสวน

หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมสงผลกระทบตอมูลคากิจการมุมมองภายใน ดานอัตราสวนผลตอบแทนตอ

สวนของผูถือหุน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๑ ๓) การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของ

บริษัท ดานเศรษฐกิจสงผลกระทบตอมูลคากิจการมุมมองภายนอก ดานอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ดานสัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม ดานโครงสรางของผูถือหุน 

และสัดสวนของคณะกรรมการอิสระไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของการเปดเผยขอมูลความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดานสังคม62

๖๓ 

 สัตยา ตันจันทรพงษ ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลรายงานการ

พัฒนาความยั่งยืนกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความ

ยั่งยืนกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีไมรวมกลุม

ธุรกิจการเงินสําหรับขอบเขตการศึกษาจํากัดเฉพาะป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓๓๗ บริษัทโดยใชแบบ

ประเมินการเปดเผยขอมูลรายงาน การพัฒนาความยั่งยืนท่ีปรับปรุงมาจากกรอบการรายงานความ

ยั่งยืนของ Global Report Initiative และการวางแผนภาษีวัดจากอัตราสวนคาใชจายภาษีตอ

สินทรัพยรวมเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคสหสัมพันธและการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ

ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย 

(Stakeholder Theory) และการศึกษาของ Lanisand Richardson (2012) Hoietal. (2013) และ 

                                                           
 

๖๒
ไพฑูรย อินตะขัน และคณะ, “ความสัมพันธระหวางโอกาสในการลมละลายธุรกิจครอบครัวและการ

ตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารวิชาการเครือขายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๔๙-๖๒. 

 
๖๓

ครองรัตน อนุศาสนนันท, “ปจจัยท่ีสงผลตอการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี 

๗ (กรกฎาคม ๒๕๖๓) : ๖๑-๖๗. 



๗๕ 

 

Sariand Tjen (2016) ผลการวิจัยพบวา การเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมี

ความสัมพันธในเชิงลบกับการวางแผนภาษีแสดงถึงเม่ือบริษัททําการเปดเผยขอมูล รายงานการพัฒนา

ความยั่งยืนมากข้ึนจะชวยลดการวางแผนภาษี ผลการศึกษาจะเปนประโยชนกับหนวยงานของรัฐใน

การสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน63

๖๔ 

 สินีนาฏ วงคเทียนชัย ไดทําการวิจัยเรื่อง “การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม

และการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา 

การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม (CSRD) สงอิทธิพลทางตรงหรือสงผลตอการดําเนินงานท่ี

ไมเปนตัวเงิน (NFI) ท่ีมีขนาดอิทธิพลเทากับ ๐.๘๗ ในระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ การเปดเผย

ขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม (CSRD) ไมมีอิทธิพลหรือไมสงผลตอการดําเนินงานท่ีเปนตัวเงิน (NFI) 

การดําเนินงานท่ีไมเปนตัวเงิน (NFI) ไมมีอิทธิพลหรือไมสงผลตอการดําเนินงานท่ีเปนตัวเงิน (FIN) 

การแดงใหเห็นวาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีผลตอการดําเนินการท่ีไมเปนตัวเงิน กลาวคือชื่อเสียง

ขององคกร และความผูกพันของพนักงาน64

๖๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 

จารุวรรณ เอกสะพัง ควรทําการเปดเผยขอมูลรายงานทุนทางปญญา และคาใชจายเก่ียวกับ

ทุน ทางปญญา เพ่ือการบงบอกถึงการบริหารงานของบริษัทวา

ผูบริหารใหความสําคัญตอการบริหารงานดานบุคคล ดานโครงสราง 

และดานการใชทุนหรือทรัพยากรท่ีมีอยูในบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ 

ศาตรา ไหลประเสริฐ การลงทุนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อยูในระดับปานกลาง รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   ผลการประเมินรูปแบบ พบวา รูปแบบมี

ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดและมีความเปนไปไดในระดับมาก 

 

                                                           
 

๖๔
สัตยา ตันจันทรพงษ. “ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนกับ

การวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๐) : ๒๗๓-๒๙๕. 

 
๖๕

สินีนาฏ วงคเทียนชัย, “การเปดเผยขอมูลความรบัผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปท่ี ๑๐ ฉบับ

ท่ี ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘) : ๑๐๗-๑๒๑. 



๗๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ผลการวิจัย 

ไพฑูรย อินตะขัน และ

คณะ 

โอกาสในการลมละลายและขนาดของกิจการ มีความสัมพันธทางบวก

ตอการตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางไรก็ตามธุรกิจครอบครัวไมมี

ความสัมพันธกับการตกแตงกําไร ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจนํา

ผลการวิจัยไปกําหนดนโยบาย เพ่ือยับยั้งพฤติกรรมการตกแตงกําไร ท่ี

อาจสงผลเสียตอความนาเชื่อถือของขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยตอไป 

ณัฐชรัตน  สินธุชัย ปจจัยดานคุณภาพกําไร  ประกอบดวย  PE  มีความสัมพันธิ์เชิงบวก

กับประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในหมวด

ธุรกิจขนสงและโลจิสติกสและปจจัยดานคุณภาพกําไร  QOE และ  PE   

มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ สําหรับหมวดธุรกิจการแพทย 

ณัฐชรัตน  สินธุชัย ปจจัยดานคุณภาพกําไร  ประกอบดวย  PE  มีความสัมพันธิ์เชิงบวก

กับประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในหมวด

ธุรกิจขนสงและโลจิสติกสและปจจัยดานคุณภาพกําไร  QOE และ  PE   

มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ สําหรับหมวดธุรกิจการแพทย 

สัตยา ตันจันทรพงษ การเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมีความสัมพันธในเชิง

ลบกับการวางแผนภาษีแสดงถึงเม่ือบริษัททําการเปดเผยขอมูล 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืนมากข้ึนจะชวยลดการวางแผนภาษี ผล

การศึกษาจะเปนประโยชนกับหนวยงานของรัฐในการสงเสริมใหบริษัท

จดทะเบียนมีการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมาก

ยิ่งข้ึน 

สินีนาฏ วงคเทียนชัย การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม (CSRD) สงอิทธิพลทางตรง

หรือสงผลตอการดําเนินงานท่ีไมเปนตัวเงิน (NFI) ท่ีมีขนาดอิทธิพล

เทากับ ๐.๘๗ ในระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ การเปดเผยขอมูล

ความรับผิดชอบตอสังคม (CSRD) ไมมีอิทธิพลหรือไมสงผลตอการ

ดําเนินงานท่ีเปนตัวเงิน (NFI) การดําเนินงานท่ีไมเปนตัวเงิน (NFI) ไมมี

อิทธิพลหรือไมสงผลตอการดําเนินงานท่ีเปนตัวเงิน (FIN) 



๗๗ 

 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของจากนั้นไดนํามา

สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดดังตอไปนี้ 

 ๑. รูปแบบการสื่อสารของเบอรโล (Berlo’s Model of Communication)๖๖ 

  ๑) แหลงของสารหรือผูสง (S : Source) 

  ๒) ขอมูลขาวสาร (M : message) 

  ๓) ชองทางในการสง (C : channel) 

  ๔) ผูรับ (R : receiver) 

 ๒. องคประกอบของสารแนวแนวพุทธสื่อสาร ๕ ประการ66

๖๗ 

  ๑) สัจจะ (ความจรงิ) 

  ๒) ตถตา (แทจริง) 

  ๓) กาละ (ถูกเวลา) 

  ๔) ปยะ (ผูรับสารชอบ) 

  ๕) อัตถะ (มีประโยชน) 

๓. วงจรควบคุมการบริหารแบบมีคุณภาพ PDCA ของเด็มม่ิง (William Edwards 

Deming)  ประการ67

๖๘ 

 ๑) P=Plan (ข้ันตอนการวางแผน) คือ ข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนด

กรอบหัวขอท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ  

 ๒) D = Do ข้ันตอนการปฏิบัติ คือ ข้ันตอนการปฏิบัติคือการลงมือปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกําหนดไวในข้ันตอนการวางแผน  

 ๓) C = Check ข้ันตอนการตรวจสอบ คือ ข้ันตอนการตรวจสอบ คือการประเมินผล

ท่ีไดรับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหทราบวาในข้ันตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมาย  

                                                           
 

๖๖
David K. Berlo, The Process of Communication, (New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1960), p. 12. 

 
๖๗

พระราชปริยัติกวี (สมจินต สมฺมาปฺโ), วิทยากรตนแบบสันติภาพ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

http://thebuddh.com/?p=44200 [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 

 
๖๘

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, มุงสูคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิซ สําราญ

ราษฏร, ๒๕๔๗), หนา ๑๘๘ - ๑๙๐. 



๗๘ 

 

 ๔) A = Action ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม คือ ข้ันตอนการดําเนินงานให

เหมาะสมจะพิจารณาผล 

 ๔. หลักธรรมาภิบาล ๖68

๖๙ 

  ๑) ดานหลักนิติธรรม 

  ๒) หลักคุณธรรม 

  ๓) หลักความโปรงใส 

  ๔) หลักการมีสวนรวม 

  ๕) หลักความรับผิดชอบ 

  ๖) หลักความคุมคา 

  

  

                                                           
 

๖๙
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาล (Good Gevernance) ในสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๕), หนา ๔๖. 



๗๙ 

 

 

ตัวแปรแผงภายนอก                                                     ตัวแปรแผงภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

๔. การมสีวนรวม 

๖. ความคุมคา 

๕. ความรบัผิดชอบ 

๒. คุณธรรม 

๓. ความโปรงใส 

พุทธสื่อสาร 
 

๑. สัจจะ (ความจริง) 

 
๒. ตถตา (แทจริง) 

 
๓. กาละ (ถูกเวลา) 

๔. ปยะ (ผูรับชอบ) 

๕. อัตถะ (มีประโยชน) 

๒. สาร 

๑. ผูสง 

การสื่อสาร 
๓. ชองทาง 

๔. ผูรบั 

การบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

๑. การวางแผน 

๒. การปฏิบัติตามแผน 

๓. การตรวจสอบ 

การบริหารจัดการ 

๔. การปรับปรุงแกไข 

๑. นิติธรรม 



 
 

 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

บริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 

๓) เพ่ือนําเสนอโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย การออกแบบการวิจัยดวยวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 

Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้  

  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

  ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

   ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

   ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 

  ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ  

   ๓.๓.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ 

   ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

   ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล  

   ๓.๓.๔ การวิเคราะหขอมูล 

  



๘๑ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ผูวิจัยไดใชแผน 

การวิจัยแบบผสมวิธีโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative 

Method to Extend Quantitative Results) แสดงไวดังภาพท่ี ๓.๑ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓.๑ การวิจัยแบบผสมวิธีดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 จากภาพท่ี ๓.๑ ผูวิจัยไดกําหนดการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการศึกษาวิจัย ทําใหไดแนวทาง

ในการออกแบบการวิจัยโดยแบง ออกเปน ๒ ระยะ ดังนี้ 

 ระยะท่ี ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเริ่มจากการศึกษาวิจัย ใน

เชิงเอกสาร (Documentary) เพ่ือทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดย เลือกตาม

เกณฑท่ีสําคัญ ประกอบดวย ๑) ความจริง (Authenticity) ๒) ความถูกตองนาเชื่อถือ (Credibility) 

๓) การเปนตัวแทน (Representativeness) และ ๔) ความหมาย (Meaning) ความนาเชื่อถือ และ

ความถูกตองของขอมูลในเอกสารท่ีนํามาวิเคราะห และสังเคราะห โดยนําผลท่ีไดรับมาดําเนินการ

สรางกรอบแนวคิดในการวิจัย และดําเนินการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีความ

สอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ และ

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

 ระยะท่ี ๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

๑) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) 

ท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเปนผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของและตัวแทนของ

ผูบริหารบริษัทจดทะเบียน  และนักลงทุนจํานวน ๑๗ รูปหรือคน 

๒) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผูทรงคุณวุฒิ (Expert) ผูวิจัย 

กําหนดการการสนทนากลุมเฉพาะของผูเชี่ยวชาญดานการบริหารภาครัฐ ไดแก ผูบริหารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลดา

หลักทรัพย นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาตสร นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานหลักพุทธธรรม ผูบริหาร

การวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 



๘๒ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นักลงทุนประเภทตางๆ และประชาชนผูสนใจลงทุนในตลาดหุน 

โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการสราง 

เครือขายในการปฏิบัติงานรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) รวมถึงการสรางองคความรู

ท่ีเก่ียวของในดานการบริหารภาครัฐ ท่ีเก่ียวของกับตลาดทุนตลาดหุนอยางรอบดานดวยความ

ละเอียดลึกซ้ึง จํานวน ๙ รูปหรือคน 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๑) ประชากร 

 ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ท่ีเปดบัญชีการลงทุน จํานวน ๑,๙๒๔,๔๗๕ ราย0

๑ 

 ๒) กลุมตัวอยาง 

   ๒.๑) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ไดแก นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีเปดบัญชีการลงทุน จํานวน ๔๕๐ ตัวอยาง 

สําหรับขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใช ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางในการวิจัยโดยการพิจารณา

จากความเหมาะสมของจํานวนคาพารามิเตอรท่ีทําการประมาณคาภายใตรูปแบบตามสมมติฐานใน

กรอบแนวคิดท่ีไดศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของนักวิจัยดานรูปแบบการ

วิเคราะหลิสเลล คือ Lindeman, Merenda and Gold๒   และ Weiss๓  ท่ีไดทําการกําหนดขนาด

ตัวอยางตามกฎอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางและจํานวนความสัมพันธของพารามิเตอรหรือตัวแปร 

ไวเปนตัวอยาง ๑๐–๒๐ ตัวอยางตอความสัมพันธ จากกรอบแนวคิดการวิจัยพบวามีจํานวน

ความสัมพันธของพารามิเตอรท่ีตองประมาณภายใตรูปแบบลิสเลลท้ังหมด ๔๕ ความสัมพันธ ใชเสน

ความสัมพันธละ ๑๐ ตัวอยางเทากับ ๔๕ x ๑๐ = ๔๕๐ 

                                                           
 

๑
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

https://www.set.or.th/th/ market/securities_company_statistics63.html [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

 ๒Lindeman RH, Merenda PF, Gold RZ., Introduction to Bivariate and Multivariate 

Analysis, (Scott Foresman: Glenview, IL, 1980), p. 163. 

 ๓Weiss, R., The Provision of Social Relationship, In Z. Rubin (Ed), (Doing Unto others 

Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall, 1972), pp. 17-26. 



๘๓ 

   ๒.๒) การสุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกใชวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified 

random sampling) ดวยวิธีการจับฉลากจนกระท่ังครบตัวอยางตามท่ีตองการ 

 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงสํารวจ (Questionnaire) 

สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 

ข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๑. ศึกษาขอมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานวิจัย รายงานการประชุมตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของเพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย เพ่ือกําหนดนิยาม ตัว

แปรท่ีใชศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ซ่ึงไดนิยามตัวแปรท่ีกําหนดไวในกรอบแนวคิดดังนี้ 

๒. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

๓. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือ ในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

๔. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน 

พรอมท้ังนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปร เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไข เพ่ือหาคําความเชื่อม่ัน 

(Reliability) 

๕. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง โดยนําเครื่องมือท่ีไดจากการไปทดลองแจก (Try 

Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน ๓๐ ชุด มาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันแลว

นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา 

๖. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง และนําไปแจกกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

๗. รวบรวมแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหเ พ่ือหาขอสรุปท่ีเปนเชิงสถิติ และ 

สังเคราะหขอมูลท่ีไดเพ่ือนํามาสูกระบวนการสรางแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview 

Form) 

 ๒) ลักษณะของแบบสอบถาม 

 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ในการวิ จั ยครั้ ง นี้ เ ป น แบบสอบถามความ คิด เห็ น เ ชิ ง สํ า ร ว จ 

(Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนดามกรอบวิจัย โดยการสรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปน ๔ 

ตอน ดังนี้ 



๘๔ 

 ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเ ก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ 

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน ๖ ขอ 

 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง และทางออมตอ

การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) จํานวน ๗๖ ขอ คําตอบมี ๕ ระดับ 

ดังนี้ 

 ๕ หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

 ๔ หมายถึง เห็นดวยมาก  

 ๓ หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  

 ๒ หมายถึง เห็นดวยนอย  

 ๑ หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ ซ่ึงจะเปนคําถามท่ีเปดโอกาส ให

ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด 

(Open ended Questions) จํานวน ๑ ขอ 

 ๓) การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

  ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนโดยไดนําแบบสอบถาม 

หาคาความเท่ียงตรง (Validity) และหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ ดังนี้ 

๑. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ 

เครื่องมือท่ีออกแบบไว 

๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอ ประธาน

และกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลว นํามา

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม จํานวน ๕ คน ประกอบดวย 

 ๑) รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 

 ๒) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ๓) ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 



๘๕ 

 ๔) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 

 ๕) ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยกอนนําไปใช เพ่ือพิจารณาท้ังในดาน เนื้อหา

สาระและโครงสรางของคําถาม ตลอดจนภาษาท่ีใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการจัด

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามแตละขอ และวัตถุประสงค 

(IOC : The Index of Item Objective Congruence) ท่ีมีเกณฑการพิจารณาให คะแนน ดังนี ้

 +๑ หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคการวิจัย 

 ๐ หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงคการวิจัย 

 -๑ หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงคการวิจัย 

 หลังจากนั้นนําคะแนนของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองๆ โดยใชสูตร 

Rovinelli & Hambleton มีสูตรการคํานวณดังนี้ 

  ใชสูตร IOC = 
R

N
∑  

  IOC   คือ ดัชนีความสอดคลอง 

    (Index of Item – Objective Congruence) 

  R คือ คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

  ∑R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

 เกณฑการแปลความหมาย คาดัชนีความสอดคลองท่ียอมรับได ซ่ึงเครื่องมือการวิจัย ฉบับ

นี้ไคคา IOC ทุกขอ ซ่ึงถือวาเครื่องมือใชได ท้ังนี้ผูวิจัยเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC มากกวา ๐.๕ จาก

ผูเชี่ยวชาญท้ัง ๕ คน มาเปนขอคําถาม ซ่ึงไดตรวจสอบแบบสอบถามแลวเห็น วาแบบสอบถามทุกขอ

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความเท่ียงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแตละดาน และ ครอบคลุมวัตถุประสงคของ

การวิจัย 

 ๓. หาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว 

ไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน ๓๐ ชุด 

เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอน บาค (α : 



๘๖ 

Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๓๑ 

ถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได 

 ๔. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอ

ความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวิจัยตอไป 

 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๑) ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม จํานวน ๔๕๐ ฉบับ ซ่ึงถือวาขนาดของกลุมตัวอยางในการ

วิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง โดยเก็บ

แบบสอบถามคืน ดวยตนเอง แลวนํามาตรวจสอบความถูกตอง ไดขอมูลท่ีสมบูรณท้ังหมดจํานวน 

๔๕๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 

 ๒) นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ วิเคราะห

ขอมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร 

 ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis : EFA) และรูปแบบสมการโครงสราง (Structural Equation 

Modeling: SEM) การวิเคราะหขอมูล มีข้ันตอนตอไปนี้ 

 ๑) การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ๒) การวิเคราะหเนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช

วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ตามเกณฑการวิเคราะหเนื้อหา3

๔ 

  ๒.๑) ผูวิจัยตั้งกฎเกณฑข้ึนสําหรับการคัดเลือกเอกสาร และหัวขอท่ีจะทําการ

วิเคราะห 

  ๒.๒) ผูวิจัยวางเคาโครงของขอมูล โดยการทํารายชื่อคําหรือขอความในเอกสารท่ีจะ

ถูกนํามาวิเคราะห แลวแบงไวเปนประเภท (Categories) เพ่ือใหการวิเคราะหมีความสมํ่าเสมอ และ

สามารถตัดสินไดวา จะดึงคําหรือขอความใดออกมาจากเอกสารหรือตัวบท (Text) และจะท้ิงคําหรือ

ขอความใดออกไป 

                                                           
๔สุภางค จันทวานิช, การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๒๔.  



๘๗ 

  ๒.๓) ผูวิจัยคํานึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดลอมประกอบของขอมูล

เอกสารท่ีนํามาวิเคราะห โดยผูวิจัยตั้งคําถามเก่ียวกับเอกสารท่ีนํามาวิเคราะหตามหัวขอในแบบการ

วิเคราะหเนื้อหาซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนท้ังนี้เพ่ือใหการวิเคราะหเปนไปอยางลึกซ้ึง ผูวิจัยทําการพิจารณา

เอกสารในสภาพท่ีเปนปจจัย และเปรียบเทียบคุณลักษณะของเนื้อหาเขากับบริบทของเอกสาร โดยมี

การโยงคุณลักษณะเขากับกรอบแนวคิดทฤษฏีท่ีผูวิจัยเลือกมาเปรียบเทียบ เพ่ือการวิเคราะหขอมูลให

มีความกวางข้ึน และนําไปสูการอางใชกับขอมูลอ่ืน ๆ ได 

  ๒.๔) วิเคราะหเนื้อหาตามท่ีปรากฏ (Manifest Content) ในเอกสารวัดความถ่ีของ

คําหรือขอความในเอกสารเทานั้น ไมใชการตีความหมายของขอความ 

 ๓) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหปจจัย

เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือศึกษากลุมตัวแปรท่ียังไมมีทฤษฎี หรือแนวคิด

สนับสนุนเรื่องนั้นมากอน ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากตัวแปรเหลานั้น แลวนํามาจัดหมวดหมูดวยการ

วิเคราะหปจจัยเพ่ือตองการทราบวากลุมตัวแปร (Set of Variables) ท้ังหมดมีก่ีปจจัย (Factor) ดวย

การใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผลจากการวิเคราะหปจจัย จะชวยลดตัวแปรลงและไดปจจัยซ่ึงทําใหเขาใจ

ลักษณะของขอมูลไดงาย และสามารถสรางตัวแปรแฝงเพ่ือนําตัวแปรแฝงมาใชในการวิเคราะห

รูปแบบสมการโครงสรางตอไป ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจมีข้ันตอนการวิเคราะหดังนี4้๕  

  ๓.๑) ตรวจสอบเบื้องตนวา ขอมูลสามารถนํามาวิเคราะหปจจัยไดหรือไม โดยการ

พิจารณาเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปร จากการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาไกเซอร-ไมเยอร- ออลคิน 

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO-MSA) มากกวา .๗๐ ถึง ๑ และ

คา Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญ แสดงวา ตัวแปรมีความสัมพันธกัน เหมาะสมท่ีจะ

นํามาวิเคราะหปจจัย 

  ๓.๒) สกัดปจจัยข้ันตน (Factor Extraction) ใชวิธี Principal Component 

Analysis โดยมีเกณฑกําหนดจํานวนปจจัย คือ คาไอเกน (Eigen Values) มากกวา ๑ และ Scree 

Plot เสนกราฟเริ่มเปนเสนตรงขนานกับแกนนอน 

  ๓.๓) หมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) เพ่ือใหไดปจจัยรวมท่ีชัดเจน 

  ๓.๔) สรางคะแนนปจจัย (Factor Score) เพ่ือสรางตัวแปรแฝงจากตัวแปรสังเกตได 

  ๓.๕) ตั้งชื่อปจจัยใหสื่อความหมายถึงตัวแปรท้ังหมดในปจจัย 

                                                           
๕นงลักษณ วิรัชชัย, รูปแบบลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๒.  
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 ๔) การวิเคราะหรูปแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) 

เปนการบูรณาการของสถิติวิเคราะหท่ีสําคัญ คือการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และการ

วิเคราะหเสนทางอิทธิพล (Path Analysis) รูปแบบสมการโครงสรางประกอบดวย ๒ สวน คือรูปแบบ

การวัด (Measurement Model) และรูปแบบโครงสราง (Structural Model)  

  ๔.๑) รูปแบบการวัด (Measurement Model) เปนรูปแบบท่ีระบุความสัมพันธเชิง

เสนระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได ผูวิจัยใชการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis : CFA) อันดับท่ีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบการวัดตัวแปรแฝงวา ตัว

แปรสังเกตได/ตัวบงชี้ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยโปรแกรม Lisrel (Linear 

Structure Relation) และพิจารณาคัดเลือกปจจัยและตัวบงชี้ จากตัวแปรสังเกตได/ตัวบงชี้ท่ีมี

สัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ซ่ึงสามารถอธิบายองคประกอบสูงตั้งแตรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

  ๔.๒) รูปแบบโครงสราง (Structural Model) เปนรูปแบบท่ีระบุความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง ผูวิจัยใชการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล (Path Analysis) 

จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร ศึกษาอิทธิพลทางตรงและ

อิทธิพลทางออมระหวางตัวแปร และวิเคราะหตรวจสอบความตรงของทฤษฏีหรือทดสอบความ

สอดคลองระหวางรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ ประกอบดวยข้ันตอน ๒ สวนคือ 

  ๔.๒.๑) การประมาณคาพารามิเตอร 

   (๑) การกําหนดขอมูลจําเพาะรูปแบบ (Specification of the Model) 

ผูวิจัยไดสนใจศึกษาวาตัวแปรสาเหตุตัวใดบางท่ีสงผลโดยตรงและโดยออมตอการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูวิจัยใช

รูปแบบการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ประกอบดวยตัวแปรแฝง และตัวแปร

สังเกตได โดยมีขอตกลงเบื้องตนของรูปแบบวาความสัมพันธของรูปแบบท้ังหมดเห็นความสัมพันธเชิง

เสนตรง (Linear) เปนความสัมพันธเชิงบวก (Additive) และเปนความสัมพันธทางเดียว (Recursive 

Model) ระหวางตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) และตัวแปรภายใน (Endogenous 

Variables)   

   (๒) การระบุความเปนไปไดคาเดียวของรูปแบบ (Identification of the 

Model) ผูวิจัยใชเง่ือนไขกฎที (t-rule) นั่นคือจํานวนพารามิเตอรท่ีไมทราบคาจะตองนอยกวาหรือ

เทากับจํานวนสมาชิกในเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของกลุมตัวอยาง ตรวจสอบโดย

จะใหจํานวนพารามิเตอรท่ีตองการประมาณคา (t) และจํานวนตัวแปรสังเกต (NI) ซ่ึงนํามาคํานวณหา

จํานวนสมาชิกในเมทริกซความแปรปรวนรวมได กฎท่ีกลาววา แบบจําลองจะระบุคาไดพอดีเม่ือ t   
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(๑/๒) (NI) (NI+๑) และใชกฎความสัมพันธทางเดียว (Recursive Rule) เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไข

พอเพียง  

   (๓) การประมาณคาพารามิเตอรของรูปแบบ (Parameter Estimation 

form the Model) ผูวิจัยใชการประมาณคาโดยใชวิธี ML (Maximum Likelihood) ซ่ึงเปนวิธีท่ี

แพรหลายท่ีสุด วิธีนี้ใชฟงกชั่นความกลมกลืนท่ีไมใชฟงกชั่นแบบเสนตรง แตก็เปนฟงกชั่นท่ีบอกความ

แตกตางระหวาง เมทริกซ S และ Sigma ได คาประมาณของพารามิเตอรท่ีไดจากวิธี ML มีความคง

เสนคงวา (Consistency) มีประสิทธิภาพและความเปนอิสระจากมาตรวัด การแจกแจงสุมของ

คาประมาณพารามิเตอรท่ีไดจากวิธี ML เปนแบบปกติ และความแกรงของคาประมาณข้ึนอยูกับ

ขนาดของคาพารามิเตอร  

  ๔.๒.๒) การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ (Goodness of Fit Measures) 

เพ่ือศึกษาภาพรวมของรูปแบบวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด ผูวิจัยใชสถิติท่ีจะตรวจสอบ 

ดังนี้ 

  (๑) คาไค-สแควร (Chi-square Statistics) เปนคาสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานทาง

สถิติวาฟงกชั่นความสอดคลองมีคาเปนศูนย ถาคาไค-สแควร มีคาต่ํามากหรือยิ่งเขาใกลศูนยมาก และ

คาไค-สแควร ไมมีนัยสําคัญ แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ    

  (๒) คาสัดสวน  /df เนื่องจากเม่ือจํานวนกลุมตัวอยางมาก คาไค-สแควรก็จะยิ่งสูง

มากจนอาจทําใหสรุปผลไดไมถูกตอง ดังนั้นจึงแกไขโดยพิจารณาคา  /df ซ่ึงควรมีคาไมควรเกิน 

๒.๐๐5

๖  

  (๓) ดัชนีระดับความสอดคลอง (Goodness-of-Fit Index: GFI) ซ่ึงเปนอัตราสวน

ของผลตางระหวางฟงกชั่นความสอดคลองจากรูปแบบกอน และหลังปรับรูปแบบกับฟงกชั่น ความ

สอดคลองกอนปรับรูปแบบคา GFI หากมีคาตั้งแต ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ  

  (๔) ดัชนีวัดความสอดคลองท่ีปรับแลว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) 

ซ่ึงนํา GFI มาปรับแก โดยคํานึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซ่ึงรวมท้ังจํานวนตัวแปรและขนาดกลุม

ตัวอยางหาคา AGFI หากมีคาต้ังแต ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ  

                                                           
๖สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. สถิติวิเคราะหสําหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร: เทคนิคการใชโปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : เจริญมั่นคงดี

การพิมพ, ๒๕๕๔), หนา ๑๔๔.  
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  (๕) ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ใช

เปรียบเทียบรูปแบบเชิงสมมติฐานการวิจัยวามีความสอดคลองสูงกวาขอมูลเชิงประจักษมากนอย

เพียงใด คาท่ีดีควรมีคาตั้งแต ๐.๙๐ ข้ึนไป แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

  (๖) คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized 

Root Mean Squared Residual: Standardized RMR) เปนคาบอกความคลาดเคลื่อนของรูปแบบ 

มีคาต่ํากวา ๐.๐๕ แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

  (๗) คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square 

Error of Approximation: RMSEA) เปนคาท่ีบงบอกถึงความไมสอดคลองของรูปแบบท่ีสรางข้ึนกับ

เมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร ซ่ึงคา RMSEA ท่ีดีมาก ๆ ควรมีคาต่ํากวา ๐.๐๕ แสดงวา

รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   

  (๘) คาขนาดตัวอยางวิกฤติ (Critical N: CN) เปนดัชนีท่ีแสดงขนาดของตัวอยางท่ี

จะยอมรับดัชนีแสดงความสอดคลองของรูปแบบได และคา CN ควรมีคามากกวา ๒๐๐ ของกลุม

ตัวอยาง (Diamantopoulos & Siguaw, ๒๐๐๐)6

๗  

  (๙) เมทริกซความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบความสอดคลอง (Fitting 

Residuals Matrix) หมายถึงเมทริกซท่ีมีผลตางของเมทริกซ S และ Sigma ซ่ึงประกอบไปดวยคา

ความคลาดเคลื่อนท้ังในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน คาสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนน

มาตรฐาน (Largest Standardized Residual) ระหวางเมทริกซสหสัมพันธท่ีเขาสูการวิเคราะหกับ

เมทริกซท่ีประมาณได โดยคาเศษเหลือเคลื่อนท่ีเขาใกลศูนย จะถือวารูปแบบมีแนวโนมสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษความพอดีเศษเหลือเหมาะสมอยูระหวาง -๒ ถึง ๒   

