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บทคัดย่อ

	 การศึกษา	เรื่อง	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ของ	บริษัท	เพอร์เฟค	เคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	

มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ศึกษาการรับรู้นโยบายและการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติใช้ในบริษัทฯ	

รวมทั้งเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลตลอดจนความสัมพันธ์การรับรู้นโยบายที่มีผลต่อการก�ากับดูแลที่ดีใน

ระดับปฏิบัติ	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	พนักงาน	ของ	บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	จ�านวน	74	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	คือ	แบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	และ	One	Way	ANOVA	

	 ผลการศึกษาพบว่า	ระดับการรับรู้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ของ	บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล

แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	มีการรับรู้นโยบายในระดับมากทั้ง	3	นโยบาย	คือ	ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	

(ค่าเฉลี่ย	 3.57)	ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	 (ค่าเฉลี่ย	 3.51)	และ	ด้านการบริการลูกค้า	 (ค่าเฉลี่ย	 3.72)	

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติใช้ในบริษัท	 6	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 การทบทวน	 ประสิทธิผล	

ความน่าเชื่อถือ	การติดต่อสื่อสาร	การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	และ	ความยืดหยุ่น	พบว่าระดับการศึกษา

มีผลต่อการปฏิบตัด้ิานการท�าให้เป็นระเบียบแบบแผนในระดบัน้อย	ค่าเฉลีย่	2.41	การเปรยีบเทยีบปัจจัยส่วน

บุคคลของพนกังานที่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ	พบว่า	ระดับการศึกษามีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคญัทีร่ะดบั	0.002	ส่วนปัจจยัด้านระยะเวลาปฏิบตังิาน	ฝ่ายปฏิบตังิาน	และ	ระดบัปฏิบตังิาน	

ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมนัียส�าคญั	และการศกึษาความสมัพนัธ์การรบัรู้นโยบายทีม่ผีลต่อการก�ากับดแูล

กิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ	พบว่า	มีความสัมพันธ์ทุกด้านระดับปานกลาง	

ค�าส�าคัญ : การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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Abstract

 The objectives of this research were 1) to study the perception in policies and the 

implementation of the good corporate, and 2) to compare the personal factors and the 

relationship of perception in policies that affected the good corporate. The study samples 

were 74 employees of the Perfect Chemical and Service Co. Ltd. The tool used in the study 

was a questionnaire. Data analysis were through frequency, percentage, mean, standard 

deviation. Hypothesis testing was by Pearson’s correlation coefficient and one-way ANOVA.

 The study results showed that perception in policies for good corporate of the 

Perfect Chemical and Service Co. Ltd. was at high level for three policies; namely the

product quality and service (mean 3.57), the environment handling (mean 3.51), and 

customers services (mean 3.72). As for the implementation of good corporate in six areas:

revision, effectiveness, reliability, communication, formalization, and flexibility, it was found 

that education level affected the performance of formalization at a low level (mean 2.41). 

In comparing personal factors of employees that affected the good corporate, it was found 

that education levels differed at significant level of 0.002. As for the working experience, job 

performance and performance level were not significantly different. The relationship of policy 

perception that affected the good corporate was found to be at medium level for every aspect.

Keywords : The Good Corporation
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บทน�ำ

	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามความหมายท่ี	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 กล่าวไว้	 คือ	

ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ	 ฝ่ายการจัดการ	

และ	 ผู้ถือหุ้น	 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันน�าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับ

ผู้ถือหุ้นระยะยาวโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนและน�าไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า	 จึงกล่าว

ได้ว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัท	

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (2549:5)	 อีกท้ัง	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งส�าคัญมาก

ส�าหรับการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของบริษัทสมัยใหม่	 นอกเหนือจากการช่วยให้บริษัทลดความ

ขัดแย้งของผลประโยชน์และตอบสนองความต้องการทางกฎหมายแล้ว	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดียัง

ท�าให้บริษัทเป็นที่น่าดึงดูดความสนใจของผู้มั่งคั่งและนักลงทุนสถาบัน	นอกจากนี้แล้ว	ยังท�าให้บริษัท

เป็นหุ้นส่วนพันธมิตรทางธุรกิจท่ีน่าสนใจ	 ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทได้รับโอกาสในการลงทุนให้สามารถได้

ก�าไร	 (Bonna,	2012,	 ไม่ปรากฏเลขหน้า)	บริษัทจ�านวนมากในประเทศไทยได้น�าหลักการการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีมาเป็นกฎข้อบังคับเพื่อท�าให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 เช่น	 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	แสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	บริษัท	ปูนซีเมนต์ไทย	

จ�ากัด	 (SCG)	 น�าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ได้อย่างเหมาะสม,	 บริษัท	 กสท.โทรคมนาคม	 จ�ากัด	

(มหาชน)	(2557:14)	ก�าหนดการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ไว้	ดังน้ี	(1)	มคีวามรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ

หน้าที่	(2)	ความส�านึกในหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	(3)	การปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีโดยสจุรติและจะต้องพจิารณาให้เกดิความเท่าเทยีมกนั	(4)	ความโปร่งใส	(5)	การสร้าง

มูลค่าเพิ่ม	 (6)	 การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแลจรรณยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ	 (7)	 การมี

ส่วนร่วม	 นอกจากนี้	 กระทรวงสาธารณสุข	 (2560:1-3)	 ก�าหนดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้	 ดังนี	้

(1)	 ด้านรัฐ	 สังคมและสิ่งแวดล้อมสร้างระบบการมีส่วนของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ	 โดยมุ่งเน้น

การหาฉันทามติที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย	 และ	 (2)	 ด้านผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 มุ่งมั่น

สร้างจิตส�านึกในการให้บริการ	 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ	 และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีอย่างเสมอภาค	อีกทัง้	พฒันาระบบการเรยีนรูค้วามต้องการและความคาดหวังของผู้รบับรกิาร	

เพื่อสามารถตอบสนองได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม	และ	ให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	

ข้อเสนอแนะค�าชมเชยเก่ียวกับบริการ	 ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (3)	 ด้านองค์กร

เพื่อ	มุ่งมั่นในการด�าเนินงานตามภารกิจขององค์การให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	และ	บรรลุผลสัมฤทธิ์	

โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่า	อีกทั้ง	สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของทีมบุคลากรเพื่อให้องค์การมีความเข้มแข็ง	 สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด	และ	ส่งเสริมให้เกิดระบบสร้างจิตส�านึก	คุณธรรม	จริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร	

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 (4)	 ด้านผู้ปฏิบัติงาน	 มุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากร	 มีสมรรถนะที่สามารถ
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ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของผู้รบับรกิาร	โดยให้กระบวนการบรหิารการจัดการความรู้

ที่เหมาะสม	และ	เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร	เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 จากทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น	การก�ากบัดูแลกิจการทีดี่นิยมใช้กนัมากอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบนั

เพื่อท�าให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน

	 นอกจากนี้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติในองค์กร	หรือ	 การปฏิบัติที่ดี	 คือ	 ปัจจัย

ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 อันเป็นขั้นตอนการปฏิบัติท่ีท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จหรือน�าไปสู่ความ

เป็นเลศิตามเป้าหมาย	เป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชีพนัน้	ๆ 	โดยมกีารสรปุวิธปีฏิบัติ	หรอืขัน้ตอน

การปฏิบติั	ตลอดจนความรูแ้ละประสบการณ์	ทีไ่ด้บันทกึเป็นเอกสาร	และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน

หรือภายนอกสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2556:	1)	บริษัท	เพอร์เฟค

เคมิคัล	 แอนด์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทเอกชนที่ด�าเนินงานมายาวนานมากกว่า	 19	ปี	 มีนโยบาย

ของบริษัทฯ	 3	 นโยบาย	 คือ	 (1)	 คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	 (2)	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	 และ	