  (๑๐) การปรับรูปแบบ (Model Modification Indexes: MI) ผูวิจัยปรับรูปแบบบน

พ้ืนฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเปนหลัก โดยมีการดําเนินการคือ จะตรวจสอบผลการประมาณ

คาพารามิเตอรวามีความสมเหตุสมผลหรือไม มีคาใดแปลกเกินความเปนจริงหรือไม และพิจารณา

คาสัมประสิทธิสหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสอง (Squared Multiple Correlation) ใหมีความ

เหมาะสม รวมท้ังพิจารณาคาความสอดคลองรวม (Overall Fit) ของรูปแบบวา โดยภาพรวมแลว

รูปแบบสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด และจะหยุดปรับรูปแบบเม่ือพบวา คาสูงสุดของเศษ

เหลือในรูปคะแนนมาตรฐานต่ํากวา ๒.๐๐  

  

                                                           
๗Diamantopoulos, A & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated, 

(Sage Publications: London, 2000), p. 223. 
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แผนภาพท่ี ๓.๑ รูปแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรูปแบบสมการโครงสรางประกอบดวยสัญลักษณตาง ๆ ดังนี้7๘  

    หมายถึง ตัวแปรสังเกตได (Observed Variables) 

 

    หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variables)  

                                                           
๘สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. สถิติวิเคราะหสําหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร : เทคนิคการใชโปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : เจริญมั่นคงดี

การพิมพ, ๒๕๕๔), หนา ๑๔๖. 
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     หมายถึง ความสัมพันธเชิงสาเหตุ หรือน้ําหนักปจจัย 

    หมายถึง ความสัมพันธหรือความแปรปรวนรวมของสองตัวแปร 

 ในการสรางรูปแบบการวิจัย ผูวิจัยจะนําสัญลักษณเหลานี้มาเขียนรวมกันเพ่ือใชแทน

ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ในรูปแบบ ดังนี8้๙ 

แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตไดบนตัวแปรแฝง 

หรือสัญลักษณของปจจัย 

แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของปจจัยหนึ่งบนอีกปจจัยหนึ่ง 

หรือสัญลักษณของความสัมพันธเชิงสาเหตุ 

แทน ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได 

 

 

แทน ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณปจจัย 

 

 ตัวแปรแฝง (Latent variables) ในรูปแบบสมการโครงสรางแบงออกเปน ๒ ประเภท 

คือ 

 ๑. ตัวแปรแฝงท่ีเปนสาเหตุ เรียกวา ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) ใน

ภาพคือ K1 และ K2 ใชสัญลักษณ K หรือ ξ (อานวา KSI) 

                                                           
๙สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. สถิติวิเคราะหสําหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร : เทคนิคการใชโปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : เจริญมั่นคงดี

การพิมพ, ๒๕๕๔), หนา ๑๔๖. 
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 ๒. ตัวแปรแฝงท่ีเปนผล เรียกวา ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) ในภาพ

คือ E1 และ E2 ใชสัญลักษณ E หรือ η (อานวา ETA)   

 ตัวแปรสังเกตได (Observed variables) ในรูปแบบสมการโครงสรางแบงออกเปน ๒ 

ประเภท คือ 

 ๑. ตัวแปรสังเกตไดสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก ใชสัญลักษณ X ในภาพคือ X1 X2 X3 

X4 X5 และ X6 โดยท่ี  

X1 X2 และ X3 เปนตัวแปรสังเกตไดของ K1 

X4 X5 และ X6 เปนตัวแปรสังเกตไดของ K2 

 ๒. ตัวแปรสังเกตไดสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน ใชสัญลักษณ Y ในภาพคือ Y1 Y2 Y3 

Y4 และ Y5 โดยท่ี  

 eY1 และ Y2 เปนตัวแปรสังเกตไดของ E1 

 Y3 Y4 และ Y5 เปนตัวแปรสังเกตไดของ E2 

 ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได X ใชสัญลักษณ d หรือ δ (อานวา 

DELTA)    

 สวนความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได Y ใชสัญลักษณ e หรือ ε (อานวา 

EPSILON) ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรแฝง E ใชสัญลักษณ z หรือ ζ (อานวา ZETA)  

 ดังนั้น d1 d2 d3 d4 d5 และ d6 เปนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ X1 

X2 X3 X4 X5 และ X6 ตามลําดับ 

 e1 e2 e3 e4 และ e5 เปนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ Y1 Y2 Y3 Y4 

และ Y5 ตามลําดับ 

 z1 และ z2 เปนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ E1 และ E2 ตามลําดับ 

 ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการสื่อสารท่ีตรงกันจึงได

กําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง  

 Χ   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

 S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t-Distribution  

 F  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน F–Distribution 

 SKEW  แทน คาความเบ (skewness) 



๙๔ 

 KUS  แทน คาความโดง (kurtosis) 

 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) 

 SE   แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

 R2 แทน คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง (Squared Multiple 

Correlation) หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ 

 𝑥𝑥2  แทน คาสถิติไค-สแควร (Chi-square Statistics) 

 df   แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

 p-value  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

 Г   แทน เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากไป   

 GFI   แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness of Fit Index) 

 AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (Adjusted 

Goodness of Fit Index) 

 CFI  แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit 

Index) 

 SRMR  แทน ดัชนีคารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(Standardized RMR) 

 RMSEA  แทน ดัชนีคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root 

Mean Square Error of Approximation)  

 CN   แทน คาขนาดตัวอยางวิกฤต (Critical N) 

 DE   แทน อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 

 IE   แทน อิทธิพลทางออม (Indirect Effects) 

 TE   แทน อิทธิพลรวม (Total Effects) 

  



๙๕ 

 เกณฑท่ีใชแปลผลขอคําถามท่ีไดจากการประเมินผล มีดังนี้ 

 ชวงคาเฉล่ีย   การแปลความหมาย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๒๑ – ๕.๐๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๔๑ – ๔.๒๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๖๑ – ๓.๔๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๑ – ๒.๖๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐ – ๑.๘๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด9

๑๐ 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ๓.๓.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ 

 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยกําหนดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) เปนผูบริหารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. ผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สื่อมวลชนในวงการขาวสารตลาดหุน 

ทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของ เชน ดานลงทุน ดานพุทธธรรม ดานธรรมาภิบาลและ

ตัวแทนนักลงทุนประเภทตางๆ และพระสงฆ เพ่ีอใหไดขอคนพบท่ีชัดเจน สามารถอธิบายเสริม

สนับสนุน ขอโตแยงตางๆ และเสริมใหมีความรู ความเขาใจในปรากฏการณ รวมถึงการเสนอแนะ

ขอคิดเห็นในประเด็นท่ีมีขอ ขัดแยง หรือเห็นควรเพ่ิมเติมใหชุดความรูมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดย

ใชแบบสัมภาษณกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๘ รูปหรือคน  

 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิดานตลาดหลักทรัย                            ตําแหนง 

๑ นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

๒ นายวันชัย จันทรเรือง ผูอํานวยการฝายท่ีปรึกษาการเงินและการ

ลงทุน บริษัทหลักทรัพย โนมูระพันสิน จํากัด 

(มหาชน) 

                                                           
 

๑๐
วัฒนา สุนทรธัย, เรียนสถิติดวย SPSS ภาคการวิเคราะหเคร่ืองมือการวิจัยและการวิเคราะหขอสอบ,    )กรุงเทพมหานคร  :  บริษัท จูนพ

ลับลิชชิ่ง จํากัด  ,๒๕๔๗( , หนา ๗๑. 



๙๖ 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิดานตลาดหลักทรัย                            ตําแหนง 

๓ นางอุบลรัตน นนทธนสิน ผูอํานวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย เมย

แบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

๔ นายสิปกร ขาวสอาด ประธานท่ีปรึกษาบริษัทสวอกโฟกัส จํากัด 

๕ นายจารวุัฒน เกยูรวรรณ ผูจัดการหองคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย 

ไอรา จํากัด (มหาชน) 

 ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร                      ตําแหนง 

๖ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา                            ตําแหนง 

๘ พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช) ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

๙ พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. ผูชวยเจาอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา

รามราชวรวิหาร 

 ผูทรงคุณวุฒิดานการลงทุน ตําแหนง 

๑๐ นายวสันต อิทธิโรจนกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไพโอเนียร มอเตอร 

จํากัด (มหาชน) 

๑๑ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการผูจัดการบริษัท STPI จํากัด (มหาชน) 

๑๒ ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทSEADFCO 

จํากัด (มหาชน) 

๑๓ นายประสทิธิ์ กรโชคอนันต กรรมการผูจัดการเวบไซตหุนอินไซด 

๑๔ นายชาญชัย สงวนวงศ ผูอํานวยการหนังสือพิมพขาวหุนธุรกิจ 

๑๕ นางสาวนุชนาถ เลาหไทยมงคล ผูบริหาร บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด 

๑๖ นางสุจารี จันทรสวาง กรรมการผูจัดการ บลน.Wealtrepublic 

๑๗ ดร.ฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน กรรมการผูจัดการบริษัทไพลินบุคเน็ต จํากัด

(มหาชน) 

๑๘ นายสิทธิชัย จิตรตั้งตรง   ผูบริหารกองทุนเพ่ือการลงทุน 



๙๗ 

 ผูทรงคุณวุฒิ (Expert) 

 ผูวิจัยกําหนดการประชุมกลุมเฉพาะความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูบริหารหรือ

ผูรับผิดชอบดานการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยผูบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ผูบริหารหรือสื่อมวลชนในวงการตลาดหุน นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร และพระพุทธศาสนา 

นักลงทุน และประชาชนผูสนใจ โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ีอนําไปสู

การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือสรางองคความรูท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางรอบดานดวยความ

ละเอียดลึกซ้ึง จํานวน ๙ รูปหรือคน  

 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิดานตลาดหลักทรัยพ ตําแหนง 

๑ ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด 

(มหาชน) 

๒ ดร.ฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน ประธานกรรมการ บริษัท ไพลินบุคเน็ต 

จํากัด (มหาชน) 

๓ นางสาวสุจารี จันทรสวาง ประธานคณะเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท

หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน เวลท 

รีพับบลิค จํากัด 

๔ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ อดีตเลขาธิการ สํานักงาน ก.ล.ต. 

 ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร ตําแหนง 

๕ รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๖ ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ตําแหนง 

๗ พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๘ ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 



๙๘ 

 ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย ตําแหนง 

๙ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๑๐ อ.ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยในเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือการวิจัยท่ีใชในการสัมภาษณ (Interview) 

ซ่ึงเปนคําถามปลายเปดท่ีจะนําไปใชสัมภาษณสําหรับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑) ศึกษารวบรวบขอมูลจากเอกสาร เปนการรวบรวมข้ันแรกเม่ือเริ่มทําการวิจัย โดย

ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ ไดแกพระไตรปฎก เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประกอบการวิจัย 

ชวยในการกําหนดประเด็นและตัวแปรท่ีจะศึกษา และเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิด

ในการสรางแบบสัมภาษณรวมท้ังนํามาใชในการวิเคราะหดวย  

๒) กําหนดคําถามการวิจัย (Research Question) คือ คําถามท่ีตองการคําตอบจากการ

วิจัยหรือเปนสิ่งตองตอบโจทยของวัตถุประสงค โดยพิจารณาจากปจจัยและประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน

และเก่ียวเนื่องกันกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๓) ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

๔) สรางแบบสัมภาษณจากการวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด และขอคนพบจาก

ผลงานวิจัยในบริบทปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง และทางออมตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหครอบคลุมวัตถุประสงคของ

การวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ท้ังนี้

เพ่ือใหไดขอคนพบท่ีชัดเจนสามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ขอโตแยงตางๆ ใหละเอียด และเสริมใหมี

ความรู ความเขาใจในปรากฎการณนี้ท่ีเปนตัวแปรศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสารใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยการสรางแบบสัมภาษณ (Interviews Form) ตามกรอบปจจัย

ท่ีกําหนด แบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 



๙๙ 

 ตอนท่ี ๒ เปนแบบสัมภาษณปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยกําหนดการสรางแบบสัมภาษณจาก

ดัชนีของตัวแปรท่ีไดจากการวิเคราะห และสังเคราะห 

 ตอนท่ี ๓ แบบสัมภาษณเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ ซ่ึงจะเปนคําถามท่ีเปดโอกาสให

ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

 ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๑) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Source) ไดแก การศึกษา

จากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร ฉบับภาษาไทยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการตาม

หลักพุทธธรรม 

 ๒) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารข้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) หรือการวิจัย

เชิงเอกสาร (Documentary Research) ไดแก สวนท่ีเปนคําอธิบายจากเอกสาร หนังสือ ตํารา ท่ีเปน

แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยการทบทวน ตรวจสอบ และสังเคราะหเพ่ือใหไดตัว

แปรท่ีสงผลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 ๓) การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ มีวิธีการเก็บขอมูลหลายแบบใหเลือกตาม

ความเหมาะสมของขอมูลท่ีตองการ และตามลักษณะของประชากรเปาหมายในการเก็บขอมูลในการ

วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 

  ๓.๑) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนการรวบรวม

ผลจากแบบสอบถามในข้ันแรกเม่ือเริ่มทําการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามา

ประกอบการวิจัย ชวยในการกําหนดประเด็นและตัวแปรท่ีจะศึกษา และจากการตรวจสอบขอมูลของ

แบบสอบถาม เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบคําถามในการสรางแบบสัมภาษณรวมท้ังนํามาใช

ในการวิเคราะหดวย 

  ๓.๒) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณผูใหขอมูล

สําคัญ (Key Informants Interview) ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูหรือมีขอมูลในเรื่องท่ีผูวิจัยกําลังศึกษาดีท่ีสุด 

หรือมีความเก่ียวของมากท่ีสุด จํานวน ๑๘ รูปหรือคน ท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

 ๔) การเก็บขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ ตรวจสอบความเหมาะสมของกรอบแนวคิด

การวิจัยโดยการการสนทนากลุมเฉพาะกับผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๐ รูปหรือคน  

  



๑๐๐ 

 ๓.๓.๔ การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหโดยนําขอมูลมาเรียบเรียง และจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามา

วิเคราะหเชิงเนื้อหา ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวม

ได เพ่ือจะไดศึกษาประเด็นไดลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะหแลวไมมีความชัดเจนก็ตามไปเก็บขอมูล

เพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ นั้น เพ่ือตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัย และนําเสนอ

ผลการวิจัยแบบพรรณาความ 



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงคคือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๓) เพ่ือนําเสนอโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 

๓ ประเด็นดังนี้   

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค 

 ๔.๒.๑ สภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๔.๒.๒ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๔.๒.๓ โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 

๔.๔ องคความรู 

  ๔.๔.๑ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

  ๔.๔.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

  



 

๑๐๒ 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน  

ตารางท่ี ๔.๑ จํานวน และรอยละของขอมูลปจจัยสวนบุคคล              (n=๔๕๐) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

๑ เพศ   

 ชาย ๓๒๐ ๗๗.๑๑ 

 หญิง ๑๓๐ ๒๘.๘๙ 

 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 

๒ อายุ   

 ๒๐-๒๙ ป ๑๓ ๒.๘๙ 

 ๓๐-๓๙ ป ๗๑ ๑๕.๗๘ 

 ๔๐-๔๙ ป ๑๑๗ ๒๖.๐๐ 

 ๕๐ ปข้ึนไป ๒๔๙ ๕๕.๓๓ 

 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 

๓ ระดับการศึกษา   

 ต่ํากวาปริญญาตรี ๒๐ ๔.๔๔ 

 ปริญญาตรี ๑๙๑ ๔๒.๔๔ 

 ปริญญาโท ๑๙๖ ๔๓.๕๖ 

 ปริญญาเอก ๔๓ ๙.๕๖ 

 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 

๕ อาชีพ   

 รับจางท่ัวไป ๔๔ ๙.๗๘ 

 เกษตรกร ๕ ๑.๑๑ 

 กรรมกร ๑ ๐.๒๒ 

 นักเรียน นักศึกษา ๕ ๑.๑๑ 

 อาชีพอิสระ ๑๐๒ ๒๒.๖๗ 

 ขาราชการ/เจาหนาท่ีองคกรของรัฐ ๗๕ ๑๖.๖๗ 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๓๒ ๗.๑๑ 

 นักธุรกิจเอกชน ๑๑๔ ๒๕.๓๓ 

 นักลงทุน ๗๒ ๑๖.๐๐ 

 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 



 

๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๑ จํานวน และรอยละของขอมูลปจจัยสวนบุคคล (ตอ)          (n=๔๕๐) 

ลําดับ ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

๖ รายไดเฉล่ียตอเดือน   

 ต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท ๔ ๐.๘๙ 

 ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท ๒๗ ๖.๐๐ 

 ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๔๖ ๑๐.๒๒ 

 ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓๗๓ ๘๒.๘๙ 

 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลจําแนกตามจํานวน และรอยละ 

ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๔๕๐ คน สรุปไดดังนี้ 

 ดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๓๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๑.๑๑ และเพศ

หญิง จํานวน ๑๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๘๙ 

 ดานอายุ พบวา อันดับแรกมีอายุอยูระหวาง ๕๐ ปข้ึนไป จํานวน ๒๔๙ คน คิดเปนรอย

ละ ๕๕.๓๓ รองลงมามีอายุระหวาง ๔๐-๔๙ ป จํานวน ๑๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๐๐ มีอายุ

ระหวาง ๓๐-๓๙ ป จํานวน ๗๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๗๘ และมีอายุระหวาง ๒๐-๒๙ ป จํานวน 

๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๒.๘๙ ตามลําดับ 

 ดานระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙๖ คน คิด

เปนรอยละ ๔๓.๕๖ รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน ๑๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๔๔ ปริญญาเอก 

จํานวน ๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๙.๕๖ และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔๔ 

ตามลําดับ  

 ดานอาชีพ พบวา สวนมากมีอาชีพนักธุรกิจเอกชน จํานวน ๑๑๔ คน ติดเปนรอยละ 

๒๕.๓๓ รองลงมา มีอาชีพอิสระ จํานวน ๑๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๗ มีอาชีพขาราชการ/

เจาหนาท่ีองคกรของรัฐ จํานวน ๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๗ มีอาชีพเปนนักลงทุน จํานวน ๗๒ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๐๐ มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๗.๑๑ มี

อาชีพเกษตรกร จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑.๑๑ และมีอาชีพกรรมกร จํานวน ๑ คน คิดเปนรอย

ละ ๐.๒๒ ตามลําดับ 

 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนมากมีรายไดมากกวา ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๗๓ 

คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๘๙ รองลงมามีรายได ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๖ คน คิดเปนรอย

ละ ๑๐.๒๒ มีรายได ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๖.๐๐ และมีรายไดต่ํา

กวา ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ คน ติดเปนรอยละ ๐.๘๙ ตามลําดับ  



 

๑๐๔ 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค 

 ๔.๒.๑ สภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑) ขอมูลเกี่ยวกับของพุทธส่ือสาร 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามพุทธสื่อสาร ๕ ประการ ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒-๔.๗  

   

ตารางท่ี ๔.๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ในภาพรวม 

              (n=๔๕๐) 

ขอ พุทธส่ือสาร ในภาพรวม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ดานสัจจะ (ความจรงิ) ๓.๘๐ ๐.๗๙๒ มาก 

๒ ดานตถตา (แทจริง)  ๓.๖๐ ๐.๘๐๔ มาก 

๓ ดานกาละ (ถูกเวลา) ๓.๓๑ ๐.๘๔๙ ปานกลาง 

๔ ดานปยะ (ผูรับชอบ) ๓.๕๓ ๐.๗๑๒ มาก 

๕ ดานอัตถะ (มีประโยชน) ๓.๖๘ ๐.๘๒๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๘ ๐.๖๙๐ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับพุทธสื่อสาร ในภาพรวม 

โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๙๐) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานสัจจะ (ความ

จริง) มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๗๙๒) รองลงมา ดานอัตถะ (มี

ประโยชน) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๘๒๘) และดานกาละ (ถูกเวลา) มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๑, S.D. = ๐.๘๔๙) ตามลําดับ ผลของการวิเคราะห

ขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  



 

๑๐๕ 

ตารางท่ี ๔.๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานสัจจะ (ความจริง)  

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๑. ดานสัจจะ (ความจริง) Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารอันเปนขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบ

แหลงท่ีมาได ๓.๘๘ ๐.๗๘๑ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารอันเปนขอเท็จจริงโดยไมมีการแกไขปดเบียน

ขอมูลขาวสารอันเปนมูลเดิม ๓.๘๒ ๐.๘๖๐ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการนําเสนอขอมูล

ขาวสารขอเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาไมมีการปรุงแตง

ขอมูลเพ่ือเอ้ือประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง ๓.๗๕ ๐.๙๐๘ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผลขอมูล

ขาวสารท่ีมีกระบวนการนําเสนอท่ีถูกตองชัดเจนตรง

ถึงผูรับ ๓.๗๓ ๘๗๘ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๘๐ ๐.๗๒๙ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานสัจจะ 

(ความจริง) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๗๒๙) เม่ือพิจารณารายขอพบวา 

ขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนขอเท็จจริงท่ีสามารถ

ตรวจสอบแหลงท่ีมาได มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๘๑) รองลงมา คือ

ขอ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนขอเท็จจริงโดยไมมีการ

แกไขปดเบียนขอมูลขาวสารอันเปนมูลเดิม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๘๖๐) 

และ ขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผลขอมูลขาวสารท่ีมีกระบวนการนําเสนอท่ี

ถูกตองชัดเจนตรงถึงผูรับ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๗๘) ตามลําดับ 

 

  



 

๑๐๖ 

ตารางท่ี ๔.๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานตถตา (แทจริง)  

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๒. ดานตถตา (แทจริง) Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเกิดข้ึนจริงใหนักลงทุนไดทราบ ๓.๗๓ ๐.๘๕๘ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเก่ียวของซ่ึงเกิดข้ึนในสถานการณปจจุบัน 

โดยไมมีการปดบังขอมูล ๓.๕๘ ๐.๙๐๕ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหนักลงทุนได

วิเคราะหและตัดสินใจไดถูกตอง ๓.๖๔ ๐.๙๑๒ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการนําเสนอขอมูล

ขาวสารท่ีเกิดข้ึนในทุกมิติตามสภาพโดยไมปดบัง

ขอมูล ๓.๓๔ ๐.๙๑๖ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๖๐ ๐.๘๐๔ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๔ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานตถตา 

(แทจริง) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๘๐๔) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนจริงใหนักลงทุนไดทราบ มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๕๘) รองลงมา คือขอ ๓ ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหนักลงทุนไดวิเคราะหและ

ตัดสินใจไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๔, S.D. = ๐.๙๑๒) และ ขอ ๔ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในทุกมิติตามสภาพโดยไมปดบัง

ขอมูล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๔๓, S.D. = ๐.๙๑๖) ตามลําดับ 

  



 

๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานกาละ (ถูกเวลา)  

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๓. ดานกาละ (ถูกเวลา) Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารไดตรงเวลาไมคลาดเคลื่อนท่ีสามารถสราง

ความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไดเปนอยางดี ๓.๓๓ ๐.๙๖๙ ปานกลาง 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเหมาะกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหนัก

ลงทุนไดวิเคราะหสถานการณไดถูกตอง ๓.๓๖ ๐.๙๓๙ ปานกลาง 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการวิเคราะหเวลา

ในการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหเขาถึงนักลงทุนได

มากท่ีสุด ๓.๓๑ ๐.๙๓๗ ปานกลาง 

๔ เวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีความเหมาะสม ๓.๒๔ ๐.๙๔๗ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๓๑ ๐.๘๔๙ ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี ๔.๕ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานกาละ 

(ถูกเวลา)  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (x� = ๓.๓๑, S.D. = ๐.๘๔๙ เม่ือพิจารณารายขอ

พบวา ขอ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเหมาะกับสถานการณท่ี

เกิดข้ึนเพ่ือใหนักลงทุนไดวิเคราะหสถานการณไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง  (x� = 

๓.๓๖, S.D. = ๐.๘๕๘) รองลงมา คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารไดตรงเวลาไมคลาดเคลื่อนท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๓, S.D. = ๐.๙๖๙) และ ขอ ๔ เวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = 

๓.๒๔, S.D. = ๐.๙๔๗) ตามลําดับ 

  



 

๑๐๘ 

ตารางท่ี ๔.๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานปยะ (ผูรับชอบ) 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๔. ดานปยะ (ผูรับชอบ) Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารไดตรงเวลาไมคลาดเคลื่อนท่ีสามารถสราง

ความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไดเปนอยางดี ๓.๔๗ ๐.๘๒๖ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเหมาะกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหนัก

ลงทุนไดวิเคราะหสถานการณไดถูกตอง ๓.๔๘ ๐.๘๘๘ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการวิเคราะหเวลา

ในการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหเขาถึงนักลงทุนได

มากท่ีสุด ๓.๖๗ ๐.๘๙๐ มาก 

๔ เวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีความเหมาะสม ๓.๕๑ ๐.๘๗๓ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๓ ๐.๗๑๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๖ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานปยะ 

(ผูรับชอบ)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๗๑๒ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการวิเคราะหเวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหเขาถึงนัก

ลงทุนไดมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๗, S.D. = ๐.๘๙๐) รองลงมา คือขอ ๔ 

เวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (x� = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๘๗๓) และ ขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการ

เปดเผยขอมูลขาวสารไดตรงเวลาไมคลาดเคลื่อนท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนไดเปน

อยางดี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๒๖) ตามลําดับ 

  



 

๑๐๙ 

ตารางท่ี ๔.๗ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานอัตถะ (มีประโยชน) 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๕. ดานอัตถะ (มีประโยชน) Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารอันเปนประโยชนตอการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย ๓.๗๘ ๐.๙๑๕ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก ๓.๗๕ ๐.๙๑๓ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยปราศจากอคติความลําเอียงมุงเอาแต

ประโยชนสวนตน ๓.๖๒ ๐.๙๕๐ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารอันเปนประโยชนตอทุกฝายโดยไมปดบังหรือ

ซอนเรนผลประโยชนอันผูอ่ืนจะพึงไดรับ ๓.๕๗ ๐.๙๕๖ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๖๘ ๐.๘๒๘ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๗ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานอัตถะ 

(มีประโยชน)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๘๒๘ เม่ือพิจารณารายขอพบวา 

ขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๙๑๕) รองลงมา คือขอ ๒ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารโดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๙๑๓) และ ขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอทุกฝายโดยไมปดบังหรือซอนเรนผลประโยชนอันผูอ่ืนจะพึง

ไดรับ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๙๕๖) ตามลําดับ 

  



 

๑๑๐ 

 ๒) ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร  

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามทฤษฎีการสื่อสาร ๔ ประการ ดังแสดงในตารางท่ี ดังแสดง

ในตารางท่ี ๔.๘-๔.๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๘ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการสื่อสาร ในภาพรวม 

              (n=๔๕๐) 

ขอ การส่ือสาร ในภาพรวม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ดานผูสงสาร ๓.๗๑ ๐.๗๔๕ มาก 

๒ ดานสาร ๓.๖๘ ๐.๗๕๙ มาก 

๓ ดานชองทางการสื่อสาร ๓.๕๘ ๐.๘๔๒ มาก 

๔ ดานผูรับสาร ๓.๖๒ ๐.๗๐๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๕ ๐.๖๙๗ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๔.๘ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการสื่อสาร ในภาพรวม 

โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๖๙๗) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานผูสงสาร มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๗๔๕) รองลงมา ดานสาร มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๗๕๙) และดานชองทางการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๔๒) ตามลําดับ ผลของการวิเคราะหขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

  



 

๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๙ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการสื่อสาร ดานผูสงสาร 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๑. ดานผูสงสาร Χ  S.D. ระดับ 

๑ ผูเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีความรูเก่ียวกับการสื่อสารเปนอยางดี ๓.๗๙ ๐.๘๕๑ มาก 

๒ ผูเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีความสามารถในการเปดเผยขอมูล

ขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ ๓.๗๐ ๐.๘๕๐ มาก 

๓ ผูเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไมประกอบดวยอคตินําเสนอขอมูล

ขาวสารโดยลําเอียง ๓.๖๖ ๐.๘๖๑ มาก 

๔ เปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมุงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักโดยไม

คํานึงถึงประโยชนสวนตนฝายเดียว ๓.๖๘ ๐.๘๖๗ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๗๑ ๐.๗๔๕ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานผูสง

สาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๘๔๕) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๑ ผู

เปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความรูเก่ียวกับการสื่อสารเปนอยางดี มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๘๕๑) รองลงมา คือขอ ๒ ผูเปดเผยขอมูล

ขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความสามารถในการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางมี

ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๘๕๐) และ ขอ ๓ ผูเปดเผยขอมูล

ขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมประกอบดวยอคตินําเสนอขอมูลขาวสารโดยลําเอียง 

มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๘๖๑) ตามลําดับ 

 

  



 

๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานสาร 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๒. ดานสาร Χ  S.D. ระดับ 

๑ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอมีความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได ๓.๗๖ ๐.๘๔๖ มาก 

๒ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอเปนความจริงท้ังโดยสมมติและโดยปรมัตถ ๓.๖๘ ๐.๘๓๐ มาก 

๓ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอเปนประโยชนตอนักลงทุน ๓.๘๔ ๐.๘๖๑ มาก 

๔ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอทันตอเหตุการณทันสมัยใหมเสมอ ๓.๖๘ ๐.๙๘๙ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๖๘ ๐.๗๕๙ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานสาร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๗๕๙) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๓ ขอมูล

ขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีนําเสนอเปนประโยชนตอนักลงทุน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยู

ในระดับมาก  (x� = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๖๑) รองลงมา คือขอ ๑ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยท่ีนําเสนอมีความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๖, 

S.D. = ๐.๘๔๖) และ ขอ ๔ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีนําเสนอทันตอ

เหตุการณทันสมัยใหมเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๙๘๙) 

ตามลําดับ 

  



 

๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานชองทางการส่ือสาร 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๓. ดานชองทางการส่ือสาร Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึง

ผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ ๓.๖๐ ๐.๙๘๑ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีปลอดภัย ขอมูลไมถูกบิดเบือน

หรือถูกทําลาย ๓.๗๔ ๐.๙๑๐ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ ทันตอ

เหตุการณ ๓.๓๘ ๑.๐๓๔ ปานกลาง 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเขาถึงนักลงทุนไดมากท่ีสุด ๓.๖๑ ๐.๙๕๒ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๘ ๐.๘๔๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดาน

ชองทางการสื่อสาร  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๔๒ เม่ือพิจารณา

รายขอพบวา ขอ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี

ปลอดภัย ขอมูลไมถูกบิดเบือนหรือถูกทําลาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๔, S.D. = 

๐.๙๑๐) รองลงมา คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๐, S.D. 

= ๐.๙๘๑) และ ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี

รวดเร็ว ทันใจ ทันตอเหตุการณ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = ๑.๐๓๔) 

ตามลําดับ 

  



 

๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพุทธสื่อสาร ดานผูรับสาร 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๔. ดานผูรับสาร Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารใหกับผูรับตรงกลุมเปาหมาย ไมคลาดเคลื่อน ๓.๕๗ ๐.๘๘๖ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารใหกับผูรับท่ีมีความสารมารถในการใชขอมูล

ขาวสารใหเกิดประโยชน ๓.๗๔ ๐.๘๔๔ มาก 

๓ ผูรับมีความรูเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยเปนอยางดี ๓.๔๘ ๐.๘๓๙ มาก 

๔ ผูรับมีความเขาใจในผลกระทบจากการเปดเผยขอมูล

ขาวสารเปนอยางดี ๓.๖๘ ๐.๘๕๒ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๖๒ ๐.๗๐๐ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานผูรับ

สาร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๒, S.D. = ๐.๗๐๐ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๒ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับผูรับท่ีมีความสารมารถในการใชขอมูล

ขาวสารใหเกิดประโยชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๘๔๔) รองลงมา 

คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับผูรับตรงกลุมเปาหมาย ไม

คลาดเคลื่อน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๘๘๖) และ ขอ ๓ ผูรับมีความรู

เก่ียวกับตลาดหลักทรัพยเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๘๓๙) 

ตามลําดับ 

  



 

๑๑๕ 

 ๓) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA ดังแสดงในตารางท่ี 

ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๓-๔.๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ในภาพรวม 

              (n=๔๕๐) 

ขอ การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA  

ในภาพรวม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ดานการวางแผน ๓.๕๘ ๐.๘๓๔ มาก 

๒ ดานการปฏิบัติตามแผน ๓.๕๐ ๐.๘๖๔ มาก 

๓ ดานการตรวจสอบ ๓.๔๑ ๐.๘๕๗ มาก 

๔ ดานการปรับปรุงแกไข ๓.๓๘ ๐.๘๖๑ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๔๗ ๐.๘๑๐ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การบริหารจัดการ

ตามกระบวนการ PDCA ในภาพรวม โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๑๐ เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๕๘, S.D. = 

๐.๘๓๔) รองลงมา ดานการปฏิบัติตามแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๘๖๔) 

และดานการปรับปรุงแกไข มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = ๐.๘๖๑) 

ตามลําดับ ผลของการวิเคราะหขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  



 

๑๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๔  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ดานการวางแผน 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๑. ดานการวางแผน Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการประชุมวาง

แผนการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง ๓.๖๐ ๐.๘๕๔ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการชี้แจง

วัตถุประสงควิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน ๓.๗๑ ๐.๙๗๗ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนด

งบประมาณในการเปดเผยขอมูลขาวสาร ๓.๔๘ ๐.๙๘๓ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนดตัวชี้วัด

อยางชัดเจน ๓.๕๓ ๐.๙๕๘ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๘ ๐.๘๓๔ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

ตามกระบวนการ PDCA ดานการวางแผน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๕๘, S.D. = 

๐.๘๓๔) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการชี้แจงวัตถุประสงค

วิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๙๗๗) 

รองลงมา คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการประชุมวางแผนการเปดเผยขอมูลขาวสาร

อยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๘๕๔) และ ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีการกําหนดงบประมาณในการเปดเผยขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๙๘๓) ตามลําดับ 

 

  



 

๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ดานการปฏิบัติตามแผนวางแผน 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๒. ดานการปฏิบัติตามแผนวางแผน Χ  S.D. ระดับ 

๑ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอมีความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได ๓.๕๙ ๐.๙๓๕ มาก 

๒ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอเปนความจริงท้ังโดยสมมติและโดยปรมัตถ ๓.๓๘ ๑.๐๐๘ มาก 

๓ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอเปนประโยชนตอนักลงทุน ๓.๔๒ ๐.๙๖๔ มาก 

๔ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

นําเสนอทันตอเหตุการณทันสมัยใหมเสมอ ๓.๖๐ ๐.๙๒๙ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๐ ๐.๘๖๔ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานการ

ปฏิบัติตามแผนวางแผน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๘๖๔) เม่ือพิจารณา

รายขอพบวา ขอ ๔ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีนําเสนอทันตอเหตุการณ

ทันสมัยใหมเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๙๒๙) รองลงมา คือขอ ๑ 

ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีนําเสนอมีความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๙๓๕) และ ขอ ๒ ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยท่ีนําเสนอเปนความจริงท้ังโดยสมมติและโดยปรมัตถ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ

ปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = ๑.๐๐๘) ตามลําดับ 

  



 

๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๖  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ดานการตรวจสอบ 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๓. ดานการตรวจสอบ Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึง

ผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ ๓.๔๐ ๐.๙๕๗ ปานกลาง 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีปลอดภัย ขอมูลไมถูกบิดเบือน

หรือถูกทําลาย ๓.๔๘ ๐.๙๒๓ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ ทันตอ

เหตุการณ ๓.๔๐ ๐.๙๔๐ ปานกลาง 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเขาถึงนักลงทุนไดมากท่ีสุด ๓.๓๔ ๐.๙๕๒ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๔๑ ๐.๘๕๗ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานการ

ตรวจสอบ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๔๑, S.D. = ๐.๘๕๗ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีปลอดภัย ขอมูลไมถูก

บิดเบือนหรือถูกทําลาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๙๒๓) รองลงมา คือ

ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ ทันตอ

เหตุการณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  (x� = ๓.๔๐, S.D. = ๐.๙๔๐) และ ขอ ๔ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเขาถึงนักลงทุนไดมากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๔, S.D. = ๐.๘๕๗) ตามลําดับ 

  



 

๑๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

PDCA ดานการปรับปรุงแกไข 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๔. ดานการปรับปรุงแกไข Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการนําผลของการ

ประเมินมาใชในการแกไขขอบกพรอง ๓.๓๖ ๐.๙๓๔ ปานกลาง 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนด

แนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ๓.๓๙ ๐.๙๑๒ ปานกลาง 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข ๓.๒๔ ๑.๐๑๔ ปานกลาง 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปรับปรุงการ

เปดเผยขอมูลขาวสารใหไดมาตรฐาน ๓.๕๔ ๐.๙๒๗ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๓๘ ๐.๘๖๑ ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับพุทธสื่อสาร ดานการ

ปรับปรุงแกไข  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = ๐.๘๖๑ เม่ือพิจารณารายขอ

พบวา ขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลขาวสารใหได

มาตรฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง  (x� = ๓.๕๔, S.D. = ๐.๙๒๗) รองลงมา คือขอ ๒ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๙, S.D. = ๐.๙๑๒) และ ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง 

(x� = ๓.๒๔, S.D. = ๑.๐๑๔) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๐ 

 ๔) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๘-๔.๒๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๘ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในภาพรวม 

              (n=๔๕๐) 

ขอ ธรรมาภิบาล ในภาพรวม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ดานนิติธรรม ๓.๘๙ ๐.๗๗๒ มาก 

๒ ดานคุณธรรม ๓.๘๔ ๐.๗๙๖ มาก 

๓ ดานความโปรงใส ๓.๘๐ ๐.๘๓๒ มาก 

๔ ดานการมีสวนรวม ๓.๓๗ ๐.๙๕๒ มาก 

๕ ดานความรับผิดชอง ๓.๗๑ ๐.๘๖๗ มาก 

๖ ดานความคุมคา ๓.๕๕ ๐.๘๔๔ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๙ ๐.๗๕๖ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในภาพรวม 

โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๗๕๖) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานนิติธรรม มี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๗๒) รองลงมา ดานคุณธรรม มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (x� = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๙๖) และดานการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปาน

กลาง (x� = ๓.๓๗, S.D. = ๐.๙๕๒) ตามลําดับ ผลของการวิเคราะหขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

  



 

๑๒๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๙ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานนิติธรรม 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๑. ดานนิติธรรม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการประชุมวาง

แผนการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง ๓.๙๙ ๐.๘๗๓ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการชี้แจง

วัตถุประสงควิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน ๓.๙๗ ๐.๘๔๐ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนด

งบประมาณในการเปดเผยขอมูลขาวสาร ๓.๗๓ ๐.๘๖๖ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนดตัวชี้วัด

อยางชัดเจน ๓.๘๖ ๐.๘๒๘ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๘๙ ๐.๗๗๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานนิติธรรม โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๗๒) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๑ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการประชุมวางแผนการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย

สูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๘๗๓) รองลงมา คือขอ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีการชี้แจงวัตถุประสงควิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� 

= ๓.๙๗, S.D. = ๐.๘๔๐) และ ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการกําหนดงบประมาณใน

การเปดเผยขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๖๖) ตามลําดับ 

 

  



 

๑๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานคุณธรรม 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๒. ดานคุณธรรม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารดวยความถูกตองดีงาม ๓.๗๔ ๐.๘๙๑ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารดวยความซ่ือสัตย ๓.๗๖ ๐.๙๐๓ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยไมขัดจารีตประเพณี ๓.๙๔ ๐.๘๖๔ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยไมมุงรายตอฝายใด ๓.๙๔ ๐.๘๘๓ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๘๔ ๐.๗๙๖ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานคุณธรรม โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๙๖) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๓ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมขัดจารีตประเพณี มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน

ระดับมาก  (x� = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๘๖๔) รองลงมา คือขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมมุงรายตอฝายใด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๘๘๓) 

และ ขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารดวยความถูกตองดีงาม มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๘๙๑) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความ

โปรงใส 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๓. ดานความโปรงใส Χ  S.D. ระดับ 

๑ การเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยสามารถตรวจสอบได ๓.๘๗ ๐.๙๑๓ มาก 

๒ การเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีความถูกตองเท่ียงธรรม ๓.๗๘ ๐.๘๙๑ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตนฝายเดียว ๓.๗๓ ๐.๙๑๑ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูล

ขาวสารโดยมุงประโยชนตอสวนรวม ๓.๘๑ ๐.๙๔๕ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๘๐ ๐.๘๓๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความโปรงใส  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๘๓๒ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๑ การ

เปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบได มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยู

ในระดับมาก  (x� = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๙๔๕) รองลงมา คือขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เปดเผยขอมูลขาวสารโดยมุงประโยชนตอสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๑, S.D. = 

๐.๙๔๕) และ ขอ ๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมเห็นแกประโยชน

สวนตนฝายเดียว มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๙๑๑) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานการมี

สวนรวม 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๔. ดานการมีสวนรวม Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมทํา ๓.๓๘ ๑.๐๐๙ ปานกลาง 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมตัดสินใจ ๓.๓๐ ๑.๐๕๒ ปานกลาง 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมรับผลประโยชน ๓.๓๖ ๑.๐๑๘ ปานกลาง 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับฟงขอคิดเห็นจาก

ผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน ๓.๔๖ ๐.๙๘๕ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๓๗ ๐.๙๕๒ ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานการมีสวนรวม  

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๗, S.D. = ๐.๙๕๒ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๔ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับฟงขอคิดเห็นจากผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน

ระดับมาก  (x� = ๓.๔๖, S.D. = ๐.๙๘๕) รองลงมา คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมคิดรวมทํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = 

๑.๐๐๙) และ ขอ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมตัดสินใจ มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๐, S.D. = ๐.๙๕๒) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความ

รับผิดชอบ 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๕. ดานความรับผิดชอบ Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมทํา ๓.๗๒ ๐.๙๓๙ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมตัดสินใจ ๓.๗๔ ๐.๙๔๓ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมรับผลประโยชน ๓.๗๐ ๐.๙๕๒ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับฟงขอคิดเห็นจาก

ผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน ๓.๖๖ ๐.๙๒๘ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๗๑ ๐.๘๖๗ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความ

รับผิดชอบ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๘๖๗ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน

ระดับมาก  (x� = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๙๔๓) รองลงมา คือขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมคิดรวมทํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๙๓๙) และ 

ขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับฟงขอคิดเห็นจากผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๙๒๘) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความ

คุมคา 

   (n=๔๕๐) 

ขอ ๖. ดานความคุมคา Χ  S.D. ระดับ 

๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมทํา ๓.๔๙ ๐.๙๓๕ มาก 

๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมตัดสินใจ ๓.๕๔ ๐.๙๐๓ มาก 

๓ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวน

ไดเสียไดรวมคิดรวมรับผลประโยชน ๓.๖๒ ๐.๘๘๙ มาก 

๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับฟงขอคิดเห็นจาก

ผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน ๓.๕๘ ๐.๘๓๒ มาก 

 ภาพรวม  ๐.๕๕ ๐.๘๔๔ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอและระดับการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานความคุมคา  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๕, S.D. = ๐.๘๔๔ เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ ๓ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมคิดรวมรับผลประโยชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๒, S.D. = ๐.๘๘๙) รองลงมา คือขอ ๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รับฟงขอคิดเห็นจากผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๓๒) 

และ ขอ ๑ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดรวมคิดรวมทํา มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๙๓๕) ตามลําดับ 

  



 

๑๒๗ 

   ๔.๒.๒ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ผลแรวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรร

มาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑) คาสถิติเบ้ืองตนของตัวแปรสังเกตไดในการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ตารางท่ี ๔.๒๕ คาสถิติเบื้องตนของตัวแปรสังเกตไดในการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

                (n=450)  

ตัวแปร Mean ระดับ S.D. Variance Skewness Kurtosis 

smcr1 3.71 มาก .745 .555 -.216 -.101 

smcr2 3.68 มาก .759 .577 -.303 -.195 

smcr3 3.58 มาก .842 .709 -.272 -.174 

smcr4 3.62 มาก .700 .490 -.119 .095 

SMCR 3.65 มาก .697 .486 -.211 -.193 

pdca1 3.58 มาก .834 .696 -.346 -.089 

pdca2 3.50 มาก .864 .747 -.303 -.212 

pdca3 3.41 มาก .857 .735 -.312 .091 

pdca4 3.38 ปานกลาง .861 .741 -.346 .148 

PDCA 3.47 มาก .810 .656 -.345 .017 

bud1 3.80 มาก .729 .532 -.335 -.093 

bud2 3.60 มาก .804 .646 -.310 -.004 

bud3 3.31 ปานกลาง .849 .721 -.252 -.143 

bud4 3.53 มาก .712 .507 -.098 -.294 

Bud5 3.68 มาก .828 .685 -.472 .114 

BUDDIST 3.58 มาก .690 .476 -.277 -.101 

good1 3.89 มาก .772 .596 -.429 -.219 

good2 3.84 มาก .796 .633 -.328 -.479 

good3 3.80 มาก .832 .692 -.495 -.013 

  



 

๑๒๘ 

ตารางท่ี ๔.๒๕ (ตอ)                     (n=450)  

ตัวแปร Mean ระดับ S.D. Variance Skewness Kurtosis 

Good4 3.37 ปานกลาง .952 .905 -.265 -.250 

Good55 3.71 มาก .867 .752 -.437 -.073 

Good6 3.55 ปานกลาง .844 .713 -.287 .019 

GOOD 3.69 มาก .756 .571 -.350 -.102 

  

 จากตารางท่ี ๔.๒๕ ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใชในแตละโมเดล มีตัว

บงชี้ท้ังหมด ๑๙ ตัว ท่ีใชวัดตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร โดย การสื่อสาร (SMCR) การบริหารจัดการ 

(PDCA) เปนตัวแปรแฝงภายนอก พุทธสื่อสาร (BUD) เปนตัวแปรสงผาน และการบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (GOOD) เปนตัว

แปรแฝงภายใน มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตไดแต

ละตัว คาสถิติท่ีใชไดแก คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์การกระจาย 

(C.V.) คาความเบ (Sk) และคาความโดง (Ku) โดยแยกวิเคราะหผลแตละตัวแปรดังตอไปนี้   

  ๑) การสื่อสาร (SMCR) พบวา โดยภาพรวมการสื่อสารอยูในระดับมาก (Χ =๓.๖๕) เม่ือ

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรมีการกระจายไมตางกันมาก โดย

มีคาอยูระหวาง รอยละ ๔๙–๗๐.๙๐ เม่ือพิจารณาคาความเบ (Sk) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรทุกตัวมี

การแจกแจงในลักษณะเบซาย (คาความเบเปนลบ) แสดงวาขอมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกวาคาเฉลี่ย 

เม่ือพิจารณาคาความโดง (Ku) พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของขอมูลในลักษณะสูงโดงกวาโคง

ปกติ (คาความโดงมากกวา ๐) แสดงวามีการกระจายของขอมูลนอย จึงเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห

ตอไป  

 ๒) การบริหาร (PDCA) พบวา โดยภาพรวมดานการบริหารอยูในระดับมาก (Χ =๓.๔๗) 

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรมีการกระจายไมตางกันมาก 

โดยมีคาอยูระหวาง รอยละ ๖๙.๖-๗๔.๗ เม่ือพิจารณาคาความเบ (Sk) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรทุก

ตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบซาย (คาความเบเปนลบ) แสดงวาขอมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกวา

คาเฉลี่ย เม่ือพิจารณาคาความโดง (Ku) พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของขอมูลในลักษณะสูงโดง

กวาโคงปกติ (คาความโดงมากกวา ๐) แสดงวามีการกระจายของขอมูลนอย จึงเหมาะสมสําหรับการ

วิเคราะหตอไป    

 ๓) พุทธสื่อสาร (BUD) พบวา โดยภาพรวมพุทธสื่อสารอยูในระดับมาก (Χ =๓.๕๘) เม่ือ

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรมีการกระจายไมตางกันมาก โดย

มีคาอยูระหวาง รอยละ ๗๑.๒-๘๒.๘ เม่ือพิจารณาคาความเบ (Sk) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรทุกตัวมี



 

๑๒๙ 

การแจกแจงในลักษณะเบซาย (คาความเบเปนลบ) แสดงวาขอมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกวาคาเฉลี่ย 

เม่ือพิจารณาคาความโดง (Ku) พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของขอมูลในลักษณะสูงโดงกวาโคง

ปกติ (คาความโดงมากกวา ๐) แสดงวามีการกระจายของขอมูลนอย จึงเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห

ตอไป     

 ๔) การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (GOOD) พบวา โดยภาพรวมจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลอยู

ในระดับมาก (Χ =๓.๖๙) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบวา ตัวแปรมี

การกระจายไมตางกันมาก โดยมีคาอยูระหวาง รอยละ ๕๙.๖-๙๕.๒ เม่ือพิจารณาคาความเบ (Sk) ของ

ตัวแปร พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบซาย (คาความเบเปนลบ) แสดงวาขอมูลของ

ตัวแปรทุกตัวสูงกวาคาเฉลี่ย เม่ือพิจารณาคาความโดง (Ku) พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของ

ขอมูลในลักษณะสูงโดงกวาโคงปกติ (คาความโดงมากกวา ๐) แสดงวามีการกระจายของขอมูลนอย 

จึงเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหตอไป     



Bartlett's Test of Sphericity = 10863.505, df = 171, p = .000, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .971 

  ๒) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดเพ่ือใชสรางเมทริกซสหสัมพันธในการวิเคราะหการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีตัวแปรพุทธส่ือสารเปนตัวแปรสงผาน  

ตารางท่ี ๔.๒๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดในโมเดลท่ีมีตัวแปรพุทธสื่อสารเปนตัวแปรสงผาน 

 smcr1 smcr2 smcr3 smcr4 pdca1 pdac2 pdca3 pdcd4 bud1 bud2 bud3 bud4 bud5 good1 good2 good3 good4 good5 good6 

smcr1 1.00                   

smcr2 .828
**
 1.00                  

smcr3 .790
**
 .826

**
 1.00                 

smcr4 .745
**
 .735

**
 .774

**
 1.00                

pdca1 .691
**
 .702

**
 .741

**
 .712

**
 1.00               

pdca2 .758
**
 .755

**
 .783

**
 .765

**
 .867

**
 1.00              

pdca3 .693
**
 .710

**
 .751

**
 .710

**
 .842

**
 .884

**
 1.00             

pdca4 .731
**
 .738

**
 .764

**
 .734

**
 .813

**
 .872

**
 .912

**
 1.00            

bud1 .676
**
 .698

**
 .620

**
 .631

**
 .549

**
 .633

**
 .587

**
 .578

**
 1.00           

bud2 .735
**
 .762

**
 .733

**
 .679

**
 .655

**
 .727

**
 .702

**
 .695

**
 .763

**
 1.00          

bud3 .677
**
 .696

**
 .745

**
 .632

**
 .677

**
 .710

**
 .742

**
 .718

**
 .577

**
 .777

**
 1.00         

bud4 .730
**
 .748

**
 .748

**
 .701

**
 .673

**
 .697

**
 .692

**
 .695

**
 .618

**
 .728

**
 .745

**
 1.00        

bud5 .784
**
 .815

**
 .767

**
 .689

**
 .674

**
 .736

**
 .713

**
 .731

**
 .711

**
 .763

**
 .723

**
 .749

**
 1.00       

good1 .742
**
 .753

**
 .741

**
 .716

**
 .721

**
 .780

**
 .725

**
 .741

**
 .660

**
 .689

**
 .585

**
 .651

**
 .713

**
 1.00      

good2 .753
**
 .792

**
 .737

**
 .721

**
 .688

**
 .759

**
 .722

**
 .746

**
 .695

**
 .713

**
 .588

**
 .681

**
 .760

**
 .879

**
 1.00     

good3 .759
**
 .786

**
 .742

**
 .718

**
 .689

**
 .778

**
 .735

**
 .754

**
 .679

**
 .711

**
 .607

**
 .666

**
 .765

**
 .852

**
 .899

**
 1.00    

good4 .634
**
 .653

**
 .639

**
 .639

**
 .679

**
 .763

**
 .759

**
 .776

**
 .516

**
 .613

**
 .645

**
 .604

**
 .637

**
 .627

**
 .640

**
 .712

**
 1.00   

good5 .690
**
 .725

**
 .660

**
 .635

**
 .658

**
 .741

**
 .704

**
 .731

**
 .614

**
 .655

**
 .571

**
 .585

**
 .684

**
 .757

**
 .775

**
 .805

**
 .752

**
 1.00  

good6 .689
**
 .685

**
 .708

**
 .680

**
 .715

**
 .806

**
 .777

**
 .790

**
 .558

**
 .630

**
 .619

**
 .639

**
 .656

**
 .727

**
 .741

**
 .753

**
 .779

**
 .789

**
 1.00 

 

 

๑๓๐ 



 

๑๓๑ 

 ๓) การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis: CFA)  

  ในสวนนี้เปนการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis: CFA) โดยใชแบบสอบถามท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๕๐ 

ตัวอยาง แสดงผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐานท่ี ๑ ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   

 สมมติฐานยอยท่ี ๑.๑ คาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการสื่อสารท่ี

พัฒนาข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการสื่อสาร  

 

  



 

๑๓๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๗ คาสถิติความสอดคลองของโมเดลการสื่อสาร 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิต ิ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกวา ๐.๐๕ ๐.๔๒๒ ผานเกณฑ 
2χ /df นอยกวา ๒.๐๐ ๐.๖๔ ผานเกณฑ 

GFI มากกวา ๐.๙๐ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

AGFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๙ ผานเกณฑ 

CFI มากกวา ๐.๙๕ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

SRMR นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๓ ผานเกณฑ 

RMSEA นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๐ ผานเกณฑ 

CN มากกวา ๒๐๐ ๔๖๒๒.๗๘  ผานเกณฑ 

  

  จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบวา คา p-value ไมมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ ๐.๔๒๒ (เกณฑท่ี

กําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ ๐.๖๔ คาองศาอิสระ (df) เทากับ 

๑ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๐.๖๔ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผานเกณฑ คา

ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ 

คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๐.๙๙ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา 

๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ี

กําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๐๓ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คา

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

นอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๔๖๒๒.๗๘ (เกณฑท่ีกําหนด

มากกวาหรือเทากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกคามีคาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดแสดงใหเห็นวาโมเดลการสื่อสารท่ี

ผูวิจัยพัฒนาข้ึนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว      

 

  



 

๑๓๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๘ แสดงคาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการสื่อสาร 

ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบ t R๒ สปส.คะแนน

องคประกอบ beta B(SE) 

SMCR1 0.55 0.69 (0.03) 24.60** 0.85 0.01 

SMCR2 0.47 0.68 (0.03) 23.91** 0.80 0.01 

SMCR3 0.50 0.78 (0.03) 24.79** 0.85 0.02 

SMCR4 1.50 0.70 (0.11) 20.70** 0.66 0.19 

      Chi-Square = 0.64    df = 1    GFI = 1.00    AGFI = 0.99    RMSEA = 0.000 

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 450 ; ระดบัการใหคะแนน ๕ ระดับ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๘ พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการสื่อสาร ท้ังหมดมีคาเปน

บวก มีขนาดตั้งแต ๐.๖๘ ถึง ๒.๒๐ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกดาน ดานท่ีสงผลมาก

ท่ีสุด คือ ผูสงสาร (SMCR1)  และดานชองทางการสื่อสาร (SMCR3) มีความแปรผันรวมกับการสื่อสาร

รอยละ ๘๕ รองลงมาคือ ดานสาร (SMCR2) มีความแปรผันรอยละ ๘๐ และ ดานผูรับสาร (SMCR4)  

มีความแปรผันรอยละ ๖๖ แสดงใหเห็นวาตัวแปรเหลานี้เปนตัวแปรท่ีสําคัญขององคประกอบการการ

สื่อสาร 

  



 

๑๓๔ 

 สมมติฐานยอยท่ี ๑.๒ คาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการบริหารท่ี

พัฒนาข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 
แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหาร 

 

ตารางท่ี ๔.๒๙ คาสถิติความสอดคลองของโมเดลการบริหาร 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิต ิ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกวา ๐.๐๕ ๑.๓๘ ผานเกณฑ 
2χ /df นอยกวา ๒.๐๐ ๐.๔๖ ผานเกณฑ 

GFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๗ ผานเกณฑ 

AGFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๙ ผานเกณฑ 

CFI มากกวา ๐.๙๕ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

SRMR นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๓๑ ผานเกณฑ 

RMSEA นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๔๓ ผานเกณฑ 

CN มากกวา ๒๐๐ ๙๘๗๔.๒๖ ผานเกณฑ 

 

 



 

๑๓๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๙ พบวา คา p-value ไมมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ ๐.๑๔๐๒๑ (เกณฑ

ท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ ๑.๓๘ คาองศาอิสระ (df) 

เทากับ ๓ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๐.๔๖ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผาน

เกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๐.๙๗ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผล

ผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๐.๙๙ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

มากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ 

(เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๐๓๑ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คา

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๔๓ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

นอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๙๘๗๔.๒๖ (เกณฑท่ีกําหนด

มากกวาหรือเทากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกคามีคาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดแสดงใหเห็นวาโมเดลการบริหารท่ี

ผูวิจัยพัฒนาข้ึนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว 

 

ตารางท่ี ๔.๓๐ แสดงคาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหาร   

ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบ t R๒ สปส.คะแนน

องคประกอบ beta B(SE) 

PDCA1 0.75 0.71 (0.03) 22.34** 0.73 0.18 

PDCA2 0.82 0.79 (0.03) 25.42** 0.84 0.12 

PDCA3 0.81 0.82 (0.03) 27.51** 0.92 0.06 

PDCA4 0.80 0.82 (0.03) 26.84** 0.90 0.07 

      Chi-Square = 0.00    df = 0   RMSEA = ๐.๐๐๐  The model is perfect 

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 450 ; ระดบัการใหคะแนน ๕ ระดับ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๐ พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการบริหารท้ังหมดมีคาเปน

บวก มีขนาดตั้งแต ๐.๗๕ ถึง ๐.๘๒ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกดาน ดานท่ีสงผลมาก

ท่ีสุด คือ ดานการตรวจสอบ (PDCA3) มีความแปรผันรวมกับการบริหารรอยละ ๙๒ รองลงมาคือ 

ดาน ปรับปรุงแกไข (PDCA4) มีความแปรผันรวมกับการบริหารรอยละ ๙๐ ดานการปฏิบัติตามแผน 

(PDCA2) มีความแปรผันรวมกับการบริหารรอยละ ๘๔ และดานการวางแผน (PDCA1) มีความแปร

ผันรวมกับการบริหารรอยละ 73 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาตัวแปรเหลานี้เปนตัวแปรท่ีสําคัญของ

องคประกอบการบริหาร  

  



 

๑๓๖ 

 

 สมมติฐานยอยท่ี ๑.๓ คาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันโมเดลพุทธสื่อสารท่ี

พัฒนาข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลพุทธสื่อสาร 

 

ตารางท่ี ๔.๓๑ คาสถิติความสอดคลองของโมเดลพุทธสื่อสาร 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิต ิ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกวา ๐.๐๕ ๐.๓๓ ผานเกณฑ 
2χ /df นอยกวา ๒.๐๐ ๐.๑๖๕ ผานเกณฑ 

GFI มากกวา ๐.๙๐ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

AGFI มากกวา ๐.๙๐ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

CFI มากกวา ๐.๙๕ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

SRMR นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๒๒ ผานเกณฑ 

RMSEA นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๔๙ ผานเกณฑ 

CN มากกวา ๒๐๐ ๑๒๖๔๒.๔๔ ผานเกณฑ 



 

๑๓๗ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๑ พบวา คา p-value ไมมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ ๐.๘๔๙๒๒ (เกณฑ

ท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ ๐.๓๓ คาองศาอิสระ (df) 

เทากับ ๒ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๐.๑๖๕ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผาน

เกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผล

ผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

มากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ 

(เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๒๒ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คา

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๔๙ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

นอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๑๒๖๔๒.๔๔ (เกณฑท่ีกําหนด

มากกวาหรือเทากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกคามีคาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดแสดงใหเห็นวาโมเดลพุทธสื่อสาร 

ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนด

ไว    

   

ตารางท่ี ๔.๓๒ แสดงคาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลพุทธสื่อสาร 

ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบ t R๒ สปส.คะแนน

องคประกอบ beta B(SE) 

BUD1 0.76 1.40 (0.06) 21.58** 0.72 0.07 

BUD2 0.12 0.73 (0.03) 24.42** 0.82 0.01 

BUD3 0.19 0.73 (0.03) 22.18** 0.73 0.02 

BUD4 0.10 0.68 (0.12) 22.76** 0.78 0.24 

BUD5 0.20 0.70 (0.03) 22.12** 0.72 0.01 

      Chi-Square = 0.33    df = 2    GFI = 1.00    AGFI = 1.00    RMSEA = 0.000 

หมายเหตุ : **p < .๐๑ ; n = ๔๕๐ ; ระดบัการใหคะแนน ๕ ระดับ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๓๒ พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีคาเปนบวก มี

ขนาดตั้งแต ๐.๗๒ ถึง ๐.๘๒ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกดาน ดานท่ีสงผลมากท่ีสุด คือ 

ดานตถตา (แทจริง) (BUD2) มีความแปรผันรวมกับพุทธสื่อสาร รอยละ ๘๒ รองลงมาคือ ดานปยะ  

(BUD4) มีความแปรผันรอยละ ๗๘ ดานกาละ (ถูกเวลา) (BUD3) มีความแปรผันรอยละ ๗๓ ดาน



 

๑๓๘ 

สัจจะ (ความจริง) (BUD1) และดานอัตถะ (มีประโยชน)  (BUD5) มีความแปรผันรอยละ ๗๒ แสดงให

เห็นวา ตัวแปรเหลานี้เปนตัวแปรท่ีสําคัญขององคประกอบพุทธสื่อสาร 

 

 สมมติฐานยอยท่ี ๑.๔ คาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึน

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารจัดการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

  



 

๑๓๙ 

ตารางท่ี ๔.๓๓ คาสถิติความสอดคลองของโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิต ิ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกวา ๐.๐๕ ๐.๖๗๘๘๓ ผานเกณฑ 
2χ /df นอยกวา ๒.๐๐ ๐.๕๐ ผานเกณฑ 

GFI มากกวา ๐.๙๐ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

AGFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๙ ผานเกณฑ 

CFI มากกวา ๐.๙๕ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

SRMR นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๓๓ ผานเกณฑ 

RMSEA นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๐๐ ผานเกณฑ 

CN มากกวา ๒๐๐ ๓๓๗๑.๔๔  ผานเกณฑ 

   