(3)	 การบริการลูกค้า	 ที่เป็นจุดเด่นของบริษัทฯ	 นโยบายถูกก�าหนดขึ้นมาเพื่อที่เป็นหลักการในการ

ท�าให้บริษัทฯเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้	ทั้ง	3	นโยบายนี้	 ได้	ประกาศไว้

ในวารสารและเว็บไซด์ของบริษัทฯ	โดยไม่ได้มีการลงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	แต่ได้แจ้งการรับรู้

นโยบายของบริษัทฯผ่านการประชุม	 และ	 การประชุมสัมมนา	 เพื่อน�าสู่การปฏิบัติของพนักงาน	

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษามีความสนใจในการศึกษา	 เรื่อง	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ของ	 บริษัท

เพอร์เฟคเคมคัิล	แอนด์	เซอร์วสิ	จ�ากดั	เพือ่	ศึกษา	การก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	4	ด้าน	คือ	การก�ากบัดูแล

กิจการที่ดี	การรับรู้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การก�ากับดูแลกิจกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ	และ	

การติดตามผล	เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัผู้บรหิารและผู้เกีย่วข้องน�าไปวางแผนการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่

ภายในองค์กร	ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อศึกษาระดับการรับรู้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ของ	 บริษัท	 เพอร์เฟคเคมิคัล	

แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

	 2.	เพือ่ศึกษาการน�าหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่มาปฏิบติัใช้ใน	บรษิทั	เพอร์เฟคเคมคัิล	แอนด์	

เซอร์วิส	จ�ากัด

	 3.	ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีใน

ระดับปฏิบัติ	ของพนักงาน	บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

	 4.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่มีผลต่อการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ	ของพนักงาน	บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	
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กรอบแนวควำมคิด

ขอบเขตกำรวิจัย

	 1.	เนื้อหำ

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ของ	บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

 2.	ประชำกร

	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดประชากร	 คือ	 พนักงานใน	 บริษัท	 เพอร์เฟคเคมิคัล	 แอนด	์

เซอร์วิส	จ�ากัด	จ�านวน	88	คน	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีกับการรับรู้นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	ของ	บริษัท	เพอร์เฟค	เคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	มีระเบียบวิธีวิจัย	ดังนี้

	 1.	ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่กบัการรบัรูน้โยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ของ	บริษัท	เพอร์เฟค	เคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

	 2.	สัมภาษณ์ผู้บริหาร	ของ	บริษัท	เพอร์เฟค	เคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	เพื่อทราบข้อมูล

เชิงลึกของบริษัทฯ

ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลำกร

•	ระดับการศึกษา

•	ระดับปฏิบัติงาน

•	ฝ่ายปฏิบัติงาน

•	ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

กำรรับรู้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรกำรที่ดี

•	คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	

•	การจัดการสิ่งแวดล้อม

•	การบริการลูกค้า

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในระดับปฏิบัติ

➤

➤

➤
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรที่ใช้ในกรณีศึกษา	คือ	พนักงาน	ของบริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

ทั้งหมด	จ�านวน	88	คน		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย	หัวหน้างาน	และ	พนักงาน	ใน	

บรษิทั	เพอร์เฟคเคมคัิล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	โดยใช้ตารางเครซ่ีมอร์แกนก�าหนดเพือ่หากลุม่ตัวอย่าง

จากการสุ่มตัวอย่าง	74	คน	โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ	 โดย	น�ารายชื่อของพนักงาน	

ของ	บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	ทั้งหมด	มาจับฉลากของแต่ละฝ่าย	จนได้จ�านวน

พนกังาน	ทีท่�าการวจัิยทัง้หมดในการแจกแบบสอบถาม	74	คน	ดังแสดงผลการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก

กลุ่มตัวอย่าง	ดังตารางที่	1	

ตำรำงที่	1	ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพนักงาน

ผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพนักงำน จ�ำนวน	(คน) ร้อยละ

ฝ่ายบริการ 17 23.00

ฝ่ายบัญชีและบุคคล 6 8.00

ฝ่ายเทคนิค 15 20.00

ฝ่ายคนขับรถ 15 20.00

ฝ่ายผลิต	ช่าง/LAB 11 16.00

ฝ่ายการตลาดและประสานงานขาย 10 13.00

รวม 74 100.00

	 จากตารางที่	 1	 สรุปได้ว่า	 จ�านวนพนักงาน	 74	 คน	 ส่วนใหญ่	 เป็นผู้ปฏิบัติในฝ่ายบริการ

มากที่สุด	17	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.00	รองลงมาคือ	ฝ่ายเทคนิค	และ	ฝ่ายคนขับรถ	ฝ่ายละ	15	คน	

คิดเป็นร้อยละ	20.00	และ	ฝ่ายผลิต	ช่าง/LAB	จ�านวน	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.00	ฝ่ายการตลาด

และประสารงานขาย	จ�านวน	10	คนคิดเป็นร้อยละ	13.00	ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคล	จ�านวน	6	คน	

คิดเป็นร้อยละ	8.00	ตามล�าดับ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในลักษณะของแบบสอบถาม	 (Questionnaires)	 ด�าเนินการสร้างและ

ตรวจสอบเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
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	 1.	ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาล	ทฤษฎีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

ทฤษฎีการรับรู้การด�าเนินงาน	ของ	บริษัท	 เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	 เซอร์วิส	จ�ากัด	รวมทั้งนโยบาย

และแผนงานของบริษัทฯ

	 2.	สร้างข้อค�าถามที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น	4	ตอน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.	ศึกษาเอกสาร	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 ของ	

บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

	 2.	สร้างแบบสอบถามในเรื่อง	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ของ	บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	

เซอร์วิส	จ�ากัด	จ�านวน	30	ข้อ	เพื่อวัดความคิดเห็น	ของ	ผู้บริหาร	หัวหน้างาน	และ	พนักงาน	ของ	

บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

	 3.	น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระตรวจสอบเพื่อ

หาค่าความเที่ยงตรงโดยตรวจสอบความถูกต้อง	 ความเหมาะสม	 และความครอบคลุมตามเนื้อหา

ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้	

	 4.	น�าแบบสอบถามทีผ่่านการพจิารณาและปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะไปทดลองใช้กับบุคลากร

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	30	คน	เพื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยง	(Reliability)	ก�าหนดค่าความเที่ยง

ไม่น้อยกว่า	0.50	วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามได้เท่ากับ	0.82

สรุปกำรวิจัย

	 การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีกับการรับรู้นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	ของ	บริษัท	เพอร์เฟค	เคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	มีผลการศึกษา	ดังนี้	

	 1.	ข้อมูลส่วนบุคคลของ	 หัวหน้างานและพนักงาน	 ของ	 บริษัท	 เพอร์เฟคเคมิคัล	 แอนด	์

เซอร์วิส	จ�ากัด	คน	พบว่า	ระดับการศึกษา	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	56.80	รองลงมา	

คือ	ระดับมัธยมศึกษา	ร้อยละ	39.20	และ	ระดับประถมศึกษา	ร้อยละ	4.00	ซึ่งระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า	ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง	ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	น้อยกว่า	1	ปี	

ร้อยละ	51.40	พนักงานที่มีอายุงาน	5	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	36.50	และ	พนักงานที่มีอายุงาน	5	ปีขึ้นไป	

ร้อยละ	12.20	หัวหน้างานและพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติในฝ่ายบริการมากที่สุด	ร้อยละ	23.00	

รองลงมาคือ	ฝ่ายเทคนิค	และ	ฝ่ายคนขับรถ	ร้อยละ	20.00	ฝ่ายผลิต	ช่าง/LAB	ร้อยละ	16.00	

ฝ่ายการตลาดและประสานงานขาย	ร้อยละ	13.00	ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคล	ร้อยละ	8.00	ส�าหรับ	