  จากตารางท่ี ๔.๓๓ พบวา คา p-value ไมมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ ๐.๖๗๘๘๓ (เกณฑ

ท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ ๑.๕๑ คาองศาอิสระ (df) 

เทากับ ๓ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๐.๕๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผาน

เกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผล

ผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๐.๙๙ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

มากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ 

(เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๐๓๓ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คา

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

นอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๓๓๗๑.๔๔  (เกณฑท่ีกําหนด

มากกวาหรือเทากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกคามีคาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดแสดงใหเห็นวาโมเดลการบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยข้ึนสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว     

   

  



 

๑๔๐ 

ตารางท่ี ๔.๓๔ แสดงคาสถิติพ้ืนฐานขององคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารจัดการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตัวแปร น้ําหนักองคประกอบ t R๒ สปส.คะแนน

องคประกอบ beta B(SE) 

GOOD1 0.14 0.78 (0.07) 19.88** 0.64 0.09 

GOOD2 0.36 0.73 (0.11) 20.68** 0.68 0.20 

GOOD3 0.16 0.73 (0.03) 23.00** 0.77 0.02 

GOOD4 0.30 0.78 (0.04) 20.46** 0.67 0.03 

GOOD5 0.12 0.79 (0.03) 24.78** 0.84 0.01 

GOOD6 0.18 0.73 (0.03) 20.40** 0.74 0.02 

      Chi-Square = 1.51   df = 3    GFI = 1.00    AGFI = 0.99    RMSEA = 0.000 

หมายเหตุ : **p < .๐๑ ; n = ๔๕๐ ; ระดบัการใหคะแนน ๕ ระดับ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๓๔ พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีคาเปนบวก มี

ขนาดตั้งแต ๐.๖๔ ถึง ๐.๘๔ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกดาน ดานท่ีสงผลมากท่ีสุด คือ 

ความรับผิดชอบ (GOOD5) มีความแปรผันรวมกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรอยละ ๘๔ รองลงมาคือ ดานความโปรงใส 

(GOOD3) มีความแปรผันรอยละ ๗๗  ดานความคุมคา (GOOD6) มีความาแปรผันรอยละ ๗๔ ดาน

คุณธรรม (GOOD2) มีความแปรผันรอยละ ๖๘ ดานการมีสวนรวม (GOOD4) มีความแปรผันรอยละ 

๖๗ และดานนิติธรรม (GOOD1) มีความแปรผันรอยละ ๖๔ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ตัวแปรเหลานี้

เปนตัวแปรท่ีสําคัญขององคประกอบการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 ๔) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรร

มาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ี ๒ ดังนี้   

 สมมติฐานท่ี ๒ ปจจัยดานการสื่อสาร การบริหาร และพุทธสื่อสาร มีอิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 



 

๑๔๑ 

 ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ

หลังปรับโมเดลการวิจัยตามแผนภาพท่ี ๔.๕ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

𝑥2= 124.17, df = 103, p = 0.069, RMSEA = 0.019 

 

แผนภาพท่ี ๔.๕ โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษหลังปรับโมเดลการวิจัย 

  

๔. การมีสวนรวม 

 

๖. ความคุมคา 

๕. ความ

รับผิดชอบ 

๒. คุณธรรม 

๓. ความโปรงใส 

 

พุทธสื่อสาร 

 

๑. สัจจะ (ความจริง) 

 
๒. ตถตา (แทจริง) 

 
๓. กาละ (ถูกเวลา) 

๔. ปยะ (ผูรับชอบ) 

 

๕. อัตถะ (มีประโยชน) 

๒. สาร 

๑. ผูสง 

 

การสื่อสาร 
๓. ชองทาง 

๔. ผูรับ 

การบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร

แบบ 

ธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศ

๑. การวางแผน 

๒. การปฏิบัติตามแผน 

๓. การตรวจสอบ 

 

การบริหารจัดการ 

๔. การปรับปรุงแกไข 

 

๑. นิติธรรม 

.69** 

.68** 

.76** 

.70** 

.79** 

.71** 

.73** 

.68** 

.69** 

.71** 

.91** 

.81** 

.81** 

.38** 

.31** 

.93** 

.36** 

.23** 

76** 

.73** 

.70** 

77** 

.79** 

.73** 

0.31 

0.42 

0.53 

0.58 

0.47 

0.39 

0.42 

0.44 

0.58 

0.31 

0.54 

0.21 

0.23 

0.36 

0.31 

0.18 

0.36 

0.45 

0.39 



 

๑๔๒ 

ตารางท่ี ๔.๓๕ คาสถิติความสอดคลองกลมกลืนของการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิง

ประจักษหลังปรับโมเดลการวิจัย 

คาดัชนี เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิต ิ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกวา ๐.๐๕ ๐.๐๖๙ ผานเกณฑ 
2χ /df นอยกวา ๒.๐๐ ๑.๒๐ ผานเกณฑ 

GFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๗ ผานเกณฑ 

AGFI มากกวา ๐.๙๐ ๐.๙๙ ผานเกณฑ 

CFI มากกวา ๐.๙๐ ๑.๐๐ ผานเกณฑ 

SRMR นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๓๑ ผานเกณฑ 

RMSEA นอยกวา ๐.๐๕ ๐.๐๒๕ ผานเกณฑ 

CN มากกวา ๒๐๐ ๑๕๒๓.๗๔ ผานเกณฑ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๓๕ พบวาคา p-value มีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ ๐.๐๖๙ (เกณฑท่ี

กําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ ๑๒๔.๑๗ คาองศาอิสระ (df) 

เทากับ ๑๐๓ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๑.๒๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผาน

เกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๐.๙๗ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผล

ผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ ๐.๙๙ (เกณฑท่ีกําหนดตอง

มากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ 

(เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๓๑ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คาความคลาด

เคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๒๕ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา 

๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๑๕๒๓.๗๔ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา

หรือเทากับ ๒๐๐) ผลผานเกณฑ แสดงใหเห็นวาคาสถิติความสอดคลองของการบริหารจดัการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชิงสมมติฐานท่ี

ผูวิจัยพัฒนาข้ึนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว    

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ ปจจัยดานการสื่อสาร การบริหาร และพุทธสื่อสาร มี

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถสรุปเปนตารางผลการศึกษาไดดัง

ตารางตอไปนี้ 

 



 

๑๔๓ 

ตารางท่ี ๔.๓๖ คาสถิติผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีการปฏิบัติตามหลัก

พุทธสื่อสาร เปนตัวแปรสงผาน   

ตัวแปรเหตุ BUD (พุทธสื่อสาร)  GOOD (การเปดเผยขอมูลแบบธรร

มาภิบาล) 

ตัวแปรผล TE IE DE TE IE DE 

SMCR (การสื่อสาร) 0.38** 

(0.12) 

- 0.38** 

(0.12) 

0.47** 

(0.14) 

0.42** 

(0.31) 

0.31 

(0.31) 

PDCA (การบริหาร)  0.36** 

(0.11) 

- 0.36** 

(0.11) 

0.53** 

(0.12) 

0.49** 

(0.13) 

0.23 

(0.21) 

BUD (พุทธสื่อสาร) - - - - - 0.93** 

(0.14) 

คาสถิต ิ Chi-Square = 124.17, df = 103, GFI=0.97, AGFI=0.99, RMSEA=0.025 

ตัวแปร smcr1 smcr2 smcr3 smcr4 pdca1 pdca2 pdca3 pdca4 

ความเท่ียง 0.71 0.69 0.66 0.42 0.73 0.85 0.72 0.74 

ตัวแปร bud1 bud2 bud3 bud4 bud5 good1 good2 good3 

ความเท่ียง 0.69 0.73 0.69 0.78 0.71 0.48 0.65 0.71 

ตัวแปร good4 good5 good6      

ความเท่ียง 0.69 0.67 0.54      

สมการโครงสรางของตัวแปร BUD GOOD   

R2  0.89 0.93  

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

ตัวแปรแฝง          BUD             GOOD          SMCR         PDCA    

BUD                 1.00    

GOOD               0.95         1.00   

SMCR               0.91         0.87            1.000 

PDCA                0.91         0.91             0.87           1.000 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, **p < .๐๑  

 TE = ผลรวมอิทธิพล   IE = อิทธิพลทางออม  DE = อิทธิพลทางตรง 

 



 

๑๔๔ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบวา คาความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได มีคาความเท่ียงอยูระหวาง 

๐.๔๒-๐.๘๕ โดยตัวแปรท่ีมีคาความเท่ียงสูงสุดคือ การปฏิบัติตามแผน (pdca2) มีคาความเท่ียง

เทากับ ๐.๘๕ สวนตัวแปรท่ีมีคาความเท่ียงต่ําสุดคือ ผูรับสาร (smcr4) มีคาความเท่ียงเทากับ ๐.๔๒   

  สําหรับคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R๒) ของสมการโครงสรางตัวแปรภายในแฝงพบวามี

คาเทากับ ๐.๘๙ แสดงวาตัวแปรในโมเดลคือ การสื่อสาร (SMCR) และการบริหาร (PDCA) สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของพุทธสื่อสาร (BUD) ไดรอยละ ๘๙ และยังพบวาสมการโครงสรางตัวแปร

ภายในแฝงมีคาเทากับ ๐.๙๓ แสดงวาตัวแปรในโมเดลคือ การสื่อสาร (SMCR) และการบริหาร 

(PDCA)  และพุทธสื่อสาร (BUD) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาล (GOOD) ไดรอยละ ๙๓ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เม่ือพิจารณา

อิทธิพลทางตรง ทางออม และอิทธิรวมพบผลดังนี้ 

 ๑) การส่ือสาร (SMCR)       

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออมระหวางตัวแปรในโมเดลพบวา ความสัมพันธ

ระหวางการสื่อสาร (SMCR) กับการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาล (GOOD) ขนาดความสัมพันธ

เทากับ ๐.๘๗ แยกเปนอิทธิพลทางตรง ๐.๓๑ และอิทธิพลทางออม ๐.๔๒** เปนอิทธิพลรวม 

๐.๔๗** โดยท่ีมีอิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมสงผลตอการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาล อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ หมายความวา การสื่อสาร ประกอบดวย ผูสงสาร สาร ชองทางการ

สื่อสาร ผูรับสาร ตองบริหารจัดการควบคูไปกับการใชหลักพุทธสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย สัจจะ (ความ

จริง) ตถตา (แทจริง) กาละ ถูกเวลา ปยะ (ผูรับชอบ) อัตถะ (มีประโยชน) จึงจะสงผลใหเกิดการ

เปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ๒) การบริหาร (PDCA)    

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออมระหวางตัวแปรในโมเดลพบวา การบริหาร 

(PDCA) กับการเปดเผยขอมูลแบบธรมาภิบาล (GOOD) ขนาดความสัมพันธเทากับ ๐.๙๑ แยกเปน

อิทธิพลทางตรง ๐.๒๓ และอิทธิพลทางออม ๐.๔๙** เปนอิทธิพลรวม ๐.๕๓** โดยท่ีมีอิทธิพล

ทางออม และอิทธิพลรวมสงผลตอการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .๐๑ หมายความวา การบริหาร ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ 

การปรับปรุงแกไข ตองบริหารจัดการควบคูไปกับการใชหลักพุทธสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย สัจจะ (ความ

จริง) ตถตา (แทจริง) กาละ ถูกเวลา ปยะ (ผูรับชอบ) อัตถะ (มีประโยชน) จึงจะสงผลใหเกิดการ

เปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ๓) พุทธส่ือสาร (BUD)  

  เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงของหลักพุทธสื่อสาร (BUD) การเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิ

บาล (BUD) ขนาดความสัมพันธเทากับ ๐.๙๕ มีขนาดอิทธิพลทางตรงสงผลตอการเปดเผยขอมูลแบบ

ธรรมาภิบาลเทากับ ๐.๙๕ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ หมายความวา การบริหารจัดการ



 

๑๔๕ 

เปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลตามหลักพุทธสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย สัจจะ (ความจริง) ตถตา (แทจริง) 

กาละ ถูกเวลา ปยะ (ผูรับชอบ) อัตถะ (มีประโยชน) จะสงผลใหเกิดการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิ

บาลไดถึงรอยละ ๙๕  

 สําหรับคาเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางตัวแปรแฝงมีคาอยูในชวง ๐.๘๗ ถึง ๐.๙๕ โดยเปนตัวแปรมีความสัมพันธแบบทิศทางเดียว (คา

ความสัมพันธเปนบวก) ตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากท่ีสุด คือ การเปดเผยขอมูลแบบธรร

มาภิบาล (GOOD) และ พุทธสื่อสาร (BUD) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ ๐.๙๕ แสดงวา เม่ือ

พุทธสื่อสาร (BUD) มีมากข้ึน การเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาล (GOOD) ก็เพ่ิมมากข้ึนดวย และตัว

แปรท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรองลงมาคือ การสื่อสาร (SMCR) กับ พุทธสื่อสาร (BUD) การบริหาร 

(PDCA) กับ พุทธสื่อสาร (BUD) และการบริหาร (PDCA) กับการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาล (GOOD) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ ๐.๙๑ ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีอยูในระดับสูง 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรร

มาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๑) การส่ือสาร 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการสื่อสาร ประเด็นสัมภาษณ

ประกอบดวย ผูสงสาร สาร ชางทางการสื่อสาร และผูรับสาร ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๘ รูปหรือคน ได

ใหสัมภาษณดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๑. การเปดเผยขอมูลขาวสารจะตองมีเนื้อหาสาระท่ีถูกตองแมนยํานาเชื่อถือได และ

ขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเผยแพรไปนั้นจะตองถึงผูรับอยางตรงไปตรงมา ไมมีการบิดเบือนขอมูล หลาย

ครั้งท่ีนักลงทุนไดรับขาวสารท่ีไมถูกตองจะตองเสียประโยชนไปมหาศาล0

๑ 

 ๒. ในการเปดเผยขอมูลขาวสารควรจะใชชองทางท่ีสามารถเขาถึงผูรับไดอยางมี

ประสิทธิภาพในปจจุบันก็มีหลายชองทาง เชน เว็บไซตหรือ LINE กลุมของนักลงทุนซ่ึงไดรับขอมูล

ขาวสารจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนํามากระจายบอกตอภายในกลุมซ่ึงจุดนี้ก็ถือวา

เปนจุดดีอยางหนึ่ง1

๒ 

 ๓. ในเรื่องของขอมูลขาวสารนักลงทุนจะตองแสวงหาขอมูลและการวิเคราะหขอมูลดวย

ตนเองซ่ึงขอมูลเหลานี้จะมีใหเราคนควาอยูในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงเปน

                                           

 
๑
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๖ 

ขอมูลเชิงประจักษท่ีนําเสนอขอมูลในเชิงลึกของบริษัทหลักทรัพยตางๆ ซ่ึงก็สามารถนํามาวิเคราะห

เพ่ือการตัดสินใจลงทุนได2๓ 

 ๔. นักลงทุนจะตองหม่ันศึกษาหาความรูตางๆท่ีเก่ียวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยแตท้ังนี้ท้ังนั้นขอมูลขาวสารท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําเสนอและยังเปนทาง

เดียวอยูจึงควรจะมีการนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองทําเวลาท่ีจะทําใหนักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได

อยางอุนใจ3

๔ 

 ๕. ผูรับขอมูลขาวสารจากตลาดหลักทรัพยก็จําเปนท่ีจะตองศึกษาหาความรูใหดี ขอมูลท่ี

นําเสนอนั้นถึงเปนความจริงหรือขอเท็จจริงก็ตาม ผูรับขาวสารหรือนักลงทุนจะตองรับรูถึงผลกระทบ

และรับไดถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนเพราะวาขอมูลท่ีไดมานั้นไมใชขอมูลสําเร็จรูป ซ่ึงจะตองนํามา

วิเคราะหเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอีกทีหนึ่ง4

๕ 

 ๖. ในสวนของสารสนเทศท่ีนําเสนอควรจะเปนขอมูลขาวสารท่ีเปนความจริงเปน

ขอเท็จจริงท่ีนําเสนอโดยไมไดปรุงแตงหรือผานการใสไขเติมสี ผูนําเสนอไมมีอคติ ไมนําเสนอเพ่ือท่ีจะ

ทําใหเกิดประโยชนแกตนฝายเดียว หรือทําการปดบังขอมูลอยางนี้ถือวาไมยุติธรรม โดยท่ัวไปแลวการ

นําเสนอขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะนําเสนอขอมูลท่ีเปนความจริงและเปนขอมูลท่ี

เกิดข้ึนในแวดวงการลงทุนภายในประเทศและตางประเทศ อีกสวนหนึ่งก็จะเปนขอมูลขาวสารในเชิง

ลึกของบริษัทหลักทรัพยตางๆท่ีเราจะสามารถเขาไปศึกษาคนควาหาขอมูลและนํามาวิเคราะห

ตัดสินใจในการลงทุนได5๖ 

 ๗. ขอมูลขาวสารท่ีนําเสนอท่ีเก่ียวของกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําคัญอยูท่ี

การนําเสนอในลักษณะขององคกรท่ีมีการนําเสนอความจริงขอเท็จจริงใหกับนักลงทุนและรับทราบ

ขอมูลท่ีนําเสนอนั้นจะเปนประโยชนตอการลงทนในภาพรวม การนําเสนอขอมูลก็คอนขางจะรวดเร็ว

ทันตอเวลาไมมีชองทางหลากหลายท่ีจะใหนักลงทุนไดเขาไปศึกษาและรับขอมูลขาวสารตางๆ ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพสํานักพิมพตางๆ ก็มีการนําเสนอขอมูลขาวสารของ

ตลาดหลักทรัพยรวมท้ังสื่อหลักของประเทศท่ีนําเอาขอมูลขาวสารเผยแพรทางสถานีวิทยุ

สถานีโทรทัศนและชองทางออนไลน6๗ 

 ๘. ผูเผยแพรขอมูลสําคัญท่ีสุดคนท่ีเปดเผยขอมูลหรือคณะท่ีทําหนาท่ีในการนําขอมูล

ขาวสารท่ีเก่ียวกับการลงทุนสนับสนุนตางๆบุคคลเหลานี้จะตองมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหนําเสนอ

                                           

 
๓
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๗
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๗ 

ขอมูลท่ีจะสงผลกระทบตอนักลงทุนซ่ึงจะเปนผลเสียและไมนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีอํานวยประโยชน

แกฝายใดฝายหนึ่ง7

๘ 

 ๙. บอยครั้งท่ีมีการนําเสนอขอมูลอันเปนเท็จเพ่ือตองการท่ีจะใหนักลงทุนไดทราบขาว

ขอมูลอันเปนเท็จซ่ึงจะเปนการกอบโกยผลประโยชนของฝายดังนั้นชองทางในการสื่อสารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยตองชัดเจนกําหนดใหชัดเจนวาใชชองทางใดในการนําเสนอขอมูลขาวสาร

ประชาชนท่ีตองการทราบก็สามารถเขามาดูในชองทางนั้นได และการเก็บรักษาขอมูลอันเปนสิทธิ

ประโยชนตางๆจะตองถูกจัดเก็บไวอยางปลอดภัยมีใหใครท่ีไมหวังดีหรือผูกอการรายเขามาโจมตีหรือ

ทําลายขอมูลใหเสียหายได8๙ 

 ๑๐. นักลงทุนจะตองมีความเขาใจเก่ียวกับขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยในเบื้องตน

คือจะตองเลือกเสพขาวท่ีดีและก็ตองมีวิจารณญาณคิดวิเคราะหวา ขอมูลท่ีไดรับนั้นเปนความจริง

หรือไม บางครั้งท่ีนักลงทุนไดรับขอมูลอันเปนเท็จแลวก็เกิดความตื่นตระหนกซ่ึงมีผลตอการลงทุนทํา

ใหเสียผลประโยชนไปก็มีไมนอย9

๑๐ 

 ๑๑. ชองทางในการสื่อสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบันก็ถือวาใชไดดี

เลยทีเดียว มีชองทางท่ีนําเสนอขอมูลเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยหลายชองทาง ท่ีเห็นอยูหลักๆ มี

รายการทีวีซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนของภาครัฐ ก็มีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย สถานี

วิทยุก็มีการรายงานขาวท่ีเก่ียวของกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีสื่อท่ีเปนออนไลน

เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการนําเสนอขอมูลในลักษณะเดียวกันซ่ึงผูรับก็

สามารถหรือนักลงทุนก็สามารถตรวจสอบวาขอมูลขาวสารท่ีไดรับนั้นมีความถูกตองหรือไมจากสื่อ

ตางๆ หากวาไดรับขอมูลขาวสารท่ีตรงกันหลายแหงตามท่ีตลาดหลักทรัพยไดนําเสนอนั้น ก็ถือวา

ขอมูลนั้นเปนความจริงมีความนาเชื่อถือ สามารถนําเอาไปใชในการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจใน

การลงทุนได10

๑๑ 

 ๑๒. การนําเสนอขอมูลขาวสารจะตองประกอบดวยหลายองคประกอบท้ังผูสงสารสาร

ชองทางในการสื่อสารและผูรับและตองมีความสัมพันธกัน ผูสงสารจะตองมีคุณธรรม คือไมเห็นแก

ประโยชนสวนตนหรือมีอคติในการนําเสนอขอมูล สวนเนื้อหาสาระขาวสารท่ีจะนําเสนอก็ตองมีความ

นาเชื่อถือเปนความจริงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะนําเอาไปใชประโยชนไดมีแหลงอางอิงท่ีมาท่ีชัดเจน11

๑๒ 

                                           

 
๘
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๙
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๘ 

 ๑๓. หลายครั้งท่ีนักลงทุนไดตัดสินใจพลาดจากการเสพขาวอันเปนเท็จหรือการไดรับ

ขอมูลขาวสารท่ีเปนจริงแตวาไดรับชาซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายในการตัดสินใจลงทุน ตามภาษา

ของนักลงทุนเรียกวาตกขบวนจากไดรับขอมูลขาวสารชาไมตรงเวลา12

๑๓ 

 ๑๔. ขอมูลท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําเสนอเปนลักษณะของขอมูลท่ีเปน

เรื่องราวในแวดวงของการลงทุนซ่ึงผูรับสารโดยนักลงทุนจะตองมีความฉลาดและมีความรูพ้ืนฐานใน

การนําเอาขอมูลนั้นมาใชเพ่ือตัดสินใจและวิเคราะหสําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย13

๑๔ 

 ๑๕. นักลงทุนจะตองมีประสบการณในการวิเคราะหขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะ

เก่ียวของกับการลงทุนเชน การตัดสินใจของรัฐบาลซ่ึงมีผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยการเกิด

เหตุจลาจลการยึดอํานาจ หรือแมแตการเกิดโรคระบาดสิ่งตางๆ เหลานี้ลวนแตจะเปนปจจัยท่ีจะสงผล

ตอตลาดหลักทรัพยไดท้ังนั้น ดังนั้นนักลงทุนซ่ึงเปนผูรับขอมูลขาวสารจะตองมีความรูดีและมีความ

ฉลาดในการนําเอาขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชน14

๑๕ 

 ๑๖. ในความเปนจริงแลวขอมูลขาวสารก็คือขอมูลขาวสารปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหขอมูล

ขาวสารมันถูกนําเสนอออกมาซ่ึงจะเปนประโยชนและไมเปนประโยชนข้ึนอยูกับตัวบุคคลท่ีนําเสนอ

คือผูสงสารจะตองมีความระมัดระวังในการนําเสนอขอมูลท่ีจะสงผลกระทบตอการลงทุนและจะตอง

ไมมีอคติความลําเอียงหรือเห็นแกประโยชนสวนตนหรือการทุจริตคอรัปชั่นตาง ๆ15

๑๖ 

 ๑๗. ในปจจุบันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็มีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานทาง

เว็บไซตเก่ียวกับเนื้อหาสาระท่ีเปนขอมูลเชิงประจักษ และสิทธิประโยชนท่ีนักลงทุนจึงไดรับ ในจุดนี้ก็

มองวาเปนประโยชนกับนักลงทุนเพราะวาสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได16

๑๗ 

 ๑๘. ควรมีการนําเสนอขอมูลท่ีหลากหลายซ่ึงใหนักลงทุนสามารถเลือกใชขอมูลตางๆ 

เหลานั้นไดอยางเหมาะสม โดยท่ีมีความถูกตองของขอมูลและมีความนาเชื่อถือ สื่อมวลชนก็ควร

จะตองมีการนําเสนอขอมูลท่ีมีความสอดคลองกับขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย17

๑๘ 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการสื่อสาร ประกอบดวย 

  ผูสงสาร ไดแก ผูรับสารไมมีอคติ สื่อสารดวยมุงประโยชนสวนรวม มีความรูในการเปดเผย

ขอมูล มีทักษะและประสบการณในการเปดเผยขอมูล และมีมีคุณธรรมในการสื่อสาร 

                                           

 
๑๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๙ 

  สาร ไดแก มีความถูกตองแมนยํา มีความนาเชื่อถือ ประกอบดวยประโยชน มีความเปน

ปจจุบันทันตอเหตุการณ และสามรถอางอิงถึงแหลงท่ีมาได 

 ชองทางการสื่อสาร ไดแก สามารถเขาถึงผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว มี

ความสะดวก มีชองทางท่ีหลากหลาย เปนชองทางท่ีมีความปลอดภัยตอขอมูล 

 ผูรับสาร ไดแก ผูรับสารมีความรูดี ผูรับเขาใจถึงผลกระทบ ผูรับมีทักษะในการประยุกตใช

ขอมูล สามมารถยอรับความเสี่ยงได และเปดเผยขอมูลตรงตามผูรับกลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๖ แสดงปจจัยการสื่อสาร 

ปจจัย 

การส่ือสาร 

ผูสงสาร : ผูรับสารไมมีอคติ สื่อสารดวยมุง

ประโยชนสวนรวม มีความรูในการเปดเผยขอมูล 

มีทักษะและประสบการณในการเปดเผยขอมูล 

และมีมีคุณธรรมในการสื่อสาร 

สาร : มีความถูกตองแมนยํา มีความนาเชื่อถือ 

ประกอบดวยประโยชน มีความเปนปจจุบันทันตอ

เหตุการณ และสามรถอางอิงถึงแหลงท่ีมาได 

ชองทางการส่ือสาร : สามารถเขาถึงผูรับไดอยาง

มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว มีความสะดวก มี

ชองทางท่ีหลากหลาย เปนชองทางท่ีมีความ

ปลอดภัยตอขอมูล 

ผูรับสาร : ผูรับสารมีความรูดี ผูรับเขาใจถึง

ผลกระทบ ผูรับมีทักษะในการประยุกตใชขอมูล 

สามมารถยอรับความเสี่ยงได และเปดเผยขอมูล

ตรงตามผูรับกลุมเปาหมาย 



 

๑๕๐ 

  

 ๒) การบริหารจัดการ 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการบริหาร ประเด็นสัมภาษณ

ประกอบดวย การวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุงแกไข ผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน ๑๘ รูปหรือคน ไดใหสัมภาษณดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๑. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรจะตระหนักในเรื่องของการนําเสนอขอมูล

ขาวสารการนําเสนอขอมูลนั้นควรจะใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการคัดกรองหรือนําเสนอขอมูล

ตองวางแผนรวมกันดําเนินการรวมกับผูท่ีมีสวนไดเสีย18

๑๙ 

 ๒. ตองมีการวางแผนในการดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารคือทํากันเปนหยังกิจลักษณะ

มีการกําหนดเปาหมายวาจะนําเสนอขอมูลขาวสารไปในทิศทางใดแบบไหนมีกระบวนการในการ

นําเสนออยางไรใครเปนผูรับผิดชอบและมีงบประมาณในการดําเนินงานท่ีชัดเจน19

๒๐ 

 ๓. ในปจจุบันสื่อตางๆเปดกวางมีการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายสวนมากสื่อ

ตางๆก็จะนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหกับประชาชน

หรือนักลงทุนไดรับทราบอยูเปนประจํา20

๒๑ 

 ๔. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรจะมีการรับฟงขอคิดเห็นจากประชาชนหรือนัก

ลงทุนโดยมีชองทางในการเปดโอกาสใหนักลงทุนหรือผูท่ีมีความรูความสามารถไดใหขอเสนอแนะกับ

ตลาดหลักทรัพยในเรื่องของการดําเนินงานหรือการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน21

๒๒ 

 ๕. นักลงทุนก็ไดอาศัยขอมูลขาวสารจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงเปนขอมูล

หลักท่ีมีประโยชนตอการนํามาวิเคราะหตัดสินใจในการลงทุน ปจจุบันการลงทุนไมใชเรื่องท่ียาก

สถาบันการเงินตางๆก็ เปดโอกาสใหนักลงทุนรุนใหมไดลงทุนโดยอํานวยความสะดวกในการเปดบัญชี

ซ้ือขายหลักทรัพยผานทางระบบออนไลนหรือผานบัญชีธนาคารไดเลย ซ่ึงก็มีนักลงทุนหนาใหมเขามา

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นเราจึงควรท่ีจะมาพิจารณาวาจะนําเสนอ

ขอมูลขาวสารอยางไรเพ่ือใหไปถึงนักลงทุน Generation ใหมนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ22

๒๓ 

 ๖. ในอดีตกอนท่ีจะมาเปนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงคนท่ัวไปก็ยังไมใหการ

ยอมรับนับถือหรือเปลาท่ีจะเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากเทาไหรนักแตเนื่องจากวาการ

                                           

 
๑๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๑ 

นําเสนอขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้นเปนการนําเสนอขอมูลท่ีชัดเจน

ตรงไปตรงมาไมมีการบิดเบือนขอมูลไมมีองคกรท่ีจะเขามาตรวจสอบเรื่องของการนําเสนอขอมูลท่ีเปน

จริงทําใหนักลงทุนเกิดความเชื่อใจและไววางใจกลาตัดสินใจเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพ่ิมมาก

ข้ึน23

๒๔ 

 ๗. ในเรื่องของการนําเสนอขอมูลจะตองอาศัยผูท่ีมีความรูความสามารถดังนั้นตลาด

หลักทรัพยควรจะตองเปดโอกาสใหนักวิชาการหรือผูมีความชํานาญในการลงทุนเขามารวมใหขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการลงทุนใหมากยิ่งข้ึน24

๒๕ 

 ๘. การนําเสนอขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นควรวาควรจะตอง

มีการนําเสนอโดยใชแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธท่ีจะเขาไปจัดการผูท่ีนําเสนอขอมูลขาวสารอันเปนเท็จ

ตามสื่อตางๆจะมีนโยบายท่ีจะนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใหอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

อยางเดียวคนท้ังประเทศก็จะไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงเดียวนักลงทุนก็จะมีความสบายใจและกลา

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากยิ่งข้ึน25

๒๖ 

 ๙. ในการนําเสนอขอมูลขาวสารจะตองนึกถึงความคุมคาของการลงทุนวานําเสนอขอมูล

ขาวสารอยางไรจะคุมคามากท่ีสุดและเปนประโยชนกับนักลงทุนมากท่ีสุด การนําเสนอขอมูลขาวสาร

ของตลาดหลักทรัพยไมจําเปนตองเลิศหรูหรือใชงบประมาณมากเพียงแคเปนการนําเสนอขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนและเปนความจริงใหกับนักลงทุนไดรับทราบ26

๒๗ 

 ๑๐. ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั่นคือความหวังของนักลงทุนลงทุนคอย

เฝาหวังวาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําเสนอขอมูลท่ีมีประโยชนตอนักลงทุนซ่ึงท่ีผานมาก็ได

อาศัยขอมูลขาวสารท่ีเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําเสนอท้ังขอมูลเชิงลึกของ

บริษัทหลักทรัพยวิธีการในการลงทุนหรือขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับแวดวงของการลงทุนการเมืองสังคม

และเศรษฐกิจตางๆ27

๒๘ 

 ๑๑. ในกระบวนการดําเนินงานจะตองทําอยางตอเนื่องการวางแผนและดําเนินการกัน

อยางตอเนื่องมีองคกรท่ีจะเขามาตรวจสอบติดตามและประเมินผลอีกทีหนึ่งเพ่ือจะทําใหการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารนั้นมีความเท่ียงตรงและแมนยําและเปนธรรมมากท่ีสุด28

๒๙ 

                                           

 
๒๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๒ 

 ๑๒. ในประเทศไทยของเรามีนักวิชาการท่ีมีความรูความสามารถเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย

เปนจํานวนมากจะเปนการดีมากหากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทางใหนักวิชาการหรือผูมี

ความรูเหลานั้นออกมานําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการลงทุนใหกับนักลงทุนและรับทราบ29

๓๐ 

 ๑๓. นักลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมหาอํานาจซ่ึงมีศักยภาพมาก

อาศัยความออนแอของประเทศท่ีไมมีการพัฒนาในการนําเสนอขอมูลขาวสารเขามาโจมตีคาเงินหรือ

ตลาดหุนซ่ึงจะสงผลกระทบตอนักลงทุนเปนจํานวนมาก ประเทศไทยก็เคยประสบกับปญหานี้มากอน

แตในปจจุบันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการพัฒนาการนําเสนอขอมูลขาวสารใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมท้ังมีระเบียบและก็มีระบบในการทํางานท่ีดีมีการประสานงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและการการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีดีก็ทําใหปญหาเหลานั้นลดนอยลงไปได30

๓๑ 

 ๑๔. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรท่ีจะมีกลยุทธในการนําเสนอขอมูลขาวสารและ

การรับผิดชอบตอการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีไดเสนอออกทางสื่อตางๆซ่ึงสงผลกระทบตอหานัก

ลงทุนภาพรวมของประเทศ ในสวนนี้มองวาประเทศไทยตองเขมแข็งทุกคนตองมารวมมือดําเนินการ

ดวยกัน31

๓๒ 

 ๑๕. กระบวนการในการบริหารจัดการขอมูลขาวสารจะตองมีการวางแผนเพ่ือท่ีจะ

นําเสนออยางเปนระบบกําหนดวาใหหนวยงานใดเปนหนวยงานหลักในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ี

สามารถตรวจสอบไดมีการวางแผนเรื่องของงบประมาณในการสื่อสารและมีการปรับปรุงขอผิดพลาด

ในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยูอยางตอเนื่องเพ่ือใหการนําเสนอขอมูลของตลาดหลักทรัพยนั้นมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด32

๓๓ 

 ๑๖. ในหลายประเทศดัชนีหุนตกตํ่าทําใหนักลงทุนเสียผลประโยชนซ่ึงเกิดจากการปนหุน

หรือนําเสนอขอมูลขาวสารอันเปนเท็จเพ่ือตักตวงผลประโยชนของผูท่ีมีอํานาจ ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้ควร

จะตองมีการคัดกรองผูท่ีมีสวนรวมและมีสวนเก่ียวของก็ควรจะตองมารวมมือกันในการนําเสนอขอมูล

ขาวสารอาจเปนจริงท่ีเปนประโยชนแกทุกฝายมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอนําเสนอใหทัน

ตอเหตุการณทันตอเวลาและเปนประโยชนแกสาธารณชน33

๓๔ 

 ๑๗. การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการ

วางแผนในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางเปนระบบและการนําเสนอขอมูลก็จะตองมีความเปนจริง

                                           

 
๓๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๓ 

และสามารถตรวจสอบไดวาเปนขอมูลมาจากแหลงใดเกิดข้ึนจริงหรือไมขอมูลขาวสารท่ีนําเสนอไปมัน

ก็จะเปนขอมูลท่ีทันตอเหตุการณเปนขอมูลวันตอวันท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศและตางประเทศ34

๓๕ 

 ๑๘. การนําเสนอขอมูลขาวสารจะตองมีการวางแผนในการนําเสนอท่ีเปนข้ันตอน เพ่ือให

การนําเสนอขอมูลมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ใหเขาถึงนักลงทุนไดอยางแมนยําและตรงไปตรงมา ควร

นําเสมอขอมูลท่ีมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และมีการนําเอากระบวนการในการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลมาใชในการตรวจสอบขอมูลท่ีนําเสนอเพ่ือใหมีความสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึน35

๓๖ 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการบริหาร ประกอบดวย 

  การวางแผน ไดแก การประชุมวางแผนสมํ่าเสมอ กําหนดเปาหมายใหชัดเจน กําหนด

ตัวชี้วัด กําหนดกระบวนการวิธีการและผูรับผิดชอบ และการวางแผนดานงบประมาณใหเพียงพอ 

  การดําการตามแผน ไดแก การปฏิบัติตามแผนอยางเปนข้ันตอน ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

ดําเนินการตามวัตถุประสงค ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม  

 การตรวจสอบ ไดแก ตรวจสอบกระบวนการเปดเผยขอมูล ประเมินผลตามตัวชี้วัด 

ตรวจสอบการใชงบประมาณ หาขอบกพรอง และเปดชองทางรับฟงขอคิดเห็น 

 การปรับปรุงแกไข ไดแก ปรับปรุงแผนอยูเสมอ ผูมีสวนไดเสียรวมปรับปรุงแกไข นําผล

จากการตรวจสอบมาปรับแผน ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และปรับปรุงมาตรฐานการเปดเผยขอมูล 

  

                                           

 
๓๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๗ แสดงปจจัยการบริหาร 

  

 ๓) พุทธส่ือสาร 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยพุทธสื่อสาร ประเด็นสัมภาษณประกอบดวย 

สัจจะ (ความจริง) ตถตา (แทจริง) กาละ (ถูกเวลา)  ปยะ (ผูรับชอบ)  อัตถะ (มีประโยชน)  

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๘ รูปหรือคน ไดใหสัมภาษณดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ปจจัย 

การบริหาร 

การวางแผน : การประชุมวางแผนสมํ่าเสมอ 

กําหนดเปาหมายใหชัดเจน กําหนดตัวชี้วัด 

กําหนดกระบวนการวิธีการและผูรับผิดชอบ และ

การวางแผนดานงบประมาณใหเพียงพอ 

การดําการตามแผน : การปฏิบัติตามแผนอยาง

เปนข้ันตอน ใชทรัพยากรอยางคุมคา ดําเนินการ

ตามวัตถุประสงค ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ เปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม 

การตรวจสอบ :  ตรวจสอบกระบวนการเปดเผย

ขอมูล ประเมินผลตามตัวชี้วัด ตรวจสอบการใช

งบประมาณ หาขอบกพรอง และเปดชองทางรับ

ฟงขอคิดเห็น 

การปรับปรุงแกไข : ปรับปรุงแผนอยูเสมอ ผูมี

สวนไดเสียรวมปรับปรุงแกไข นําผลจากการ

ตรวจสอบมาปรับแผน ปรับปรงุตามขอเสนอแนะ 

และปรับปรงุมาตรฐานการเปดเผยขอมูล 



 

๑๕๕ 

 ๑. ขอมูลขาวสารจะตองเปนเรื่องจริงท่ีเกิดข้ึนจริงเลยไมไดเพ่ิมเติมเสริมแตง การนําเสนอ

เพ่ือการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยควรจะเปนพ้ืนท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน นําเสนอแลวมีประโยชน

กับนักลงทุนและมีประโยชนตอภาพรวมของประเทศ ไมนําเสนอสิ่งท่ีเปนขอมูลขยะซ่ึงไมเกิด

ประโยชนมีความซ่ือสัตยตอนักลงทุนตรงไปตรงมานําเสนอขอมูลเพ่ือหวังประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ

36

๓๗ 

 ๒. ขอมูลท่ีมีประโยชนมากท่ีสุดไมใชขอมูลความจริงอยางเดียวและเปนขอมูลท่ีทันตอ

เหตุการณและทันตอเวลาสิ่งท่ีเกิดข้ึนนําเสนอทันทีเพ่ือใหนักลงทุนไดสามารถท่ีจะนําไปตัดสินใจใน

การลงทุนไดทันทวงที37

๓๘ 

 ๓. ขอมูลขาวสารท่ีนําเสนอไมควรจะเปนขอมูลท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอนักลงทุนและ

ตอภาพรวมของประเทศควรจะเปนการนําเสนอขอมูลในแงท่ีเปนการนําเสนอในเชิงสรางสรรค

เพ่ือท่ีจะสงเสริมการลงทุนใหกับนักลงทุนซ่ึงจะเปนประโยชนแกทุกฝาย38

๓๙ 

 ๔. อาการสําคัญขอมูลจะตองเปนความจริงนาเชื่อถือและมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เปน

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแวดวงการลงทุนหรือสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศซ่ึงจะสงผล

กระทบตอการลงทุน39

๔๐ 

 ๕. ขอมูลบางอยางท่ีนําเสนอไปแลวอาจจะเปนขอมูลขยะในลักษณะนี้ก็ไมควรนําเสนอ

หรือนําเสนอไปแลวจะเปนผลเสียตอภาพรวมของประเทศก็ไมควรนําเสนอขอมูลในลักษณะนี้ก็จะเปน

ขอมูลท่ีเปนความจริงขอมูลงายๆ ท่ีนักลงทุนสามารถนําไปใชในการตัดสินใจลงทุนไดในสวนของ

รายละเอียดของบริษัทหลักทรัพยตางๆ ก็มีขอมูลใหสืบคนไดตามอินเทอรเน็ตมากมาย40

๔๑ 

 ๖. ในแตละวันมีผูเขามาใชเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนจํานวนมาก

เนื่องจากวาเปนขอมูลท่ีเปนแหลงขอมูลหลักท่ีเก่ียวกับการลงทุน41

๔๒ 

 ๗. การนําเสนอขอมูลจะมีหลักในการนําเสนออยูก็คือวาขอมูลท่ีเปดเผยท่ีออกไปจะตอง

เปนความจริงมีมูลของความเปนจริงทันตอเหตุการณเรียกวาทันสมัยนําเสนอดวยชองทางท่ีรวดเร็ว

ทันใจเปนขอมูลท่ีนักลงทุนหรือผูมีสวนเก่ียวของตองการรับทราบเพ่ือนําไปใชประโยชนใหเกิดข้ึนกับ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย42

๔๓ 

                                           

 
๓๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๖ 

 ๘. นักลงทุนไมไดตองการขอมูลอะไรมากมายเพียงแคเปนขอมูลความจริงนําเสนอให

ถูกตองตรงเวลารวดเร็วทันใจปดขอมูลท่ีเปนความจริง ผูนําเสนอขอมูลไมมีอคติในการนําเสนอ

เพ่ือท่ีจะบายเบี่ยงหรือชี้นําใหสังคมเขาใจผิดหรือเขาใจไปในทิศทางท่ีตัวเองหวังเพ่ือตักตวง

ผลประโยชน43

๔๔ 

 ๙. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรจะมีการกําหนดมาตรการและมีมาตรการในการ

คัดกรองขอมูลเหลานั้นเพ่ือวิเคราะหและนําเสนอใหถูกตองตามความเหมาะสม44

๔๕ 

 ๑๐. ขอมูลบางอยางอาจจะเปนขอมูลลับซ่ึงไมควรนํามาเปดเผยเพราะถาหากเปดเผยแลว

ก็จะสรางความเสียหายใหเกิดข้ึนกับการลงทุนได45

๔๖ 

 ๑๑. ลักษณะของการนําเสนอขอมูลขาวสารจะตองไมเบียดเบียนใครหรือฝายใดฝายหนึ่ง

ในการนําเสนอขอมูลเพ่ือหวังประโยชนโดยการนําเสนอขอมูลอันเปนเท็จการนําเสนอขอมูลใน

ลักษณะนี้ถือวาผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงไมควรเกิดข้ึน46

๔๗ 

 ๑๒. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรจะใหผูมีสวนรวมเขามาชวยเหลือในการ

นําเสนอขอมูลขาวสารตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนท่ีจะนําเสนอสูสาธารณชนเพ่ือใหเกิด

ความถูกตองและแมนยํามากยิ่งข้ึน47

๔๘ 

 ๑๓. ขอมูลท่ีจะนําเสนอนั้นตองเปนขอมูลท่ีมีความถูกตองมีความสมบูรณพรอมท่ีจะ

นําเสนอใหกับสาธารณชนไดรับทราบโดยท่ัวไปแลวการนําเสนอขอมูลท่ีเปนสิทธิประโยชนหรือขอมูล

ท่ีเปนบริบทท่ีเก่ียวของกับการลงทุนก็จะมีการกําหนดระยะเวลาในการเปดเผยขอมูลขาวสารใหตรง

ตอเวลาและทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเนนความรวดเร็วในการนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชน48

๔๙ 

 ๑๔. ถาเปนขอมูลท่ีเก่ียวกับการลงทุนก็จะตองยกใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เพราะจะเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการลงทุนอยูแลวซ่ึงขอมูลท่ี

นําเสนอไปนั้นก็จะเปนความจริงท่ีเกิดข้ึนสามารถคนควาไดเปนเรื่องท่ีเรามองเห็นไดสื่อตางก็นําเสนอ

ขอมูลในลักษณะเดียวกันนี้ ท่ีสําคัญคือบุคลากรหรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการเปดเผยขอมูลนําเสนอ

ขอมูลนั้นจะตองมีความชัดเจนไมมีอคตินําเสนอขอมูลโดยความเปนกลางมากท่ีสุด49

๕๐ 

                                           

 
๔๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๗ 

 ๑๕. ขอมูลท่ีนําเสนอควรจะมีรายละเอียดของขอมูลท่ีชัดเจน คือฟงแลวโดยไมตองอธิบาย

อีกเขาใจไดเลยและสามารถนําเอาไปใชในการตัดสินใจลงทุนไดเลย ขอมูลในลักษณะเชนนี้จะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอนักลงทุน50

๕๑ 

 ๑๖. ขอมูลขาวสารท่ีนําเสนอจะตองเปนความจริงคือมีขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและมีความ

ชัดเจนมีทิศทางของขอมูลท่ีสามารถกําหนดไดวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีแนวโนมหรือสงผลกระทบตอ

อะไรบาง51

๕๒ 

 ๑๗. นักลงทุนจะชอบการนําเสนอขอมูลท่ีถูกใจจะเปนขอมูลท่ีตองการจะทราบโดยท่ัวไป

แลวหากตองการทราบขอมูลในสวนใดก็สามารถคนหาในอินเทอรเน็ตไดในปจจุบันมีผูใหความรู

เก่ียวกับเรื่องตางๆ ในการลงทุนมากมายแตท่ีสําคัญตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตองเปนหลักใน

การเปดเผยขอมูลหรือท่ีมาซ่ึงเปนหลัก ท่ีสามารถหาแหลงอางอิงท่ีมาของขอมูลได52

๕๓ 

 ๑๘. นักลงทุนตองการขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีสามารถนําเอามาใชในการวิเคราะห

องคประกอบการตัดสินใจในการลงทุน53

๕๔ 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการบริหาร ประกอบดวย 

  สัจจะ (ความจริง) ไดแก  เปดเผยขอมูลอันเปนความจริง ไมแกไขขอมูลใหเปนเท็จ ใช

กระบวนกรเปดเผยขอมูลท่ีถูกตองชัดเจน เปดเผยขอมูลตามสภาพความเปนจริง และเปดเผยขอมูล

ความจริงตามสิทธิประโยชน 

 ตถตา (แทจริง) ไดแก เปดเผยขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริง ไมปดบังขอมูลท่ีเปนเรื่องจริง เปดเผย

ขอมูลในทุกมิติท่ีเก่ียวของ เปดเผยขอมูลท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และเปดเผยขอมูลพรอมรายละเอียดท่ี

สําคัญ 

 กาละ (ถูกเวลา) ไดแก เปดเผยขอมูลถูกเวลา เปดเผยขอมูลตรงเวลา เปดเผยขอมูลถูก

กาลเทศะ เปดเผยขอมูลตามความเหมาะสม เปดเผยขอมูลเขากับสถานการณปจจุบัน และเปดเผย

ขอมูลรวดเร็วทันเวลา 

 ปยะ (ผูรับชอบ) ไดแก ผูรับชอบ เปดเผยขอมูลท่ีนักลงทุนชอบ เปดเผยขอมูลท่ีนักลงทุน

ตองการทราบ เปดเผยขอมูลท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายตอนักลงทุน เปดเผยขอมูลตรงไปตรง และ

เปดเผลขอมูลท่ีไมซับซอนเขาใจงาย 

                                           

 
๕๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๘ 

 อัตถะ (มีประโยชน) ไดแก ขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยมีประโยชน เปดเผยขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการลงทุน เปดเผยขอมูลโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก เปดเผยขอมูลอันเปน

ประโยชนโดยปราศจากอคติ เปดเผยขอมูลพรอมท้ังอธิบายถึงรายละเอียดของขอมูล ไมนําเสนอ

ขอมูลขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๘ แสดงปจจัยพุทธสื่อสาร 

ปจจัย 

พุทธส่ือสาร 

สัจจะ (ความจริง) : เปดเผยขอมูลอันเปนความจริง 

ไมแกไขขอมูลใหเปนเท็จ ใชกระบวนกรเปดเผยขอมูล

ที่ถูกตองชัดเจน เปดเผยขอมูลตามสภาพความเปน

จริง และเปดเผยขอมูลความจริงตามสิทธิประโยชน 

ตถตา (แทจริง) : เปดเผยขอมูลที่เกิดข้ึนจริง ไม

ปดบังขอมูลที่เปนเร่ืองจริง เปดเผยขอมูลในทุกมิติที่

เก่ียวของ เปดเผยขอมูลที่เกิดข้ึนในปจจบุัน และ

เปดเผยขอมูลพรอมรายละเอียดที่สําคัญ 

กาละ (ถูกเวลา) : เปดเผยขอมูลถูกเวลา เปดเผย

ขอมูลตรงเวลา เปดเผยขอมูลถูกกาลเทศะ เปดเผย

ขอมูลตามความเหมาะสม เปดเผยขอมูลเขากับ

สถานการณปจจุบนั และเปดเผยขอมูลรวดเร็ว

ทันเวลา 

ปยะ (ผูรับชอบ) : ผูรับชอบ เปดเผยขอมูลที่นัก

ลงทุนชอบ เปดเผยขอมูลทีน่ักลงทุนตองการทราบ 

เปดเผยขอมูลที่ไมกอใหเกิดความเสียหายตอนัก

ลงทุน เปดเผยขอมูลตรงไปตรง และเปดเผลขอมูลที่

ไมซับซอนเขาใจงาย 

อัตถะ (มีประโยชน) ไดแก ขอมูลขาวสารที่เปดเผยมี

ประโยชน เปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตอการลงทนุ 

เปดเผยขอมูลโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

เปดเผยขอมูลอันเปนประโยชนโดยปราศจากอคติ 

เปดเผยขอมูลพรอมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดของ

ขอมูล ไมนําเสนอขอมูลขยะ 



 

๑๕๙ 

 ๔) การเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประเด็นสัมภาษณ ปจจัยการเปดเผยขอมูล

แบบธรรมาภิบาล ประกอบดวย นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ 

ความคุมคา   ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๘ รูปหรือคน ไดใหสัมภาษณดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๑. การเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นจะเปนไปตามระเบียบขอบังคับตางๆ ซ่ึงตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยก็ดําเนินงานมาอยางนั้นโดยตลอด อาศัยหลักของจริยธรรมในการเปดเผยขอมูลและ

การเปดเผยขอมูลนั้นก็จะมีความโปรงใสไมมีอคติตอฝายใดฝายหนึ่ง และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยก็ไดเปดโอกาสใหกับผูมีสวนรวมและใหขอเสนอแนะในประเด็นท่ีสําคัญซ่ึงเก่ียวของกับ

การลงทุนในการจัดรายการผานสื่อสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุโดยใหนักวิชาการผูมีความรู

ความสามารถของตลาดหลักทรัพยไดใหความรูเพ่ิมเติมกับประชาชนท่ีเก่ียวกับการลงทุนและ

สถานการณท่ัวโลกท่ีจะเปนการสงผลกระทบตอนักลงทุน54

๕๕ 

 ๒. ไมวาอยางไรก็ตามการเปดเผยขอมูลขาวสารจะตองอยูในพ้ืนฐานของคุณธรรมมีความ

สงสัยในการนําเสนอขอมูลใหนาเชื่อถือถึงไมปดบังขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการลงทุน ถาจะใหดี

ควรจะใหนักลงทุนไดมีสวนรวมในการรับรูและเห็นขอมูลท่ีแนะนําเปดเผยนั้นและก็จะไดรวมกัน

รับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือถาทุกคนมีสวนรวมแลวก็จะวากันไมไดโดยมีการปดบังอําพราง

ขอมูลไมบอกขอเท็จจริงอยานักลงทุนอยางนี้เปนตน55

๕๖ 

 ๓. ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียนั้นสําคัญมากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีชองทาง

ท่ีจะใหแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงการเปดเผย

ขอมูลขาวสารก็เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีจะคอยควบคุม

ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับซ่ึงจะอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรมและประโยชน

สวนรวม56

๕๗ 

 ๔. ความนาเชื่อถือของขอมูลนั้นเปนเหตุผลท่ีสําคัญท่ีจะทําใหนักลงทุนตัดสินใจลงทุนกับ

ตลาดหลักทรัพย57

๕๘ 

 ๕. การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับรายละเอียดหรือผลดําเนินการของบริษัท

หลักทรัพยบางครั้งก็ไมทันเหตุการณเนื่องจากวามีปจจัยท่ีสําคัญก็คือการสงขอมูลขาวสารท่ีเกิดความ

ลาชาจากบริษัทหลักทรัพยเองท่ีมีการรายงานผลดําเนินการตอตลาดหลักทรัพยลาชา ในสวนนี้ก็

                                           

 
๕๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๐ 

จะตองอาศัยหลักของนิติธรรมเขาไปจับใหมีการเจรจาหรือตอรองกันใหบริษัทหลักทรัพยไดยื่น

รายละเอียดของขอมูลท่ีเก่ียวกับการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยของตนใหกับตลาดหลักทรัพยได

ทราบเพ่ือจะไดนําเสนอขอมูลใหกับสาธารณชนไดรับทราบตอไป58

๕๙ 

 ๖. ขอมูลบางอยางท่ีนําเสนอแลวจะกอใหเกิดความขัดแยงในสวนนี้ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยก็ควรจะตองตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการนําเสนอขอมูลท่ีจะสรางความ

ขัดแยงใหเกิดข้ึนกับทุกฝายตองมีใจเปนกลางนําเสนอขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงอาจจะมีการเสีย

ประโยชนอยูบางในบางฝาย แตถานําเสนอบนพ้ืนฐานของความจริงและอยูในความถูกตองภายใตหลัก

จริยธรรมแลว ก็จะไมมีปญหามีทุกสวนก็จะรับทราบโดยท่ัวกันอยูระหวางการนําเสนอขอมูลนั้นเปนไป

ตามหลักจริยธรรมก็จะทําใหขอมูลนาเชื่อถือสมรรถนะวิเคราะหเพ่ือประกอบการลงทุนได59

๖๐ 

 ๗. เปนเรื่องท่ีนาสนใจท่ีจะไดนําเอาหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปดขอมูลขาวสารของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงจะทําใหสอดคลองกับการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ60

๖๑ 

 ๘. ซ่ึงจะทําใหผูนําเสนอขอมูลขาวสารท้ังตระหนักถึงหลักของนิติธรรมคือใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับ ไมขัดกับหลักศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามเปนประโยชนแกทุกฝายตรวจสอบขอมูล

ตางๆ ไมใหเกิดขอเสียหายจากการนําเสนอปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารนําเสนอขอเท็จจริงใหกับผูมีสวน

รวมโดยมีสวนไดเสียไดรับทราบ มีการนําเสนอถึงรายละเอียดของขอมูลหรือขอจํากัดตางๆ ท่ีนัก

ลงทุนหรือประชาชนท่ัวไปควรจะทราบก็จะสงผลใหการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น

มีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน61

๖๒ 

 ๙. ตองมีการแสดงถึงความรับผิดชอบตอขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยเปนนั้นท้ังทางตรงและ

ทางออมโดยการเปดเผยขอมูลขาวสารแตละครั้งก็จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจหรือการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยไมมากก็นอยหากมีการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีไมถูกตองนักลงทุนไดรับ

ขอมูลขาวสารนั้นแลวนําไปประกอบกับการตัดสินใจในการลงทุนเกิดความเสียหายในสวนนี้หากเปน

ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของตลาดหลักทรัพยในการเปดเผยขอมูลวาควรจะมีการออกมา

รับผิดชอบตอขอมูลขาวสารเหลานั้น62

๖๓ 

                                           

 
๕๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๑ 

 ๑๐. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในฐานะท่ีเปนเจาภาพหลักในการกํากับดูแลการ

ลงทุนของนักลงทุนจะตองยืนหยัดอยูบนความถูกตองและเปนกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีจะ

เปนประโยชนในการลงทุนใหกับนักลงทุน63

๖๔ 

 ๑๑. การนําเสนอขอมูลขาวสารหรือเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญนั้นเปนเรื่องละเอียดออนท่ี

จะตองใสใจตองนําเสนอขอมูลท้ังท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีมีรายละเอียดของขอมูลอยางครบถวนและท่ี

สําคัญตองเปนประโยชนตอนักลงทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเนื่องจากวาการนําเสนอ

ขอมูลแตละครั้งนั้นสามารถจะคํานวณทิศทางของการลงทุนไดวาจะเปนไปในทิศทางใดนั้นผูนําเสนอ

คือเปดเผยขอมูลจะตองยึดม่ันในหลักของคุณธรรมยืนหยัดอยูบนความถูกตองไมมีอคติตอฝายใดฝาย

หนึ่ง64

๖๕ 

 ๑๒. การนําเสนอขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยท่ัวไปก็มีความสมบูรณ

อยูแลวมีขอมูลในเชิงลึกใหนักลงทุนไดคนควาแตท่ีขาดหายไปก็คือการนําเสนอขอมูลท่ีทันตอ

เหตุการณซ่ึงเปนเรื่องท่ียากท่ีจะดําเนินการใหทันทวงที สถานการณบางอยางเกิดข้ึนอยางรวดเร็วทํา

ใหนําเสนอขอมูลก็ตองอาศัยผูมีความชํานาญและท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการใหประชาชนหรือนักลงทุนหรือ

ผูท่ีมีความรูในแตละเรื่องเขามามีสวนรวมในการเปดเผยขอมูลก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง65

๖๖ 

 ๑๓. ตองมองถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนตอสวนรวมเปนสําคัญในการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยประชาชนหรือนักลงทุนเปนผูท่ีจะตองพิจารณาวาจะลงทุนในลักษณะใดและไปในทิศทาง

ใดจึงตองอาศัยขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแมนยําจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีจะเปนผูคอย

ปอนขอมูลท่ีเปนประโยชนให ลักษณะของการนําเสนอหรือเปดเผยขอมูลนั้นควรจะเปนแบบ ๒ ทางท่ี

นักลงทุนสามารถจะใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเพ่ิมเติมได66

๖๗ 

 ๑๔. ในการนําเสนอก็ตองมองอีกวามีความคุมคาหรือไมกับการนําเสนอขอมูลเชนนั้น 

ประการแรกก็คือความคุมคาในการใชทรัพยากรเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และการตอมาก็คือ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปดเผยขอมูลสงผลใหเกิดความเสียหายตอภาพรวมหรือไมอยางไรจะตอง

พิจารณาถึงประเด็นสําคัญตรงนี้ดวย67

๖๘ 

 ๑๕. หากผูนําเสนอขอมูลนําเสนออยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมของนักสื่อสารใชหลักของ

การสื่อสารท่ีถูกตอง มีกระบวนการบริหารจัดการมีคณะกรรมการเขาไปควบคุมในการนําเสนอหรือ

                                           

 
๖๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๒ 

เปดเผยขอมูลขาวสาร ก็จะทําใหขอมูลท่ีสงไปถึงนักลงทุนนั้นเปนขอมูลท่ีนาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูนําเสนอท่ีมีคุณธรรมก็จะไมมีอคติมุงราย หรือนําเสนอโดยปดเบือนขอมูลเพียงเพ่ือหวังประโยชน68

๖๙ 

 ๑๖. การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยก็แสดงเห็นไดหลายอยางวาเม่ือผูปฏิบัติหนาท่ีในการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร และมีความซ่ือสัตยสุจริตสิ่งท่ีตามมาก็คือขอมูลนาเชื่อถือ การทําเสนอขอมูล

ดวยกระบวนการท่ีมีความโปรงใส69

๗๐ 

 ๑๗. การนําเสนอขอมูลขาวสารก็จะตองมีการวางตัวเปนกลางอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม

และความเท่ียงธรรมและขอมูลท่ีจะนําเสนอไปนั้นจะตองเปนสื่อท่ีสามารถจะยืนยันไดวามีท่ีมาท่ีไปมา

จากไหนนําเสนอแลวไมสงผลกระทบตอภาพรวมของธุรกิจท้ังประเทศ70

๗๑ 

 ๑๘. การนําเสนอขอมูลขาวสารตองคํานึงถึงความโปรงใสเปนอันดับแรกตอมาก็ใหนึกถึง

หลักคุณธรรมจริยธรรมวาจะนําเสนอขอมูลขาวสารอยางไรเพ่ือใหไมเปนการเบียดเบียนผูอ่ืน71

๗๒ 

 สรุปไดวา การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยการบริหาร ประกอบดวย 

  นิติธรรม ไดแก ขอมูลท่ีเปดเผยไมขัดตอระเบียบขอบังคับ ขอมูลท่ีเปดเผยไมผิดกฎหมาย 

ขอมูลท่ีเปดเผยไมขัดตอจารีตประเพณี ขอมูลท่ีเปดเผยไมกอใหเกิดความขัดแยง ขอมูลท่ีเปดเผยไมไม

เปนประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง 

 คุณธรรม ไดแก ขอมูลท่ีเปดเผยมีความถูกตองเปนประโยชน ขอมูลท่ีเปดเผยไมอยูบน

พ้ืนฐานความเท่ียงธรรม ผูเปดเผยขอมูลมีความซ่ือสัตยสุจริต ขอมูลท่ีเปดเผยไมมุงรายตอฝายใด 

ขอมูลท่ีเปดเผยไมถูกปรับเติมเสริมแตงขอมูลเพ่ือหวังประโยชน 

 ความโปรงใส ไดแก ขอมูลท่ีเปดเผยมีความถูกตองสามารถตรวจสอบได ขอมูลท่ีเปดเผไม

เปนประโยชนตนฝายเดียว ขอมูลท่ีเปดเผสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย ขอมูลท่ีเปดเผยมาจากแหลง

ท่ีนาเชื่อถือ ไมมีการปดบังอําพรางขอมูลซ่ึงเปนสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของผูมีสวนรวม 

 การมีสวนรวม ไดแก ผูมีสวนไดเสียมีสวนในการเปดเผยขอมูล ผูมีสวนไดเสียไดเสียรวม

ตัดสินใจ มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย มีการเปดเผยขอมูลรวมกันหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการเปดเผยขอมูล 

 ความรับผิดชอบ ไดแก มีการรับผิดชอบตอขอมูลท่ีเปดเผย มีการรับผิดชอบตอผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูลทางตรงและทางออม มีการรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดจากการเปดเผย

                                           

 
๖๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๗๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๗๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๗๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๓ 

ขอมูลเชิงบวกและเชิงลบ มีการติดตามผลจากการเปดเผยขอมูลอยางตอเนื่อง มีการไตรตรองกอน

เปดเผยขอมูล 

 ความคุมคา ไดแก มีการใชงบประมาณในการเปดเผยขอมูลอยางคุมคา ชองทางในการ

เปดเผยขอมูลมีประสิทธิภาพและคุมคา มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการเปดเผยขอมูล มีการใชวัสดุ

อุปกรณเทาท่ีจําเปน บุคลากรตระหนักถึงสวนไดและสวนเสียท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๙ แสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

ความรับผิดชอบ : มีการรับผิดชอบตอขอมูลที่เปดเผย มีการ

รับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลทางตรงและ

ทางออม มีการรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดจากการเปดเผย

ขอมูลเชิงบวกและเชิงลบ มีการติดตามผลจากการเปดเผยขอมูล

อยางตอเนื่อง มีการไตรตรองกอนเปดเผยขอมูล 

ความคุมคา : มีการใชงบประมาณในการเปดเผยขอมูลอยางคุมคา 

ชองทางในการเปดเผยขอมูลมีประสิทธภิาพและคุมคา มีบุคลากรที่

มีคุณภาพในการเปดเผยขอมูล มีการใชวัสดุอุปกรณเทาที่จําเปน 

บุคลากรตระหนักถึงสวนไดและสวนเสียที่เกิดจากการเปดเผย

ขอมูล 

การเปดเผยขอมูล 

แบบธรรมาภิบาล 

นิติธรรม : ขอมูลที่เปดเผยไมขัดตอระเบียบขอบังคับ ขอมูลที่

เปดเผยไมผิดกฎหมาย ขอมูลที่เปดเผยไมขัดตอจารีตประเพณี 

ขอมูลที่เปดเผยไมกอใหเกิดความขัดแยง ขอมูลที่เปดเผยไมไมเปน

ประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง 

คุณธรรม : ขอมูลที่เปดเผยมีความถกูตองเปนประโยชน ขอมูลที่

เปดเผยไมอยูบนพื้นฐานความเทีย่งธรรม ผูเปดเผยขอมูลมีความ

ซ่ือสัตยสุจริต ขอมูลที่เปดเผยไมมุงรายตอฝายใด ขอมูลที่เปดเผย

ไมถูกปรับเติมเสริมแตงขอมูลเพื่อหวังประโยชน 

ความโปรงใส : ขอมูลที่เปดเผยไมมีความถูกตองสามารถ

ตรวจสอบได ขอมูลที่เปดเผไมเปนประโยชนตนฝายเดียว ขอมูลที่

เปดเผสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย ขอมูลที่เปดเผยมาจากแหลง

ที่นาเชื่อถือ ไมมีการปดบังอําพรางขอมลูซ่ึงเปนสิทธิประโยชนอัน

ชอบธรรม 

การมีสวนรวม : ผูมีสวนไดเสียมีสวนในการเปดเผยขอมูล ผูมีสวน

ไดเสียไดเสียรวมตัดสินใจ มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นของผูมีสวนได

เสีย มีการเปดเผยขอมูลรวมกันหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูมีสวนได

เสียมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการเปดเผยขอมูล 



 

๑๖๔ 

  

 

 ๔.๒.๓ โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 จากการศึกษาขอมูลท้ังเชิงปริมาณ การสัมภาษณเชิงลึกสามารถสังเคราะหเปนโมเดลการ

บริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

นิติธรรม : เปดเผยขอมูลไมขัดกับ

ระเบียบขอบังคับ 

 
คุณธรรม : ดําเนินการเปดเผย

ขอมูลภายใตหลักจริยธรรม 

 
ความโปรงใส : ขอมูลมีความ

ถูกตองตรวจสอบได 

 
การมีสวนรวม : ผูมีสวนไดเสียมี

สวนรวมในการเปดเผยขอมูล 

 
การรับผิดชอบ : รับผิดชอบตอ

ผลกระทบจากการเปดเผยขอมูล 

 
ความคุมคา : ใชงบประมาณอยาง

คุมคา 

 

พุทธสื่อสาร 

สัจจะ : ความจริง 

ตถตา : แทจริง 

กาละ : ถูกเวลา 

ปยะ : ผูรับชอบ 

อัตถะ : มีประโยชน 

การสื่อสร 

ผูสงสาร : มีความรูคูคุณธรรม 

สาร : มีความถูกตองนาเชื่อถอื

ทันเวลา 

 
ชองทางการส่ือสาร : มีความ

หลากหลายสะดวกปลอดภัย 

 
ผูรับสาร : มีพื้นฐานความรู รับ

ความเส่ียงได 

 

การบริหาร 

การวางแผน : กําหนดเปาหมาย

และวิธกีาร 

 
การดําเนินการ : ปฏิบัติตามแผน

ทุกขั้นตอน 

 
การตรวจสอบ : ตรวจสอบติดตาม

รายงานผล 

 
การปรับปรุงแกไข : ปรับวธิีการ

เปดเผย รับฟงขอเสนอแนะ 

 



 

๑๖๕ 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ แสดงโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑๐ สามารถอธิบายไดวา การเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีปจจัยท่ีสําคัญ คือการสื่อสารท่ีผูสงสารจะตองมีความรูคู

คุณธรรมในการเปดเผยขอมูลในสวนของตรวจสารจะตองมีความถูกตองแมนยํา นําเสนอไดทันตอ

เวลาในชองทางของการสื่อสารคือมีความหลากหลายและมีความปลอดภัย ผูรับสามารถเขาถึงไดอยาง

รวดเร็วในสวนของผูรับผูรับจะตองมีพ้ืนฐานความรูและสามารถรับความเสี่ยงได สวนปจจัยดานการ

บริหารประกอบดวยการวางแผนมีการกําหนดทิศทางและเปาหมายของการวางแผนพรอมท้ัง

กระบวนการและวิธีการในการดําเนินการการดําเนินการปฏิบัติตามแผนทุกข้ันตอน มีการตรวจสอบ

ติดตามและประเมินผลรายงานผลในการนําเสนอขอมูลวา มีความเปนไปในทิศทางใดสงผลกระทบ

ทางบวกและทางลบ การปรับปรุงแกไขมีการเลือกใชวิธีในการเปดเผยขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดรับฟง

ขอคิดเห็นจากสวนรวมหรือผูมีสวนไดเสีย นํามาปรับปรุงกระบวนการในการเปดเผยขอมูลขาวสารให

เปนธรรมภายใตกรอบธรรมาภิบาล และพุทธะสื่อสารเปนตัวกลางท่ีเปนตัวเชื่อมใหการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงประกอบดวย สัจจะ การนําเสนอขอมูลท่ี

เปนความจริง ตถตา การนําเสนอขอมูลท่ีเปนเรื่องจริง กาละ เปนการนําเสนอขอมูลท่ีถูกเวลาทันตอ

เหตุการณ ปยะ เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีนักลงทุนชอบหรือตองการท่ีจะรับทราบ อัตถะ 

ขอมูลมีประโยชนตอการลงทุน การเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลประกอบดวยหลักนิติธรรมเปดเผย

ขอมูลโดยไมขัดกับระเบียบขอบังคับ หลักคุณธรรม ดําเนินการเปดเผยขอมูลภายใตหลักจริยธรรม 

ความโปรงใส ขอมูลมีความถูกตองตรวจสอบได การมีสวนรวม ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการเปดเผย

ขอมูล การรับผิดชอบ รับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูล ความคุมคา ใช

งบประมาณในการเปดเผยขอมูลอยางคุมคา 

๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 

 การสนทนากลุมเฉพาะผูวิจัยไดนําเอาองคความรูท่ีไดจากการวิจัย การบริหารจัดการ

เปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงมีองคประกอบดวยตางๆ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรรับผิดชอบ และหลัก

ความคุมคา ซ่ึงมีองคประกอบ ไดแก การสื่อสาร ประกอบดวย ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร ผูรับ

สาร หลักการบริหาร ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุง

แกไข และพุทธสื่อสาร ประกอบดวย สัจจะ (ความเจริง) ตถตา (แทจริง) กาละ (ถูกเวลา) ปยะ (ผูรับ

ชอบ) อัตถะ (มีประโยชน) โดยผูวิจัยไดทําการสนทนากลุมเฉพาะกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ รูปหรือ



 

๑๖๖ 

คน โดยผูทรงคุณวุฒท้ังสิ้นไดใหความเห็นวาองคความรูท่ีผูวิจัยนําเสนอนั้นมีความเหมาะสม สามารถ

นําไปใชการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเปน

อยางดี และมีขอเสมอแนะเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

 ๑. การนําเสนอขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้นก็มีความสมบูรณอยูใน

ระดับหนึ่งแตควรจะเพ่ิมเติมในเรื่องของการควบคุมและกํากับใหบริษัทหลักทรัพยตางๆท่ีจดทะเบียน

ควรจะนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอและก็เพ่ิมเติมในเรื่องของการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเปน

ความจริงใชวิธีการสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงผูรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักจริยธรรม 

นําเสนอขอเท็จจริงทันเวลาและมีประโยชนไมมากเกินไปใหพอดีไมนําเสนอขอมูลท่ีเปนขยะแลวก็ไม

นําเสนอขอมูลท่ีนอยเกินไปใหมีความครบถวนท่ีสามารถพอท่ีจะนําเอามาพิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนได72

๗๓ 

 ๒. ในปจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพยนักลงทุนรายยอยเขาถึงขอมูลไดชาและไมทัน

ตอเหตุการณ ขอมูลท่ีนําเสนอนั้นมีนอยไมเพียงพอตอการนําไปตัดสินใจเพ่ือลงทุนหาตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะสงเสริมและผลักดันใหบริษัทหลักทรัพยตางๆ ไดนําเสนอขอมูล

ขาวสารในเชิงลึกท่ีมีความสมบูรณและมากเพียงพอเพ่ือใหนักลงทุนไดนํามาตัดสินใจในการลงทุนได

อยางถูกตองและนําเสนอไดทันเวลา ซ่ึงจะตองเปนไปภายใตหลักจริยธรรมและควรจะมีการวาง

กฎระเบียบขอบังคับไววาการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นจะตองเปนความจริง73

๗๔ 

 ๓. ควรมีการปรับปรุงการนําเสนอขอมูลขาวสารตามงานวิจัยท่ีผูวิจัยไดนําเสนอนั้นให

ขอมูลขาวสารท่ีไปถึงผูรับคือนักลงทุนและมีความถูกตองแมนยํามากกวาการนําเสนอขอมูลท่ีเปน

กระดาษแผนเดียวตอสาธารณชนซ่ึงไมเพียงพอตอการนําไปใชเพ่ือวิเคราะหตัดสินใจลงทุนได ท่ีสําคัญ

คือการนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นจะตองไมเกิดความลาชาทานตอเหตุการณไมใชผานไป ๓ วัน ๗ วัน

แลวคอยนําเสนอขอมูลขาวสารซ่ึงจะทําใหเกิดความลาชา74

๗๕ 

 ๔. ผลของงานวิจัยท่ีผูวิจัยนําเสนอมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา

หลักพุทธธรรมไปใชในการเปดเผยขอมูลขาวสารจะทําใหขอมูลขาวสารนั้นมีความเท่ียงตรงถูกตอง

แมนยํา ยิ่งนําเสนออยูภายใตของหลักจริยธรรมคือถูกตองตามหลักกฎหมายมีความโปรงใสในการ

นําเสนอขอมูลก็จะสามารถทําใหขอมูลนั้นมีความนาเชื่อถือนักลงทุนสามารถนําขอมูลนั้นไปวิเคราะห

ประกอบการลงทุนไดเปนอยางด7ี5

๗๖ 

                                           

 
๗๓

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๗๔

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๗๕

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๗๖

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 



 

๑๖๗ 

 ๕. องคความรูท่ีผูวิจัยนําเสนอนั้นมีความสมบูรณแบบสามารถนําเอาไปใชในการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ในสวนขององคความรูนั้นควรจะมีการระบุถึงตัวแปรวาเปนตัวแปรกลุมไหน เชน พุทธสื่อสารมี

องคประกอบอยางไร และการบริหารจัดการพรอมท้ังการนําเสนอขอมูลแบบธรรมาภิบาลควรจะเขียน

คําเหลานี้กรรมกับกลุมของตัวแปรไปดวยเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน76

๗๗ 

 ๖. องคความรูขางตนท่ีผูวิจัยนําเสนอนั้นมีความสมบูรณในระดับหนึ่งซ่ึงถือวาอยูในระดับ

ดีสวนท่ีควรจะเสริมเขาไปก็คือเรื่องของการควบคุมสื่อมวลชนท่ีจะนําเสนอขอมูลขาวสารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสื่อมวลชนมีอิทธิพลมากในการชักจูงนักลงทุนและการกระตุนราคาหุน

หาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการควบคุมการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาโดยไม

มีการบิดเบือนใหเกิดความโปรงใสก็ จะเปนการชวยสงเสริมและสนับสนุนการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน77

๗๘ 

 ๗. ผูวิจัยไดนําเสนอองคความรูท่ีมีความสมบูรณโดยเนื้อหาและมีความเหมาะสมเพ่ือ

นําไปประยุกตใชในการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลใหเกิดประสิทธิภาพ ในการ

นําเสนอขอมูลขาวสารการนําเสนอขอมูลตามหลักพุทธธรรม คือความจริงเรื่องจริงมีการใสกรองขอมูล

กอนนําเสนอใหถูกกาลเทศะเปนท่ีตองการรูและรับทราบของนักลงทุนและสุดทายคือเปนประโยชน

ตอนักลงทุน ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลท่ีควรจะเปนในปจจุบันมีการนําเสนอขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง

จากตลาดหลักทรัพยสื่อในประเทศก็นําเสนอขอมูลขาวสารในอีกมิติหนึ่งซ่ึงไมตรงกันหากเปนไปได

ควรจะมีมาตรการในการกําหนดการนําเสนอขอมูลขาวสารใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน78

๗๙ 

 ๘. เห็นดวยกับองคความรูท่ีผูวิจัยนําเสนอ เปนการวิจัยท่ีมีผลเปนท่ีประจักษ สามารถ

นําไปประยุกตใชในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยไดเปนอยางดี และจะสงผลให

ขอมูลขาวสารนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน79

๘๐ 

 ๙. มีความเห็นสอดคลองกับผูทรงคุณวุฒิทานอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอาหลักพุทธ

สื่อสารมาใชในการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนเรื่องท่ีดี จะทําใหการเปดเผยขอมูลขาวสารมีความ

นาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน80

๘๑ 

                                           

 
๗๗

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๑๐ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๗๘

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๕ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๗๙

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๖ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๘๐

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

 
๘๑

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๘ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 



 

๑๖๘ 

 ๑๐. องคความรูมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ของตลาดหลักทรัพยไดเปนอยางดี และตลาดหลักทรัพยควรทําการอบรม

บุคลากรท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามหลักพุทธสื่อสารและหลักธรรมาภิบาลท่ี

ผูวิจัยเสนอมานั้น81

๘๒ 

 สรุปไดวา การสนทนากลุมเฉพาะผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๑๐ รูปหรือคน ผูทรงคุณวุฒิท้ังสิ้นมี

ความเห็นตรงกันวาองคความรูดังกลาวมีความเหมาะสม องคความรูดังกลาวมีความเหมาะสมสามารถ

นําไปประยุกตใชเพ่ือการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ในแงของการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีถูกตองตรงประเด็น

ตรงไปตรงมามีความเหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะและมีการควบคุมสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูล

ขาวสารใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับขอมูลท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทําการเปดเผย 

เม่ือนักลงทุนไดทราบถึงขอมูลในเชิงลึกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและขอมูลรายละเอียด

ของบริษัทหลักทรัพยตางๆ ท่ีไดนําเสนอผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงเปนตัวกลางนั้น ก็จะ

ทําใหนักลงทุนเกิดความไววางใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสามารถนําขอมูล

เหลานั้นมาทําการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงจะสงผลดีตอ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง 

๔.๔ องคความรู 

 ๔.๔.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามกระบวนการและข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัยทุกประการซ่ึง

ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพจากนั้นนํามาสลบองคประกอบและขอมูล

ตางๆ ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงครายไดสรุปเปนผลของการวิจัย จากนั้นผูวิจัยไดทําการสนทนากลุม

เฉพาะกับผูทรงคุณวุฒิดานตลาดหลักทรัพยผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตรผูทรงคุณวุฒิดานการ

วิจัยและผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา เพ่ือทําการยืนยันโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณาถึงความถูกตองและ

เหมาะสมของโมเดลท่ีจะสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย แลวทําการปรับปรุงแกไขโมเดลตามท่ีผูทรงคุณวุฒิไดแนะนํา และทําการสรุปเปน

องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยดังแผนภาพท่ี ๔.๑๑ ดังนี้ 

 

                                           

 
๘๒

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ ๙ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 



 

๑๖๙ 

 

 

 

๑๖๓ 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๑. ผูสงสาร 
๑. ไมมีอคต ิ
๒. มุงประโยชน

สวนรวม 
๓. มีความรูในการ

เปดเผยขอมูล 
๔. มีทกัษะและ

ประสบการณในการ
เปดเผยขอมูล 

๕. มีคุณธรรม 

๒. สาร 
๑. มีความถกูตอง

แมนยํา 
๒. มีความนาเชือ่ถือ 
๓. ประกอบดวย

ประโยชน 
๔. มีความเปนปจจุบัน

ทันตอเหตกุารณ 
๕. สามรถอางอิงถึง

แหลงที่มาได 

๓.ชองทางการสื่อสาร 
๑. เขาถึงผูรับไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 
๒. มีความรวดเรว็ 
๓. มีความสะดวก 
๔. มีชองทางที่

หลากหลาย 
๕. เปนชองทางที่มี

ความปลอดภัยตอ
ขอมูล 

๔. ผูรับสาร 
๑. ผูรับมีความรูด ี
๒. ผูรับเขาใจถึง

ผลกระทบ 
๓. ผูรับมีทกัษะในการ

ประยุกตใชมูลมูล 
๔. ผูรับ รับความเส่ียง

ได 
๕. ไดรับขอมูลถูกตอง

ตรงประเด็น 

๑. การวางแผน 
๑. ประชุมวางแผน

สม่ําเสมอ 
๒. กําหนดเปาหมายให

ชัดเจน 
๓. กําหนดตัวชีว้ัด 
๔. กําหนดกระบวนการ

วิธีการและ
ผูรับผิดชอบ 

๕. จัดสรรงบประมาณ 

๒.การปฏิบัติตามแผน 
๑. ปฏิบัติตามแผนอยาง

เปนขัน้ตอน 
๒. ใชทรัพยากรอยาง

คุมคา 
๓. ดําเนนิการตาม

วัตถุประสงค 
๔. ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ 
๕. เปดโอกาสใหผูมีสวนได

เสียไดมีสวนรวม 

๓. การตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบกระบวนการ

เปดเผยขอมูล 
๒. ประเมนิผลตามตัวชี้วัด 
๓. ตรวจสอบการใช

งบประมาณ 
๔. หาขอบกพรอง 
๕. เปดชองทางรับฟง

ขอคิดเห็น 

๔.การปรับปรุงแกไข 
๑. ปรับปรุงแผนอยูเสมอ 
๒. ผูมีสวนไดเสียรวม

ปรับปรุงแกไข 
๓. นําผลจากการ

ตรวจสอบมาปรับแผน 
๔. ปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 
๕. ปรับปรุงมาตรฐานการ

เปดเผยขอมูล 

๑. นิติธรรม 

๑. ขอมูลที่เปดเผยไมขัดตอ
ระเบียบขอบังคับ 

๒. ของมูลที่เปดเผยไมผิด
กฎหมาย 

๓. ของมูลที่เปดเผยไมขัดตอ
จารีตประเพณ ี

๔. ขอมูลที่เปดเผยไมกอใหเกิด
ความขัดแยง 

๕. ขอมูลที่เปดเผยไมไมเปน
ประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง 

๒. คุณธรรม 

๑. ของมูลที่เปดเผมีความถกูตอง
เปนประโยชน 

๒. ของมูลที่เปดเผยไมอยูบน
พ้ืนฐานความเที่ยงธรรม 

๓. ผูเปดเผยขอมูลมีความ
ซ่ือสัตยสุจริต 

๔. ของมูลที่เปดเผยไมมุงรายตอ
ฝายใด 

๕. ของมูลที่เปดเผยไมถูกปรับ
เติมเสริมแตงขอมูลเพ่ือหวัง
ประโยชน 

๓. ความโปรงใส 

๑. ของมูลที่เปดเผยมีความถูกตอง
สามารถตรวจสอบได 

๒. ของมูลที่เปดเผไมเปน
ประโยชนตนฝายเดียว 

๓. ของมูลที่เปดเผสรางความ
เปนธรรมแกทุกฝาย 

๔. ของมูลที่เปดเผยมาจากแหลง
ที่นาเชื่อถือ 

๕. ไมมีการปดบังอําพรางขอมูล
ซ่ึงเปนสิทธิประโยชนอนัชอบ
ธรรมของผูมีสวนรวม 

๔. การมีสวนรวม 

๑. ผูมีสวนไดเสียมีสวนในการ
เปดเผยขอมูล 

๒. ผูมีสวนไดเสียไดเสียรวม
ตัดสินใจ 

๓. มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นของ
ผูมีสวนไดเสีย 

๔. มีการเปดเผยขอมูลรวมกัน
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

๕. ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชนจากการ
เปดเผยขอมูล 

๕. ความรบัผิดชอบ 

๑. มีการรับผิดชอบตอขอมูลที่เปดเผย 
๒. มีการรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิด

จากการเปดเผยขอมูลทางตรงและ
ทางออม 

๓. มีการรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิด
จากการเปดเผยขอมูลเชิงบวกและ
เชิงลบ 

๔. มีการติดตามผลจากการเปดเผย
ขอมูลอยางตอเนื่อง 

๕. มีการไตรตรองกอนเปดเผยขอมูล 

๖. ความคุมคา 

๑. มีการใชงบประมาณในการ
เปดเผยขอมูลอยางคุมคา 

๒. ชองทางในการเปดเผยขอมลูมี
ประสิทธภิาพและคุมคา 

๓. มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการ
เปดเผยขอมูล 

๔. มีการใชวัสดอุุปกรณเทาทีจ่ําเปน 
๕. บุคลากรตระหนกัถึงสวนไดและ

สวนเสียที่เกิดจากการเปดเผย
ขอมูล 

๑. สัจจะ ความจริง 
๑. เปดเผยขอมูลอนัเปนความ

จริง 
๒. ไมแกไขขอมูลใหเปนเท็จ 
๓. ใชกระบวนกรเปดเผยขอมูลที่

ถูกตองชัดเจน 
๔. เปดเผยขอมูลตามสภาพ

ความเปนจริง 
๕. เปดเผยขอมูลความจริงตาม

สิทธิประโยชน 

๒. ตถตา แทจริง 
๑. เปดเผยขอมูลทีเ่กิดขึ้นจริง 
๒. ไมปดบังขอมูลที่เปนเรือ่งจรงิ 
๓. เปดเผยขอมูลในทุกมิติที่

เกี่ยวของ 
๔. เปดเผยขอมูลทีเ่กิดขึ้นใน

ปจจุบัน 
๕. เปดเผยขอมูลพรอม

รายละเอียดที่สําคัญ 
 

๓. กาละ ถูกเวลา 
๑. เปดเผยขอมูลตรงเวลา 
๒. เปดเผยขอมูลถกูกาลเทศะ 
๓. เปดเผยขอมูลตามความ

เหมาะสม 
๔. เปดเผยขอมูลเขากับ

สถานการณปจจุบัน 
๕. เปดเผยขอมูลรวดเรว็ทนัเวลา 

 

 

๔. ปยะ ผูรับชอบ 
๑. เปดเผยขอมูลทีน่ักลงทนุชอบ 
๒. เปดเผยขอมูลทีน่ักลงทนุ

ตองการทราบ 
๓. เปดเผยขอมูลที่ไมกอใหเกิด

ความเสียหายตอนกัลงทุน 
๔. เปดเผยขอมูลตรงไปตรงมา 
๕. เปดเผลขอมูลที่ไมซับซอน

เขาใจงาย 
 

๕. อัตถะ มีประโยชน 
๑. เปดเผยขอมูลทีเ่ปนประโยชน

ตอการลงทุน 
๒. เปดเผยขอมูลโดยคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวมเปนหลัก 
๓. เปดเผยขอมูลอนัเปนประโยชน

โดยปราศจากอคต ิ
๔. เปดเผยขอมูลพรอมทั้งอธิบาย

ถึงรายละเอียดของขอมูล 
๕. ไมนําเสนอขอมูลขยะ 
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การสื่อสาร การบริหาร 



 

๑๗๐ 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑๑ ความรูการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถอธิบายถึงรายละเอียดขององคความรูไดดังตอไปนี้ 

 ๑. การส่ือสาร  

 ๑) ผูรับสาร ไมมีอคติมุงผลประโยชนโดยสวนรวมมีความรูและความสามารถในการ

เปดเผยขอมูลขาวสารมีทักษะในการเปดเผยมีประสบการณและมีคุณธรรมในการเปดเผยขอมูล

ขาวสารเปนประโยชนตอนักลงทุน 

 ๒) สาร มีความถูกตองแมนยําตรงไปตรงมามีความนาเชื่อถือท้ังแหลงท่ีมาท่ีสามารถ

อางอิงไดและความจริงท่ีเกิดข้ึนประกอบดวยประโยชนมีความเปนปจจุบันทันตอเหตุการณและ

สามารถอางอิงแหลงท่ีมาท่ีนาเชื่อถือได 

 ๓) ชองทางการสื่อสาร เปนชองทางท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเขาถึงผูรับไดอยางรวดเร็วมี

ความสะดวกสบายและปลอดภัยเปนชองทางท่ีใชกันท่ัวไปอยางหลากหลาย 

 ๔) ผูรับสาร ผูรับสารจะตองมีความรูดีซ่ึงประกอบดวยความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและการลงทุนสามารถรับไดถึงความเสี่ยงและรูถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

จากขอมูลท่ีไดรับนั้นสามารถนําขอมูลมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและการเปดเผยขอมูล

ขาวสารจะตองตรงตามกลุมเปาหมาย 

 ๒. การบริหาร 

 ๑) การวางแผนมี การวางแผนโดยการประชุมเปนประจํากําหนดเปาหมายในการเปดเผย

ขอมูลขาวสารอยางชัดเจนและกําหนดตัวชี้วัดกําหนดวิธีการและกระบวนการทํางานและท่ีสําคัญใน

การวางแผนเก่ียวกับเรื่องของงบประมาณในการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 ๒) การปฏิบัติทําแผน จะตองมีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนข้ันตอนใชทรัพยากรของ

องคกรในการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางคุมคา มีการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคปฏิบัติการในเชิงกลยุทธเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารใหเขาสูผูรับไดอยางแมนยําและมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีสําคัญมีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการดําเนินการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร 

 ๓) การตรวจสอบ จะตองมีการตรวจสอบกระบวนการในการเปดเผยขอมูลขาวสารวา

เปนไปตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดหรือไมอยางไรประกอบการใชงบประมาณในการเปดเผยขอมูล

ขาวสารและการดําเนินงานอยางโปรงใสมีการตรวจสอบหาขอบกพรองในการเปดเผยขอมูลขาวสาร

และรับฟงขอคิดเห็นจากทุกฝาย 

 ๔) การปรับปรุงแกไข จะตองมีการปรับปรุงแกไขวิธีการและกระบวนการนําเสนอขอมูล

อยู เปนประจําใหผู มีสวนไดเสียมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะและปรับปรุงโดยนําผลจาก



 

๑๗๑ 

ขอเสนอแนะของผูมีความรูและนักลงทุนตางๆมาปรับปรุงแกไขกระบวนการในการนําเสนอขอมูล

ขาวสารใหตรงเปาเขาประเด็นมากท่ีสุด 

 ๓. พุทธส่ือสาร 

 ๑) สัจจะ ความจริง เปนการเปดเผยขอมูลขาวสารเรื่องท่ีเปนจริงไมมีการบิดเบือนขอมูล

ใหเปนเท็จเพ่ือนําเสนอความจริงท่ีเกิดข้ึนโดยใชกระบวนการในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง

ชัดเจนเปดเผยขอมูลตามสภาพความเปนจริงและเปนสิทธิประโยชนของนักลงทุน 

 ๒) ตถตา แทจริง เปนการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนจริงไมปดบังขอมูลอันเปน

ขอเท็จจริงเปดเผยขอมูลในทุกมิติซ่ึงมีรายละเอียดของขอมูลและความทันสมัยของขอมูลท่ีทันตอ

เหตุการณเพ่ือใหนักลงทุนสามารถนําไปประยุกตใชในการตัดสินใจลงทุนไดอยางทันทวงที 

 ๓) กาละ ถูกเวลา เปนการเปดเผยขอมูลตรงเวลาและถูกกาละเทศะมีวิจารณญาณในการ

เปดเผยขอมูลใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุดเปดเผยขอมูลเขากับสถานการณปจจุบันซ่ึงทันตอ

เหตุการณและเวลาโดยไมใหเกิดความลาชาซ่ึงจะสงผลเสียหายตอการลงทุนของนักลงทุนและ

ภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 ๔) ปยะ ผูรับชอบ เปนการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีนักลงทุนตองการทราบและเปนความ

ชื่นชอบของนักลงทุนเปดเผยขอมูลท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบอยางแรงตอนักลงทุน

และระบบเศรษฐกิจเปดเผยขอมูลขาวสารแบบตรงไปตรงมาไมนําขอมูลท่ีเปนขยะซ่ึงไมมีประโยชนมา

เปดเผย 

 ๕) อัตถะ มีประโยชน เปนการนําเสนอโดยการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

อยางยิ่งตอนักลงทุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดเสียเปนหลักเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีปราศจากอคติความลําเอียงตอฝายใดฝายหนึ่งหรือการนําเสนอขอมูลท่ีจะอํานวยประโยชน

ใหกับใครผูใดผูหนึ่งเปดเผยขอมูลขาวสารพรอมท้ังรายละเอียดของขอมูลท่ีสามารถนํามาใชประโยชน

ไดสูงสุด 

 ๔. การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 ๑) นิติธรรม ขอมูลท่ีไดนําเสนอนั้นมีการจัดระเบียบของขอมูลมีความถูกตองไมผิดกับ

ระเบียบขอบังคับหรือผิดกฎหมายหรือผิดตอจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมและวัฒนธรรมและ

ขอมูลท่ีเปดเผยไปนั้นไมกอใหเกิดความขัดแยงไมเปนไปเพ่ือประโยชนแกผูใดผูหนึ่ง 

 ๒) คุณธรรม เปนการใชหลักคุณธรรมเปดเผยขอมูลใหมีความถูกตองและเปนประโยชน

มากท่ีสุดอยูภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีมีความถูกตองเท่ียงธรรมเปดเผยขอมูลดวยความซ่ือสัตยสุจริต

ไมมุงรายตอฝายใดฝายหนึ่งขอมูลท่ีเปดเผยนั้นไมถูกปรับเติมเสริมแตงใหมีความผิดเพ้ียนเพ่ือหา

ประโยชน 



 

๑๗๒ 

 ๓) ความโปรงใส ขอมูลท่ีนําเสนอนั้นจะตองมีความถูกตองสามารถตรวจสอบไดมีท่ีมาท่ี

ไปอยางชัดเจนสามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผูรับไดมีแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือและอางอิงได

แลวไมมีการปดบังขอมูลอันเปนสิทธิประโยชนและชอบธรรมของผูมีสวนไดเสีย 

 ๔) การมีสวนรวม ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการเปดเผยขอมูลมีสวนรวมในการตัดสินใจ

มีสวนรวมในการรับผลประโยชนและใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 ๕) ความรับผิดชอบ มีการรับผิดชอบตอการเปดเผยขอมูลขาวสารถึงผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึนจากการเปดเผยขอมูลท้ังทางตรงและทางออมผลบวกและผลลบมีการติดตามผลของการ

เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องและมีการไตรตรองกอนท่ีจะนําขอมูลขาวสารอันเปนความจริงมา

เปดเผย 

 ๖) ความคุมคา การนําเสนอขอมูลจะตองมีความคุมคาคือมีการใชทรัพยากรในการ

เปดเผยขอมูลอยางคุมคามากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพท่ีสําคัญการเปดเผยขอมูลขาวสารจะตองคุมคา

กับผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปดเผยคือเปนประโยชนตอนักลงทุนประเทศชาติเจริญรุงเรืองระบบเศรษฐกิจ

ดีข้ึน 

 ๔.๓.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามกระบวนการของการวิจัยครบทุกประเด็น

จากนั้นเม่ือไดผลของการวิจัยแลวก็นํามาทําการสนทนากลุมเฉพาะกับผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหยืนยันความ

ถูกตองและเหมาะสมใหทราบแนชัดวาองคความรูดังกลาวสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนตอการ

เปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสวนนี้ผูวิจัยจะนําเสนอองคความรูท่ีได

สังเคราะหจากการวิจัยซ่ึงเปนผลของการวิจัยในภาพรวมท่ีจะสามารถนําไปใชใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๒ 

  



  
๑๖๗ 

แผนภาพท่ี ๔.๑๒ แสดงองคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

นักลงทุน/ 

ผูมีสวนไดเสีย 

RECEIVER 

 

๑. มีความรูด ี

๒. เขาใจถึงผลกระทบ 

๓. มีทักษะในการ

ประยุกตใชมลูมลู 

๔. รับความเสี่ยงได 

๕. ไดรับขอมลูถูกตองตรง

ประเด็น 

ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 

SENDER 

 

๑. ไมมีอคต ิ

๒. มุงประโยชน

สวนรวม 

๓. มีความรูในการ

เปดเผยขอมูล 

๔. มีทักษะและ

ประสบการณใน

การเปดเผย

ขอมูล 

๕. มีคุณธรรม 

การจัดการ 

PROCESS 

 

การวางแผน : กําหนด

เปาหมายและวิธีการ 

 

การดําเนินการ : ปฏิบัติ

ตามแผนทุกข้ันตอน 

 

การตรวจสอบ : ตรวจสอบ

ติดตามรายงานผล 

 

การปรับปรุงแกไข : ปรับ

วิธีการเปดเผย รบัฟง

ขอเสนอแนะ 

 

 

พุทธส่ือสาร 

สัจจะ : ความจริง 

 
ตถตา : แทจริง 

 

กาละ : ถูกเวลา 

 

ปยะ : ผูรับชอบ 

 

อัตถะ : มีประโยชน 

ขอมูลขาวสาร 

MESSAGE 

 

๑. มีความถูกตอง

แมนยํา 

๒. มีความ

นาเช่ือถือ 

๓. ประกอบดวย

ประโยชน 

๔. มีความเปน

ปจจุบันทันตอ

เหตุการณ 

๕. สามรถอางอิง

ถึงแหลงท่ีมาได 

ชองทาง 

การส่ือสาร 

CHANNE

L 

๑. เขาถึงผูรับได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. มีความรวดเร็ว 

๓. มีความสะดวก 

๔. มีชองทางท่ี

หลากหลาย 

๕. เปนชองทางท่ีมี

ความปลอดภัย

ตอขอมูล 



 

๑๗๔ 

จากแผนภาพท่ี ๔.๑๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัยสามารถอธิบายรายละเอียดของ

องคความรูดังกลาวไดดังตอไปนี้ 

 ๑. SENDER คือ ผูสงสาร ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงจะตองดําเนินการสง

สารก็คือเปดเผยขอมูลขาวสารโดยไมมีอคติมุงประโยชนตอสวนรวมนําเสนอขอมูลขาวสารในรูปแบบ

ของขอมูลท่ีมีความถูกตองใชทักษะและประสบการณในการนําเสนอขอมูลขาวสารภายใตหลัก

จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 ๒. MESSAGE คือ ขอมูลขาวสารท่ีจะนําไปเปดเผยนั้นจะตองมีความสมบูรณมีความ

ถูกตองแมนยําเปนขอมูลท่ีนาเชื่อถือไดและมีประโยชนตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปนปจจุบัน

ทันตอเหตุการณสามารถอางถึงแหลงท่ีมาของขอมูลไดอยางชัดเจน 

 ๓. PROCESS คือกระบวนการ มี ๒ ประการ คือ  

  ๑) การจัดการ มีกระบวนการในการดําเนินการคือ มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย

และวิธีการ การดําเนินการ ปฏิบัติตามแผนทุกข้ันตอน การตรวจสอบ ตรวจสอบติดตามรายงานผล 

การปรับปรุงแกไข ปรับวิธีการเปดเผย รับฟงขอเสนอแนะ 

  ๒) พุทธสื่อสาร เปนหลักพุทธธรรมท่ีใชเปนหลักการในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 

ประกอบดวย สัจจะ การเปดเผยขอมูลความสารตามหลักความเปนจริงความจริงขอเท็จจริง ตถตา 

เปดเผยขอมูลเรื่องจริงท่ีเกิดข้ึน กาละ เปดเผยขอมูลไดถูกเวลา ทันตอเหตุการณ ปยะ เปนขอมูลท่ี

ผูรับกลาวคือนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียตองการทราบและชื่นชอบ อัตถะ เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมี

ประโยชนตอการลงทุน 

 ๔. CHANNEL คือ ชองทางในการสื่อสาร จะตองเปนชองทางท่ีนําเสนอขอมูลขาวารได

อยางถูกตองแมนยําไมคลาดเคลื่อน สามารเขาถึงผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว มีความ

สะดวก มีชองทางท่ีหลากหลาย เปนชองทางท่ีมีความปลอดภัยตอขอมูล 

 ๕. RECEIVER คือ นักลงทุนหรือผูมีสวนไดเสีย จะตองมีความรูดี เขาใจถึงผลกระทบ มี

ทักษะในการประยุกตใชมูลมูล รับความเสี่ยงได ไดรับขอมูลถูกตองตรงประเด็น 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงคคือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

๓) เพ่ือนําเสนอโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในบทนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอประเด็นสําคัญอันเปนผลจากการวิจัยดังหัวขอ

ตอไปนี้  

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๒.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากตํารา และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากนั้นได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูล และสังเคราะหเปนองคความรู ซ่ึงสามารถ

สรุปไดดังตอไปนี้ 

 ๕.๑.๑ สภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑) ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลจําแนกตามจํานวน และรอยละ ของผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน ๔๕๐ คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๓๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๑.๑๑ และเพศ

หญิง จํานวน ๑๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๘๙ 



๑๗๖ 

 ดานอายุ พบวา อันดับแรกมีอายุอยูระหวาง ๕๐ ปข้ึนไป จํานวน ๒๔๙ คน คิดเปนรอย

ละ ๕๕.๓๓ รองลงมามีอายุระหวาง ๔๐-๔๙ ป จํานวน ๑๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๐๐ มีอายุ

ระหวาง ๓๐-๓๙ ป จํานวน ๗๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๗๘ และมีอายุระหวาง ๒๐-๒๙ ป จํานวน 

๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๒.๘๙ ตามลําดับ 

 ดานระดับการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙๖ คน คิด

เปนรอยละ ๔๓.๕๖ รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน ๑๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๔๔ ปริญญาเอก 

จํานวน ๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๙.๕๖ และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔๔ 

ตามลําดับ  

 ดานอาชีพ พบวา สวนมากมีอาชีพนักธุรกิจเอกชน จํานวน ๑๑๔ คน ติดเปนรอยละ 

๒๕.๓๓ รองลงมา มีอาชีพอิสระ จํานวน ๑๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๗ มีอาชีพขาราชการ/

เจาหนาท่ีองคกรของรัฐ จํานวน ๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๗ มีอาชีพเปนนักลงทุน จํานวน ๗๒ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๐๐ มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๗.๑๑ มี

อาชีพเกษตรกร จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑.๑๑ และมีอาชีพกรรมกร จํานวน ๑ คน คิดเปนรอย

ละ ๐.๒๒ ตามลําดับ 

 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนมากมีรายไดมากกวา ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๗๓ 

คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๘๙ รองลงมามีรายได ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๖ คน คิดเปนรอย

ละ ๑๐.๒๒ มีรายได ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๖.๐๐ และมีรายไดต่ํา

กวา ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ คน ติดเปนรอยละ ๐.๘๙ ตามลําดับ  

 ๒) ขอมูลเกี่ยวกับของพุทธส่ือสาร 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามพุทธสื่อสาร ๕ ประการ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

ตอพุทธสื่อสาร ในภาพรวม โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๙๐) เม่ือพิจารณาราย

ดานพบวา ดานสัจจะ (ความจริง) มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๗๙๒) 

รองลงมา ดานอัตถะ (มีประโยชน) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๘๒๘) และดาน

กาละ (ถูกเวลา) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๑, S.D. = ๐.๘๔๙) ตามลําดับ 

 ๓) ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร  

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามทฤษฎีการสื่อสาร ๔ ประการ พบวา กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นตอการสื่อสาร ในภาพรวม โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๖๙๗) เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา ดานผูสงสาร มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๗๔๕) 



๑๗๗ 

รอลงมา ดานสาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๗๕๙) และดานชองทางการ

สื่อสาร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๔๒) ตามลําดับ 

 ๔) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA พบวา กลุมตัวอยาง

มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA ในภาพรวม โดยรวมอยูในระดับมาก  (x� 

= ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๑๐ เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ

มาก  (x� = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๓๔) รองลงมา ดานการปฏิบัติตามแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� 

= ๓.๕๐, S.D. = ๐.๘๖๔) และดานการปรับปรุงแกไข มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = 

๓.๓๘, S.D. = ๐.๘๖๑) ตามลําดับ ผลของการวิเคราะหขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๕) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการเปดเผย

ขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในภาพรวม โดยรวมอยูใน

ระดับมาก  (x� = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๗๕๖) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานนิติธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

อยูในระดับมาก  (x� = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๗๒) รองลงมา ดานคุณธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� 

= ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๙๖) และดานการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๗, 

S.D. = ๐.๙๕๒) ตามลําดับ ผลของการวิเคราะหขอมูลเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  



๑๗๘ 

 ๕.๑.๒ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ผลการพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีพุทธสื่อสารเปนตัวแปรสงผาน สรุปไดเปนโมเดลความสัมพันธ

เชิงสาเหตุ ซ่ึงแสดงอิทธิพลของตัวแปรการสื่อสาร ตัวแปรการบริหาร ท่ีมีพุทธสื่อสารเปนตัวแปร

สงผาน ตัวแปรภายในโมเดลประกอบดวย ตัวแปรแฝง ๔ ตัว แบงเปนตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร 

ตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได ๑๙ ตัวแปร 

 ผลการตรวจสอบความตรงของการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรร

มาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีตัวแปรพุทธสื่อสาเปนตัวแปรสงผาน และผลของ

อิทธิพลทางตรงและทางออมระหวางตัวแปรในโมเดลเปน ดังนี้ 

    โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีตัวแปรพุทธสื่อสารเปนตัวแปรสงผาน มีความสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ  

    ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลท่ีพัฒนา สรุปไดวา คา p-value มีนัยสําคัญทาง

สถิติเทากับ ๐.๐๖๙ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑ คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ 

๑๒๔.๑๗ คาองศาอิสระ (df) เทากับ ๑๐๓ คาสัดสวนไค-สแควร ( 2χ /df) เทากับ ๑.๒๐ (เกณฑท่ี

กําหนดตองนอยกวา ๒) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ ๐.๙๗ (เกณฑท่ี

กําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) 

เทากับ ๐.๙๙ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง

เปรียบเทียบ (CFI) เทากับ ๑.๐๐ (เกณฑท่ีกําหนดตองมากกวา ๐.๙๐) ผลผานเกณฑ คารากของคาเฉลี่ย

กําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เทากับ ๐.๐๓๑ (เกณฑท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) 

ผลผานเกณฑ คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ ๐.๐๒๕ (เกณฑ

ท่ีกําหนดตองนอยกวา ๐.๐๕) ผลผานเกณฑมีขนาดตัวอยางวิกฤติ (CN) เทากับ ๑๕๒๓.๗๔ (เกณฑท่ี

กําหนดตองมากกวาหรือเทากับ ๒๐๐) ผลผานเกณฑ แสดงใหเห็นวาคาสถิติความสอดคลองของการ

บริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชิง

สมมติฐานท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย

ท่ีกําหนดไว 

    ผลการวิเคราะหคาความเท่ียงเชิงโครงสรางของตัวแปรสังเกตได พบวา ตัวแปรสังเกตได

มีคาความเท่ียงอยูระหวาง ๐.๔๒-๐.๘๕ โดยตัวแปรท่ีมีคาความเท่ียงสูงสุดคือ การปฏิบัติตามแผน 

(pdca2) มีคาความเท่ียงเทากับ ๐.๘๕ สวนตัวแปรท่ีมีคาความเท่ียงต่ําสุดคือ ผูรับสาร (smcr4) มีคา

ความเท่ียงเทากับ ๐.๔๒ 



๑๗๙ 

    ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R-SQUARE) ของสมการโครงสรางตัวแปร

ภายในแฝงพบวามีคาเทากับ ๐.๘๙ แสดงวาตัวแปรในโมเดลคือ การสื่อสาร (SMCR) และการบริหาร 

(PDCA) สามารถอธิบายความแปรปรวนของพุทธสื่อสาร (BUD) ไดรอยละ ๘๙ และยังพบวาสมการ

โครงสรางตัวแปรภายในแฝงมีคาเทากับ ๐.๙๓ แสดงวาตัวแปรในโมเดลคือ การสื่อสาร (SMCR) และ

การบริหาร (PDCA)  และพุทธสื่อสาร (BUD) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเปดเผยขอมูล

ขาวสารตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD) ไดรอยละ ๙๓ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

    ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาพิสัยสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงมีคาอยูในชวง ๐.๘๗ ถึง ๐.๙๕ โดยเปนตัวแปรมีความสัมพันธแบบ

ทิศทางเดียว (คาความสัมพันธเปนบวก) ตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากท่ีสุด คือ การเปดเผย

ขอมูลแบบธรรมาภิบาล (GOOD) และ พุทธสื่อสาร (BUD) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ ๐.๙๕ 

แสดงวา เม่ือพุทธสื่อสาร (BUD) มีมากข้ึน การเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาล (GOOD) ก็เพ่ิมมากข้ึน

ดวย และตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรองลงมาคือ การสื่อสาร (SMCR) กับ พุทธสื่อสาร (BUD) 

การบริหาร (PDCA) กับ พุทธสื่อสาร (BUD) และการบริหาร (PDCA) กับการเปดเผยขอมูลขาวสารตาม

หลักธรรมาภิบาล (GOOD) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ ๐.๙๑ ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีอยูใน

ระดับสูง 

 ๕.๑.๓ โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมี

ปจจัยท่ีสําคัญ คือการสื่อสารท่ีผูสงสารจะตองมีความรูคูคุณธรรมในการเปดเผยขอมูลในสวนของ

ตรวจสารจะตองมีความถูกตองแมนยํา นําเสนอไดทันตอเวลาในชองทางของการสื่อสารคือมีความ

หลากหลายและมีความปลอดภัย ผูรับสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วในสวนของผูรับผูรับจะตองมีพ้ืน

ฐานความรูและสามารถรับความเสี่ยงได สวนปจจัยดานการบริหารประกอบดวยการวางแผนมีการ

กําหนดทิศทางและเปาหมายของการวางแผนพรอมท้ังกระบวนการและวิธีการในการดําเนินการการ

ดําเนินการปฏิบัติตามแผนทุกข้ันตอน มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลรายงานผลในการ

นําเสนอขอมูลวา มีความเปนไปในทิศทางใดสงผลกระทบทางบวกและทางลบ การปรับปรุงแกไขมี

การเลือกใชวิธีในการเปดเผยขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดรับฟงขอคิดเห็นจากสวนรวมหรือผูมีสวนไดเสีย 

นํามาปรับปรุงกระบวนการในการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนธรรมภายใตกรอบธรรมาภิบาล และ

พุทธะสื่อสารเปนตัวกลางท่ีเปนตัวเชื่อมใหการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงประกอบดวย สัจจะ การนําเสนอขอมูลท่ีเปนความจริง ตถตา การนําเสนอ

ขอมูลท่ีเปนเรื่องจริง กาละ เปนการนําเสนอขอมูลท่ีถูกเวลาทันตอเหตุการณ ปยะ เปนการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารท่ีนักลงทุนชอบหรือตองการท่ีจะรับทราบ อัตถะ ขอมูลมีประโยชนตอการลงทุน การ



๑๘๐ 

เปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลประกอบดวยหลักนิติธรรมเปดเผยขอมูลโดยไมขัดกับระเบียบ

ขอบังคับ หลักคุณธรรม ดําเนินการเปดเผยขอมูลภายใตหลักจริยธรรม ความโปรงใส ขอมูลมีความ

ถูกตองตรวจสอบได การมีสวนรวม ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการเปดเผยขอมูล การรับผิดชอบ 

รับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูล ความคุมคา ใชงบประมาณในการเปดเผยขอมูล

อยางคุมคา 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” ผูวิจัยไดสรุปผลวิจัยตามเนื้อหาท่ีปรากฏแลวขางตน และมีประเด็น

สําคัญท่ีนําไปสูการอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

 ๑. สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีระดับการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก โดยท่ีการวางแผนมี

คาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือการปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามลําดับ แสดง

ใหเห็นวา การบริหารจัดการนั้น มีการใหความสําคัญกับการวางแผนมากท่ีสุด เนื่องจากเปนเบื้องตน

ของการบริหาร หากไมมีแผนก็มีมีทิศทางในการบริหารจัดการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนมณี  

ศิลานุกิจ 0

๑ ท่ีไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการบริหารจัดการมีการใหความสําคัญกับการวางแผนกอน โดยมีการ

วางแผนงานดานการวางแผนอัตรากําลัง และดานการสรรหา ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามลําดับ นอกจากนี้การวางแผนยังมีรายละเอียดท่ีสําคัญคือการกําหนด

กระบวนการในการทํางาน การกําหนดเปาหมาย กําหนดตัวชี้วัดการดําเนินการ กําหนดคนรับผิดชอบ

และท่ีสําคัญคือการ วางแผนดานงบประมาณ ในการบริหารจัดการเปดเผยขอมูล ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุพจน บุญวิเศษ 1

๒ ท่ีไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก

ท่ีสุด และในสวนของขอเสนอแนะท่ีสําคัญคือเรื่องของการวางแผนงบประมาณ ท่ีจะตองมีการะบุเรื่อง

งบประมาณไวในแผนเพ่ือไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

                                           
๑ชนมณี ศิลานุกิจ, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วารสารดุษฎี

บัณฑิตทางสังคมศาสตร, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๓๕ – ๕๓. 

 ๒สุพจน บุญวิเศษ, “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี”, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ป

ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๑๘๓-๑๙๗. 



๑๘๑ 

Richard M. Walker๓ ท่ีไดวิจัยเก่ียวกับ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐบาลทองถ่ิน ซ่ึง

พบวา รัฐาลท้ังถ่ินมีความมุงม่ันในการทํางานและสนใจเรื่องของของกุลยุทธการวางแผน ซ่ึงจะสงผล

ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

 ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิ

บาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ 

สงผลใหการบริหารจัดการในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรุง บุญผดุง 

และคณะ 3

๔ ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ คือความ

รับผิดชอบตอสังคม ตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม พรอมท้ังกําหนดประเด็นสําคัญในการ

ดําเนินการดานตาๆ ไดแก สุขภาพและความปลอดภัย การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช 

สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยพนักงานเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ทําใหการ

ดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยสามารถรับรูไดจากผลการ

ดําเนินการความรับผิดชอบทางดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการใหเพ่ือสังคม 

อันเปนผลมาจากการบริหารจัดการท่ีดีของผูประการการธุรกิจท่ีมีการวางแผนดํานเนินการอยางเปน

ระบบ  

 ๒. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก การบริหารจัดการซ่ึงมีองคปรก

อบคือ การวางแผน การปฏิบตัิตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข และสวนหนึ่งคือปจจัย

การสื่อสาร ท่ีมีองคประกอบคือ ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร ซ่ึงท้ังสองปจจัย

จะตองดําเนินการรวมกับพุทธสื่อสารคือ การเปดเผยขอมูลอันเปนความจริง เรื่องจริง ท่ีเปนประโยชน 

ถูกท่ีถูกเวลา และเปนขอมูลท่ีนักลงทุนตองการทราบ การเปดเผยขอมูลโดยใชหลักพุทธสื่อสารก็

เพ่ือใหเกิดการนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอนักลงทุน ท้ังนี้นักลงทุนก็จะตองมีความเขมแข็งมี

ความรูพ้ืนฐานมีคุณธรรมท่ีจะสามารถนําขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาประยุกตใชเพ่ือการลงทุน ซ่ึง

                                           

 
๓
Richard M. Walker, “Local Government Management and Performance: A Review of 

Evidence”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 25, No. 1 (January 

2015): 101–133. 

 
๔
ปรุง บุญผดุง และคณะ, “ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจ”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๖๘-๑๗๙. 



๑๘๒ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศาตรา ไหลประเสริฐ 4

๕ ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบวา การลงทุนท่ีเปนไปตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเนนไปท่ีนักลงทุนในลักษณะท่ีเปนเปนคุณลักษณะของนักลงทุนวา นักลงทุนจะตองมี

คุณธรรม มีเหตุผล มีความพอเพียง พอประมาณ หากนักลงทุนมีภูมิคุมกันอยางนี้แลวก็จะประสบ

ความสําเร็จในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้การเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย นอกจากสงผลตอการตัดสินใจลงทุนโดยตรงแลวยังสงผลกระทบตอความเชื่อม่ัน

และชื่อเสียงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สินีนาฏ วงค

เทียนชัย 5

๖ ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของ

บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การเปดเผยขอมูลความ

รับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สงผลตอ การดําเนินการท่ีไมเปนตัวเงิน กลาวคือชื่อเสียงขององคกร และความผูกพันของพนักงาน 

แสดงใหเห็นวา ภาพพจน ชื่อเสียงและความเชื่อม่ัน เกิดจากการไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลท่ีแสดงถึงความโปรงใสนาเชื่อถือได และการเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนขอเท็จจริง 

เปนความจริง ถูกท่ีถูกเวลา เปนท่ีพึงพอใจของผูรับสาร และมีประโยชนตอสารธารณะ ไมสงผลกรทบ

ทางลบตอตลาดหลักทรัพยแตอยางใด ยังแตจะสงผลดีตอความนาเชื่อถือใหเกิดข้ึนกับนักลงทุน ซ่ึง

สอดคลองกับงงานวิจัยของ ครองรัตน อนุศาสนนันท 6 ๗ ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการ

เปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบวา การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ดานเศรษฐกิจสงผลกระทบ

ตอมูลคากิจการมุมมองภายนอก ดานอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน 

 ๓. โมเดลการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีผูวิจัยคนพบ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษณ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยชอง ณฐพร พันธุอุดม ท่ีไดวิจัยเรื่อง การจัดการเพ่ือความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองสมการโครงสรางความสัมพันธ มี

                                           

 
๕
ศาตรา ไหลประเสริฐ, “รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”,

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๑๑๘๓-๑๑๙๓. 

 
๖
สินีนาฏ วงคเทียนชัย, “การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปท่ี ๑๐ ฉบับ

ท่ี ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๘) : ๑๐๗-๑๒๑. 

 
๗
ครองรัตน อนุศาสนนันท, “ปจจยัท่ีสงผลตอการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี 

๗ (กรกฎาคม ๒๕๖๓) : ๖๑-๖๗. 



๑๘๓ 

ความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา โมเดลการ

บริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี

องคประกอบท่ีสําคัญคือ หลักของการสื่อสาร หลัการบริหาร ผนวกกับหลักธรรมคือพุทธสื่อสาร จะ

นําไปสูการเปดเผยขอมูลแบบธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หลักพุทธสื่อสาร เนนใหมีการเปดเผยขอมูลโดยยึดหลักความจริง นําเสนอเรื่องจริง ถูก

ท่ีถูกเวลา ทันตอเหตุการณเปนขอมูลท่ีนักลงทุนตองการทราบและมีประโยชนตอสวนรวม การใช

หลักการสื่อสาร การบริหารจัดการ และหลักพุทธสื่อสาร ในการเปดเผยขอมูลขาวสารก็เพ่ือใหเกิดธรร

มาภิบาลในการนําเสนอขอมูลขาวสาร และทําใหการนําเสนอขอมูลขาวสารมีหลักในการตรวจสอบ

ควบคุมการนําเสนอขอมูลซ่ึงมีความสําคัญเพราะสงผลกระทบ ทําใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและมี

ประโยชน หากมีการปรับแตงขอมูลขอเท็จจิรงจะสงผลเสียตอการลงทุนเปนอยางมาก ซ่ึงสอดคลอง

กับ ไพฑูรย อินตะขัน และคณะ 7

๘ ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางโอกาสในการ

ลมละลายธุรกิจครอบครัวและการตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย” ผลการวิจัยพบวา  โอกาสในการลมละลายและขนาดของกิจการ มีความสัมพันธทางบวกตอการ

ตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

อยางไรก็ตามธุรกิจครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการตกแตงกําไร ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจ

นําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบาย เพ่ือยับยั้งพฤติกรรมการตกแตงกําไร ท่ีอาจสงผลเสียตอความ

นาเชื่อถือของขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

 จากผลของการวิจัย แสดงใหเห็นวา การนําเสนอหรือเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมีความ

ถูกตอง เท่ียงตรงตอสาธารณะ สงผลตอการตัดสิใจของนักลงทุนเปนอยางยิ่งและบงบอกถึงความม่ังคง

และความนาชื่อถือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีจะเปนการดึงดูดใหนักลงทุนท้ังในประเทศ

และตางประเทศเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นําไปสูการเติบโตของระบบ

เศรษฐกิจไทยตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวรรณ เอกสะพัง 8

๙ ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการเปดเผยและรายงานขอมูลทุนทางปญญา ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ผูใหสําภาษณสวนใหญเห็นดวยกับการเปดเผยขอมูลรายงานทุนทาง

ปญญาเพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

                                           

 
๘
ไพฑูรย อินตะขัน และคณะ, “ความสัมพันธระหวางโอกาสในการลมละลายธุรกิจครอบครัวและการ

ตกแตงกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารวิชาการเครือขายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๔๙-๖๒. 

 
๙
จารุวรรณ เอกสะพัง, การพัฒนารปูแบบการเปดเผยและรายงานขอมูลทุนทางปญญา ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔ (กรกฎาคม-

สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๒๒-๑๓๓๕. 



๑๘๔ 

ไทย เนื่องดวยเปนขอมูลท่ีสําคัญตอการไปใชในการตัดสินใจของผูสนใจลงทุนและเปนขอมูลในการ

เผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือบงบอกตอการบริหารจัดการภายในบริษัท ทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือตอ

บริษัทในการตัดสินใจ อาทิเชน การลงทุน การเลือกใชผลิตภัณฑ เปนตน 

 นอกจากนี้ผลของการวิจัยยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธจากการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลวา หากมีการบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยโดยการ

นําเสนอขอมูลจริงทันตอเหตุการณ และเปนประโยชนจะสงผลใหเกิดความโปรงใส และเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลท่ีจะสงผลกระทบในเชิงบวกตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สัตยา ตันจันทรพงษ9๑๐ ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลรายงานการ

พัฒนาความยั่งยืนกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบวา เม่ือบริษัททําการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมากข้ึนจะชวยลดการ

วางแผนภาษี ซ่ึงจะเปนประโยชนกับหนวยงานของรัฐในการสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีการเปดเผย

ขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ๓ ประการประกอบดวย 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลของการวิจัยมีขอเสนอในในเชิงนโยบายดังตอไปนี้ 

 ๑) การเปดเผยขอมูลขาวสารยังเปนการเปดเผยในรูปแบบท่ีเปนทางเดียว ดังนั้นจึงควรมี

การกําหนดนโยบายการมีสวนรวมใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือให

ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ

นักลงทุนและภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศ 

 ๒) จากการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมเปดเผย

ขอเท็จจริงและขอมูลอันเปนสิทธิประโยชนตางๆ ผานทางชองทางตางๆ ของตลาดหลักทรัพย 

สื่อมวลชนไดนําเอาขอมูลเหลานั้นมาทําการนําเสนอตอสาธารณชนในอีกมิติหนึ่ง เปนผลใหขอมูลมี

ความคลาดเคลื่อนจากเดิมไป ดังนั้นจึงควรมีนโยบายในการควบคุมสื่อมวลชนหรือสํานักพิมพตางๆ ท่ี

                                           

 
๑๐

สัตยา ตันจันทรพงษ. “ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนกับ

การวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๐) : ๒๗๓-๒๙๕. 



๑๘๕ 

นําขอมูลขาวสารเปดเผยนั้น ใหนําเสนอขอมูลพ่ีสอดคลองกลับขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 ๓) บริษัทหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยบริษัทนําเสนอ

ขอมูลขาวสารในเชิงลึกไมครบถวนเขาใหนักลงทุนไมมีขอมูลท่ีครบถวนสําหรับการวิเคราะหเพ่ือ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย ถึงควรมีนโยบายในการควบคุมใหบริษัทหลักทรัพยเทานั้นได

นําเสนอขอมูลในเชิงลึกของบริษัทในการดําเนินธุรกิจอยางครบถวน 

 ๔) การเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักพุทธสื่อสาร คือ สัจจะ ความจริง ตถตา แทจริง  

กาละ ถูกเวลา ปยะ ผูรับชอบ อัตถะ  มีประโยชน สงผลตอนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียในเชิงบวก 

กลาวคือ ทําใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียเกิดความไววางใจตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จึงควรมีนโยบายในการผลักดันใหมีการนําเอาหลักพุทธสื่อสารไปใชในการเปดเผยขอมูล

ขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๕) การเปดเผยขอมูลขาวสารตามหลักพุทธสื่อสารดานกาละ ถูกเวลา ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น ยังไมดีเทาทีควร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงควรมีการ

กําหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนปจจุบันทันทวงที 

 ๖) ชองทางการสื่อสารในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ยังไมดีเทาท่ีควร กลาวคือ การเขาถึงผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลขาวสารมีความปลอดภัย ไม

ถูกบิดเบือน เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ และทันตอเหตุการณ มีไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

จึงควรมีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางท่ีสามารถเขาถึงผูรับไดอยางหลากหลาย 

 ๗) การบริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA ดานการปรับปรุงแกไข ยังไมดีเทาทีควร 

กลาวคือ การนําผลของการประเมินมาใชในการแกไขขอบกพรอง กําหนดแนวทางในการแกไขปญหา

อยางเปนรูปธรรม เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข ปรับปรุงการเปดเผย

ขอมูลขาวสารใหไดมาตรฐาน ยังมีผลดําเนินการไมเปนรูปธรรม จึงควรมีนโยบายในการบริหารจัดการ

ในสวนนี้เพ่ิมมากข้ึน 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 ผลของการวิจัยมีขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ๑) ตลาดหลักทรัพยควรมีการสรางชองทางในการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดเขามามี

สวนในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการสรางชองทางให

สามารถยื่นขอเสนอแนะหรือแนะนําขอมูลท่ีสําคัญใหกับตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย 

 ๒) ตลาดหลักทรัพยควรมีมาตรการในการควบคุมสื่อมวลชนใหนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีมี

ลักษณะสอดคลองกับขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการกําหนดบทลงโทษหากมีการ



๑๘๖ 

นําเสนอขอมูลขาวสารท่ีผิดเพ้ียนไปจากเดิม ซ่ึงการนําเสนอขอมูลในทางตรงกันขามกับตลาด

หลักทรัพยถือวาผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของสือ่ 

 ๓) ตลาดหลักทรัพยควรมีมาตรการในการควบคุมบริษัทหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยไดนําเสนอขอมูลบริษัทเชิงลึกตอสาธารณชน ซ่ึงจะเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับนัก

ลงทุนโดยไดรับขอมูลท่ีเพียงพอเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 ๔) ตลาดหลักทรัพยควรสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกําหนดเอาหลักพุทธสื่อสาร 

เปนหลักการในการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงจะสงผลใหขอมูลท่ี

นําเสนอถูกกรองดวยหลักธรรมเพ่ือใหเกิดความถูกตองแมนยํา มีความนาเชื่อถือ ประกอบดวย

ประโยชน มีความเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ และสามรถอางอิงถึงแหลงท่ีมาได 

 ๕) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรเรงดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารอันเปนสิทธิ

ประโยชน และขอมูลท่ีเก่ียวของ ใหทันตอเหตุการณ เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดกับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ๖) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรหาชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีมีความ

หลากหลายสามารถเขาถึงผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ สามารถเขาถึงผูรับไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ขอมูลขาวสารมีความปลอดภัย ไมถูกบิดเบือน เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ 

และทันตอเหตุการณ 

 ๗) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ควรเพ่ิมเติมในเรื่องของการบริหารจัดการตาม

กระบวนการ PDCA ดานการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหมีการนําเอาผลของการประเมินมาใชในการแกไข

ขอบกพรอง เรงกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมี

สวนรวมในการปรับปรุงแกไข และเรงดําเนินการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลขาวสารใหไดมาตรฐาน 

 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปดังตอไปนี้ 

 ๑) การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดหลายประการซ่ึงไมครอบคลุมไปถึงกลยุทธในการเปดเผย

ขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเก่ียวกับกลยุทธในการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ของตลาดหลักทรัพยเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล 

 ๒) ควรมีการวิจัยเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน

เชิงลึกโดยเปนการวิจัยในลักษณะถอดบทเรียนการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนํามา

พัฒนากระบวนการและระบบการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



๑๘๗ 

 ๓) ควรมีการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหทราบถึง

ปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนใหเกิดความสนใจและตัดสินใจลงทุน เพ่ือนําผลของการวิจัยมาใชในการ

ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



บรรณานุกรม 

 

๑. ภาษาไทย 

 ก. ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต. วัฒนธรรม การส่ือสารและอัตลักษณ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

เจมส แมคกราท และบอพ เบทส.  ๘๙ กลยุทธ ท่ีองคกรระดับโลกใชสรางองคกรและบริหารคน. 

แปลโดย วิชิตา สุนทรพิพิธ. กรุงเทพมหานคร : ดํารงค พิณคุณ, บจก., ๒๕๖๐. 

เจริญ เจษฎาวัลย. ทางสูธรรมาภิบาล. นนทบุรี : สานักพิมพพอดี, ๒๕๕๒. 

สมชัย ศรีนอก, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ณัฐวุฒิ รุงวงษ. ความลับท่ี ๔ จิตวิทยามวลชนในตลาดหุน Mass Psychology in the Stock 

Market. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหนาคร : เอ็ดดูเคชั่นไมนดไลนมัลติมีเดีย, ๒๕๕๙. 

ธงชัย สันติวงศ. กลยุทธและนโยบายธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 

นงลักษณ วิรัชชัย. รูปแบบลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. การสรางธรรมาภิบาล (Good Gevernance) ในสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๕. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิดฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระมหาวุฒิชัย วซิรเมธี. คนสําราญงานสําเร็จ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร 

พริ้นติ้งแอนดพลับลิซซ่ิง จํากัด (มหาซน), ๒๕๕๐. 

รัชยา ภักดีจิตต. ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



๑๘๙ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ. การจัดการคุณภาพ: จาก TQC ถึง TQM, ISO 900 และการประกัน 

คุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๔๕. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. การจัดการและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม, 

๒๕๕๒. 

สถาบันพระปกเกลา. ตัวชีวัดธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๔. 

สมคิด บางโม. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน, ๒๕๔๔. 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. มุงสูคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิซ สําราญ

ราษฏร, ๒๕๔๗. 

สุเมธ แสงนิ่มนวล. ภาวะผูนํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 

นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๒. 

สุรพงษ โสธนะเสถียร. การส่ือสารกับการเมือง. พิมพครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : ประสิทธิ์ภัณฑ 

แอนดพริ้นติ้ง, ๒๕๔๕. 

สุภางค จันทวานิช. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  

สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจติรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน. สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย

ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  :  เทคนิคการใช โปรแกรม LISREL. 

กรุงเทพมหานคร : เจริญม่ันคงดีการพิมพ, ๒๕๕๔. 

 (๒) วิทยานิพนธ : 

นิทัศน เพชรนอย. “ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก”. รัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ๒๕๕๗. 

พลภัทร ชางสากล. “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๘. 

สิริพงษ ปานจันทร. “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม”.

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔. 

  



๑๙๐ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

(๓) บทความ : 

ครองรัตน อนุศาสนนันท.    “ ปจจัยท่ีสงผลตอการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ”.  วารสารสังคมศาสตรและ

มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ,ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๗  )กรกฎาคม ๒๕๖๓ (: ๖๑ -๖๗.  

จารุวรรณ เอกสะพัง. “การพัฒนารูปแบบการเปดเผยและรายงานขอมูลทุนทางปญญา ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี 

๘ ฉบับท่ี ๔ )กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓ ( : ๑๓๒๒ -๑๓๓๕.  

ชนมณี ศิลานุกิจ. “ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”. วารสารดุษฎี

บัณฑิตทางสังคมศาสตร. ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน–ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๓๕ – ๕๓. 

ปรุง บุญผดุง และคณะ. “ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ”. 

วารสารสมาคมนักวิจัย. ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน -ธันวาคม  ๒๕๖๐) : ๑๖๘ -๑๗๙.  

ไพฑูรย อินตะขัน และคณะ.  “ความสัมพันธระหวางโอกาสในการลมละลายธุรกิจครอบครัวและการ

ตกแต ง กํ า ไ รของบริ ษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย แห งประเทศไทย”. 

วารสารวิชาการเครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี 

๑ )มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ ) : ๔๙ -๖๒.  

ศาตรา ไหลประเสริฐ.  “รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”. 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม -มิถุนายน  ๒๕๖๓) : 

๑๑๘๓ -๑๑๙๓.  

สัตยา ตันจันทรพงษ “ .ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนกับการ

วางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ” .  วารสารมนุษย

ศาสตรและสังคมศาสตร .ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ )๒๕๖๐ ( : ๒๗๓ -๒๙๕.  

สินีนาฏ วงคเทียนชัย.    “ การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและการดําเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ”.  วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร

และการส่ือสาร ,ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒  )เมษายน- กันยายน ๒๕๕๘ (: ๑๐๗ -๑๒๑.  

สุพจน บุญวิเศษ. “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑) : 

๑๘๓-๑๙๗. 



๑๙๑ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส : 

คนอง วังฝายแกว. พุทธวิธีการส่ือสาร คือ การส่ือสารตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิ

วัตนหรือยุคไอที. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : www.gotoknow.org/posts/494312. [๑๗ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๒]. 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. กฎเกณฑกํากับ หมวดการเปดเผยขอมูล. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 

https://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_p.html  [๒๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓]. 

________. Set Information Service. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set. 

or.th/th/products/info/details_p1.html?printable=true [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

________. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส.. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set.or. 

th/sustainable_dev/th/cg/disclosure_p๑.html [๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

________. การเปดเผยสารสนเทศ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set.or.th/th/ 

regulations/supervision/listed_disclosure_p5.html [๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓] 

________. การวางแผนลงทุนเพ่ือเกษียณ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: https://www.set.or.th/set 

/financialplanning/knowledgedetail.do?contentId=888533&type=article [๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

________. เกษียณสุขเปนจริงดวยเงิน ๓ กอน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set.or.th/ 

set/education/knowledgedetail.do?contentId=56666341&type=infographic 

[๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

________. เกษียณสุขเปนจริงไดดวยเงิน ๓ กอน. [ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://www.set. 

or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=985341&type=infograp

hic [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

________. ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย ขอมูลการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ๒๕๖. 

[ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set.or.th/th/market/securities_company_ 

statistics62.html [๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

________. ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.set.or.th/th/ 

market/securities_company_statistics63.html [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

  



๑๙๒ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

บลจ. เอ็มเอฟซี. ลงทุนแบบสมํ่าเสมอ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.mfcfund.com/ 

Web/BeforeInvesting(thth)/MutualFund(thth)/alwaysfund(thth).aspx [๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๓]. 

บาว นาคร. การส่ือสารทางการเมืองไทยในสถานการณความขัดแยงของสังคมไทย. [ออนไลน]. 

แหลงท่ีมา : www.oknation.net [๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

ประชาชาติธุรกิ . กอบศักดิ์ จี้ตลาดหุนปดมุมมืด เคลียรปญหาเจามือปนหุนเอ้ือประชาชนลงทุน. 

[ออนไลน]  .แหลงท่ีมา : https://www.prachachat.net/finance/news-402343  [๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

ประชาชาติธุรกิจ. ดันตลาดหุนไทยเช่ือมโลก ชู ๒๐ ลานบัญชีออม – ลงทุน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 

https://www.prachachat.net/finance/news-394395 [๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

พจน ใจชาญสุขกิจ. นวัตกรรมการประชาสัมพันธกับประเด็นการส่ือสารขององคกรระดับโลก

ทามกลาง Social Network. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : www.drphot.com [๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๒]. 

พระราชปริยัติกวี (สมจิน สมฺมาปฺโ). วิทยากรตนแบบสันติภาพ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 

http://thebuddh.com/?p=44200 [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 

มูลนิธิชัยพัฒนา. เศรษฐกิจพอเพียง. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.chaipat.or.th/site 

_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

เว็บไซตกระปุกด็อตคอม. สองบัญชีเงินฝากออมทรัพยคนไทย รูไหม ๘๘ % มีเงินออมไมถึง 

๕๐.๐๐๐ บาท. [ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://money.kapook.com/view209073. 

html. [๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. PDCA เครื่องมือในการจัดการคุณภาพ. [ออนไลน]. แหงท่ีมา : 

http://images.senarat.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SyW@ng

ooCGwAAD3zecs1/PDCA2554 [๒๐ มิถุนาย ๒๕๖๑]. 

สฤณี อาชวานันทกุล.  การปฏิรูปทุนกัยการลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม.  [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 

https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/๑๑๒๒๘/๓๙๖๕?locale-attribute=th  [๒๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. มาตรการเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs 

/SEC-internal-information.aspx [๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

http://www.oknation.net/
http://www.drphot.com/


๑๙๓ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. มาตรการเผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะ. [ออนไลน]. แหลงขอมูล : https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs 

/SEC-internal-information.aspx [๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

(๕) สัมภาษณ : 

สัมภาษณ นายวัฒนา เมืองสุข, อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย, ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายวันชัย จันทรเรือง, ผูอํานวยการฝายท่ีปรึกษาการเงินและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย 

โนมูระพันสิน จํากัด (มหาชน), ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นางอุบลรัตน นนทธนสิน, ผูอํานวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายสิปกร ขาวสอาด, ประธานท่ีปรึกษาบริษัทสวอกโฟกัส จํากัด, ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายจารุวัฒน เกยูรวรรณ, ผูจดัการหองคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด 

(มหาชน), ๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

รศ.ดร.สมาน งามสนิท, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 

พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช), ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก, ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร., ผูชวยเจาอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, ๑๔ มีนาคม 

๒๕๖๔. 

นายวสันต อิทธิโรจนกุล, ประธานกรรมการ บริษัท ไพโอเนียร มอเตอร จํากัด (มหาชน), 

๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายมาศถวิน ชาญวีรกุล, กรรมการผูจัดการบริษัท STPI จํากัด (มหาชน), ๒๑ มีนาคม 

๒๕๖๔. 

ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ, กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทSEADFCO จํากัด (มหาชน), ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายประสิทธิ์ กรโชคอนันต, กรรมการผูจัดการเวบไซตหุนอินไซด, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายชาญชัย สงวนวงศ, ผูอํานวยการหนังสือพิมพขาวหุนธุรกิจ, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๔ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

นางสาวนุชนาถ เลาหไทยมงคล, ผูบริหาร บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นางสุจารี จันทรสวาง, กรรมการผูจัดการ บลน.Wealtrepublic, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ดร.ฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน, กรรมการผูจัดการบริษัทไพลินบุคเน็ต จํากัด(มหาชน), ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายสิทธิชัย จิตรตั้งตรง  , ผูบริหารกองทุนเพ่ือการลงทุน, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 (๖) สนทนากลุมเฉพาะ : 

สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ, กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน), ๑๔ 

มิถุนายน ๑๕๖๔. 

ดร.ฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน, ประธานกรรมการ บริษัท ไพลนิบุคเน็ต จํากัด (มหาชน) , 

๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

นางสาวสุจารี จันทรสวาง, ประธานคณะเจาหนาท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือ

ขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จํากัด, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ, อดีตเลขาธิการ สํานักงาน ก.ล.ต., ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ, ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

อ.ดร.สมบัติ นามบุรี, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๔ มิถุนายน ๑๕๖๔. 

  



๑๙๕ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

๒. ภาษาอังกฤษ : 

(Books): 

Bartol, K. M. and Martin, D. C. Management. New York: McGraw-Hill. 1991. 

Brown, Lori Doprete. Assessing the Quality of Development: Module 7 User’s 

Guide. Washington DC: Age Khan Foundation. 1993. 

Dale, E. Management: Theory and Practice. Tokyo: McGraw-Hill. 1996. 

David K. Berlo. The Process of Communication. New York: Holt. Rinehart and 

Winston. 1960. 

Diamantopoulos, A & Siguaw, A.D. Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated. 

Sage Publications: London, 2000. 

Drucker, P. F. Management Challenges for the 21th Century. New York: Harper and 

Brouthers. 2001. 

Gulick, Luther Halsey and Lyndall F. Urwick. Papers on the Science of 

Administration. New York: Institute of Publics Administration, 1937. 

Ishikawa, K. What is Total Quality Control? The Japanese Way. Translated by David 

J. Lu. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall. Inc., 1985. 

Kathryn M. Bartol, David C. Marting. Management. New York: McGraw-Hall. 1991. 

Koontz, H. and C. O’ Denell. Principle of Management : An Analysis of 

Management Function. 5th ed. New York: McGraw-Hill. 1993. 

Lindeman RH, Merenda PF, Gold RZ. Introduction to Bivariate and Multivariate 

Analysis. Scott Foresman: Glenview, IL, 1980. 

Stoner, James A. F. and R. Edward Freeman. Management. 4th ed. Englewood Cliffs 

NJ: Prentice-Hall. 1992. 

Straub, Joseph T. and Raymond F. Attner. Introduction to Business. 2nd ed. Boston: 

Kent. 1991. 

  



๑๙๖ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

Weiss, R. The Provision of Social Relationship. In Z. Rubin (Ed), Doing Unto others 

Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall, 1972. 

(Journal):  

Richard M. Walker. “Local Government Management and Performance: A Review of 

Evidence”. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol. 

25. No. 1 (January 2015): 101–133. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



๑๙๘ 

 
ภาคผนวก ก 

เครื่องมือการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
  



๑๙๙ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
--------------------------------------- 

ค าชี้แจง 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการ ปัจจัย และโมเดลการ
บริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอ
ความกรุณาท่านได้ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกตอน 
 

แบบสอบถามในงานวิจัยน้ี แบ่งเป็น ๖ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ : เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ : เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการส่ือสาร 
 ตอนที่ ๓ : เป็นสอบสอบถามเก่ียวกับพุทธส่ือสาร 
 ตอนที่ ๔ : เป็นสอบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 ตอนที่ ๕ : เป็นสอบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ตอนที่ ๖ : เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลจากแบบสอบถามของท่าน ผู้ศึกษาวิจัยจะถือว่าเป็นความลับท่ีสุด และไม่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด 
 ขอบพระคุณท่านท่ีได้อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในคร้ังนี้ 
เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
ณัฎฐ์ รุ่งวงษ์ 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๒๐๐ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

--------------------------------------- 
 

ตอนที่ ๑ : คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงใน   หน้าข้อความตามสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ 
  ชาย     หญิง 
๒. อายุ 
  ๒๐-๓๕ ปี    ๓๖-๔๕ ปี   

 ๔๖-๕๕ ปี    ๕๖ ปีขึ้นไป  
๓. ระดับการศึกษา 
  ต่่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

 ปริญญาโทขึ้นไป 
๔. อาชีพ 
  ราชการ/พนักงานของรัฐ  ผู้บริหาร 

 พนักงาน    อ่ืน ๆ................ (ระบุ) 
๕. รายได้ 

 ต่่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท  ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

 
 
 

 
 



๒๐๑ 

ค ำชี้แจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
 (๕) มากท่ีสุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ มากท่ีสุด 
 (๔) มาก   หมายถึง มีความเห็นในระดับ มาก 
 (๓) ปานกลาง หมายถึง มีความเห็นในระดับ ปานกลาง 
 (๒) น้อย  หมายถึง มีความเห็นในระดับ น้อย 
 (๑) น้อยท่ีสุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ น้อยท่ีสุด 
 
ตอนที่ ๒ พุทธสื่อสำร 

ข้อ พุทธสือ่สาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๑. สัจจะ (ความจริง)      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นข้อเท็จจริงท่ีสามารถ
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นข้อเท็จจริงโดยไม่มีการแก้ไข
ปิดเบียนข้อมูลข่าวสารอันเป็นมูลเดิม 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการน่าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาไม่มีการ
ปรุงแต่งข้อมูลเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผล
ข้อมูลข่าวสารท่ีมีกระบวนการน่าเสนอท่ีถูกต้อง
ชัดเจนตรงถึงผู้รับ 

     

 ๒. ตถตา (เรื่องจริง)      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นจริงให้นักลงทุนได้ทราบ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเกิดขึ้นในสถานการณ์

     



๒๐๒ 

ข้อ พุทธสือ่สาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
ปัจจุบัน โดยไม่มีการปิดบังข้อมูล 

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้นัก
ลงทุนได้วิเคราะห์และตัดสินใจได้ถูกต้อง 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการน่าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในทุกมิติตามสภาพโดยไม่
ปิดบังข้อมูล 

     

 ๓. กาละ (ถูกเวลา)      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้ตรงเวลาไม่คลาดเคล่ือนท่ีสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีเหมาะกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
เพื่อให้นักลงทุนได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้อง 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการวิเคราะห์
เวลาในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เข้าถึงนัก
ลงทุนได้มากท่ีสุด 

     

๔ 
เวลาในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความเหมาะสม 

     

 ๔. ปิยะ (ผู้รับชอบ)      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารท่ีนักลงทุนชอบชื่นชอบ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารท่ีนักลงทุนต้องการทราบ 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอันใด 

     

๔ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล      



๒๐๓ 

ข้อ พุทธสือ่สาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
ข่าวสารโดยค่านึงถึงจิตใจของผู้รับ โดยไม่ก่อให้เกิด
ความล่าบากใจหรือเดือดร้อนใจในภายหลัง 

 ๕. อัตถะ (มีประโยชน์)      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยค่านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นหลัก 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยปราศจากอคติความล่าเอียงมุ่งเอาแต่
ประโยชน์ส่วนตน 

     

๔ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยไม่ปิดบัง
หรือซ้อนเร้นผลประโยชน์อันผู้อ่ืนจะพึงได้รับ 

     

 
ตอนที่ ๓ กำรสื่อสำร 

ข้อ การสื่อสาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๑. ผู้ส่ง      

๑ 
ผู้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีความรู้เก่ียวกับการส่ือสารเป็นอย่างดี 

     

๒ 
ผู้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีความสามารถในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๓ ผู้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง      



๒๐๔ 

ข้อ การสื่อสาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
ประเทศไทยไม่ประกอบด้วยอคติน่าเสนอข้อมูล
ข่าวสารโดยล่าเอียง 

๔ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักโดยไม่
ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว 

     

 ๒. สาร      

๑ 
ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีน่าเสนอมีความถูกต้อง แม่นย่า เชื่อถือได้      

๒ 
ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีน่าเสนอเป็นความจริงท้ังโดยสมมติและโดย
ปรมัตถ์ 

     

๓ 
ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีน่าเสนอเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน 

     

๔ 
ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีน่าเสนอทันต่อเหตุการณ์ทันสมัยใหม่เสมอ 

     

 ๓. ช่องทาง      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึง
ผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีปลอดภัย ข้อมูลไม่ถูก
บิดเบือนหรือถูกท่าลาย 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว ทันใจ ทันต่อ
เหตุการณ์ 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเข้าถึงนักลงทุนได้มากท่ีสุด 

     



๒๐๕ 

ข้อ การสื่อสาร 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๔. ผู้รับ      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้รับตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่
คลาดเคล่ือน 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้รับท่ีมีความสารมารถในการใช้
ข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์ 

     

๓ ผู้รับมีความรู้เก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี      

๔ 
ผู้รับมีความเข้าใจในผลกระทบจากการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดี 

     

 
ตอนที่ ๔ การบริหารจัดการ 

ข้อ การบริหารจัดการ 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๑. ด้านการวางแผน      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประชุมวาง
แผนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการชี้แจง
วัตถุประสงค์วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการก่าหนด
งบประมาณในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการก่าหนด
ตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

     

 ๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน      
๑ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการปฏิบัติตาม      



๒๐๖ 

ข้อ การบริหารจัดการ 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
แผนท่ีได้วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน 

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ทรัพยากรในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างคุ้มค่า 

     

๔ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

     

 ๓. ด้านการตรวจสอบ      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการตรวจสอบ
ติดตามผลของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประเมินผล
การบริหารจัดการตามตัวช้ีวัดในแผน 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของแผน 

     

 ๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการน่าผลของ
การประเมินมาใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่อง 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการก่าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการปรับปรุง
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ได้มาตรฐาน 

     

 



๒๐๗ 

ตอนที่ ๕ การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ข้อ ธรรมาภิบาล 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๑. นิติธรรม      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริงไม่ขัดต่อระเบียบกฎ
ข้อบังคับใดๆ 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีมีความถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการท้วง
ติงในภายหลัง 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ขัดกับหลักหรือข้อปฏิบัติท่ีเคย
มีมา 

     

 ๒. คุณธรรม      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารด้วยความถูกต้องดีงาม 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารด้วยความซ่ือสัตย์ 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยไม่ขัดจารีตประเพณี 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยไม่มุ่งร้ายต่อฝ่ายใด 

     

 ๓. ความโปร่งใส      

๑ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ 

     



๒๐๘ 

ข้อ ธรรมาภิบาล 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

๒ 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีความถูกต้องเท่ียงธรรม 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดยมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

 ๔. การมีส่วนร่วม      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้ร่วมคิดร่วมท่า 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้ร่วมตัดสินใจ 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้ร่วมคิดร่วมรับผลประโยชน์ 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับฟังข้อคิดเห็น
จากผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 

     

 ๕. ความรับผิดชอบ      

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความรับผิดชอบ
ต่อข้อมูลข่าวสารท่ีน่ามาเปิดเผย 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความรับผิดชอบ
ต่อผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารททางตรง
และทางอ้อม 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความรับผิดชอบ
ต่อผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเชิงบวก
และเชิงลบ 

     

 ๖. ความคุ้มค่า      



๒๐๙ 

ข้อ ธรรมาภิบาล 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

๑ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้งบประมาณใน
การเปิดโดยข้อมูลข่าวสารให้คุ้มค่ามากท่ีสุด      

๒ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ทรัพยากร
บุคคลเท่าท่ีจ่าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๓ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้วัสดุอุปกรณ์
เท่าท่ีจ่าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

     

๔ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีคุ้มค่า 

     

 
ตอนที่ ๖ :  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ๑. สภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ปัญหา อุปสรรค 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ข้อเสนอแนะ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



๒๑๐ 

 
 ๒. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ข้อเสนอแนะ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 ๓. การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 ข้อเสนอแนะ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

ณัฎฐ์ รุ่งวงษ์ 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  



๒๑๑ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
เรื่อง : การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาล 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
--------------------------------------- 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ_์___________________________________________________________ 
ต าแหน่งหน้าที่______________________________________________________________ 
สัมภาษณ์เมื่อ วันที่__________เดือน__________________พ.ศ.___________ 
 
๑. หลักพุทธส่ือสารสามารถน่ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรร
มาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่างไรบ้าง 
 ๑) สัจจะ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความจริง) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒) ตถตา (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นเร่ืองจริง) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๓) กาละ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารถูกกาลเวลา) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๔) ปิยะ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีผู้รับสารชอบ) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



๒๑๒ 

 ๕) อัตถะ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นมีประโยชน์) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒. ท่านมีแนวทางในการน่าหลักของการส่ือสารมาใช้เพ่ือบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไร โปรดชี้แนะ 
 ๑) ผู้ส่งสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒) สาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๓) ช่องทางในการส่ือสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๔) ผู้รับสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๕) อัตถะ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นมีประโยชน์) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
  



๒๑๓ 

 ๓. ท่านมีแนวทางในการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไร โปรดชี้แนะ 
 ๑) การวางแผน 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒) การปฏิบัติตามแผน 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๓) การตรวจสอบ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๔) การปรับปรุงแก้ไข 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 ๔. ท่านมีแนวทางในการน่าหลักของการส่ือสารมาใช้เพ่ือบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไร โปรดชี้แนะ 
 ๑) ผู้ส่งสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒) สาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  



๒๑๔ 

 ๓) ช่องทางในการส่ือสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๔) ผู้รับสาร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๕) อัตถะ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นมีประโยชน์) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๕. ท่านมีแนวทางในการน่าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไร โปรดชี้แนะ 
 ๑) นิติธรรม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๒) คุณธรรม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๓) ความโปรงใส 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  



๒๑๕ 

 ๔) การมีส่วนร่วม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๕) ความรับผิดชอบ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 ๖) ความคุ้มค่า 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้สัมภาษณ์ 

 
ณัฎฐ์ รุ่งวงษ์ 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  



๒๑๖ 

 
ภาคผนวก ข 

ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  



๒๑๗ 

 
ภาคผนวก ค 

ผลการทดสอบค่าความเช่ือม่ัน 
  



๒๑๘ 

 
ภาคผนวก ง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  



๒๑๙ 

 
ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือ 
  



๒๒๐ 

 
ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอเชิญร่วมสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion 
  



๒๒๑ 

 
ภาคผนวก ช 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 
 



 

 

 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ สกุล : นายณัฏฐ์ รุ่งวงษ์ 
วัน เดือน ปีเกิด : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๐ 
สถานที่เกิด : จังหวัดขอนแก่น 
ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารบริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

๒๓๕/๒๔-๒๕ แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์ ๐๒๙๒๗๕๘๐๐ ๐๙๗๐๙๘๖๐๐๐ 

การศึกษา : ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต เอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์การท างาน :  
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับ

นักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๑ สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๗  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย

มหาชน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๓ สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๑๐ สถาบันพระปกเกล้า 
(ปปร.๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรความมั่นคงระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นท่ี ๕ (ส.วปอ.มส.๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบัน
เพื่อการสร้างชาติ รุ่นท่ี ๑ ( นสช.๑)  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น
ท่ี ๑๑ (นมธ.๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA MAX รุ่นท่ี๑)  
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พ.ศ. ๒๕๖๑ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ
พาณิชย์ รุ่นท่ี ๑๑ (Top Executive Program in Commerce and 
Trade : TEPCoT ๑๑)  

ผลงานทางวิชาการ :  
 - สาระนิพนธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอพยพ

แรงงานกรณีศึกษาต าบลทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๓๒ 
 - วิทยานิพนธ์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต NIDA การ

ลงทุนและการท าก าไรในตลาดค้าทองค าไทย 
 - บทความวิชาการเ ร่ือง หนี้สาธารณะกับการจัดอันดับเครดิตและ

ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย หลักสูตร ปศส. ๑ 
 - บทความวิชาการ การบวชเพื่อหลบหลีกราชภัย หลักสูตร ปปร. ๑๐ 
 - ผู้เขียนหนังสือระดับ Best Seller หลายเล่ม เช่น ทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน 

(พิมพ์ ๑๒ คร้ัง) , เส่ียสอง เจงกีสข่านตลาดหุ้น ปี ๒,๐๐๐ (พิมพ์ ๕ 
คร้ัง) , ปล้นแบงค์บีบีซี (พิมพ์ ๒ คร้ัง) อ่านใจหุ้นท าก าไรใน ๑ นาที 
(พิมพ์ ๕ คร้ัง), ความลับท่ี ๔ จิตวิทยามวลชนในตลาดหุ้นไทย (พิมพ์ ๒
คร้ัง) เป็นต้น 

 -   ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์. “ธรรมาภิบาลส าหรับการบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 

 -   ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์. “การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแบบธรรมาภิ
บาลของตลาดหลักทรัพย์ แ ห่ งประ เทศ ไทย ” .  วารสาร  มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๔ (๒๕๖๔). (หนังสือตอบรับ) 

ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์
ปอเรชัน่ จ ากัด(ก่อตั้งพ.ศ.๒๕๔๐) และผู้เชี่ยวชาญประจ ารายการวิทยุ
รู้ทันข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์บรรยาย :  
 -  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 - โรงเรียนนายร้อย จปร. 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 - มหาวิทยาลัยวไลยลงกรณ์ 
 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 - วิทยาลัยสันตพล 
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - สโมสรโรตารีต่างๆ 
 - หอการค้าจังหวัดต่างๆ ฯลฯ 
ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ.๒๕๖๒ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา : คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน พ.ศ.๒๕๖๔ 
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