ระดับปฏิบัติงาน	พบว่า	เป็นระดับพนักงาน	ร้อยละ	74.33	และ	ระดับหัวหน้างาน	ร้อยละ	25.67	
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	 2.	การรับรู้นโยบายประกอบด้วย	3	นโยบาย	คือ	คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	การจัดการ

สิ่งแวดล้อม	 และ	 การบริการลูกค้า	 พบว่า	 1)	 การรับรู้นโยบายด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

อยู่ในระดับมากคือ	ข้อที่	1	บริษัทฯก�าหนดและชี้แจงนโยบายในเรื่องคุณภาพและบริการของบริษัทฯ

แก่พนักงานทุกระดับในการประชุมของพนักงาน	ค่าเฉลี่ย	3.55	ข้อที่	2	บริษัทฯก�าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานและการก�ากับการปฏิบัติงานในทุกระดับเก่ียวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	 ค่าเฉลี่ย	

3.59	 ข้อที่	 3	 บริษัทฯตรวจสอบการด�าเนินงานของพนักงานในทุกระดับเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์

และบริการโดยผ่านการประชุมที่มีก�าหนดเวลา	ค่าเฉลี่ย	3.67	และมีการรับรู้ระดับปานกลางในข้อที่	

4	บริษัทฯก�าหนดและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการโดยผ่านการประชุม

และประชุมสัมมนา	ค่าเฉลี่ย	3.48	2)	การรับรู้นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	มีการรับรู้นโยบาย

ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	1	บริษัทฯก�าหนดและชี้แจงนโยบายเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทแก่

พนักงานทุกระดับในการประชุมของพนักงาน	ค่าเฉลี่ย	3.59	ข้อที่	3	บริษัทฯตรวจสอบการด�าเนินงาน

ของพนักงานในทุกระดับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการประชุมที่มีก�าหนดเวลา	ค่าเฉลี่ย	

3.71	และมีการรับรู้นโยบายในระดับปานกลางใน	ข้อที่	2	บริษัทฯก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ

การก�ากบัการปฏิบติังานในทกุระดับเกีย่วกบัการจัดการสิง่แวดล้อม	ค่าเฉลีย่	3.47	และ	ข้อที	่4	บรษัิทฯ

ก�าหนดและให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจัดการสิง่แวดล้อมโดยผ่านการประชุมอบรมและประชุม

สัมมนา	ค่าเฉลี่ย	3.48	และ	3)	การรับรู้นโยบายด้านการบริการลูกค้า	พบว่า	มีการรับรู้นโยบายใน

ระดับมากทุกข้อ	คือ	ข้อที่	1	บริษัทฯก�าหนดและชี้แจงนโยบายในเรื่องการบริการ	ลูกค้าของบริษัทฯ

แก่พนักงานทุกระดับในการประชุมของพนักงาน	 ค่าเฉลี่ย	 3.72	 ข้อท่ี	 2	 บริษัทฯก�าหนดแนวทาง

การปฏิบัติงานและการก�ากับการปฏิบัติงานในทุกระดับเกี่ยวกับการบริการลูกค้า	 ค่าเฉลี่ย	 3.75

ข้อที่	 3	 บริษัทฯตรวจสอบการด�าเนินงานของพนักงานในทุกระดับเกี่ยวกับการบริการลูกค้าโดยผ่าน

การประชุมที่มี	 ก�าหนดเวลา	ค่าเฉลี่ย	3.71	และ	ข้อที่	 4	บริษัทฯก�าหนดและให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริการลูกค้าโดยผ่านการประชุมอบรมและประชุมสัมมนา	ค่าเฉลี่ย	3.70	

	 3.	ศึกษาการน�าหลกัการดูแลกจิการทีดี่มาปฏิบัติใช้	ในบรษัิทเพอร์เฟค	เคมคัิล	แอนด์	เซอร์วิส	

จ�ากัด	 ซ่ึงประกอบด้วย	 การทบทวน	 ประสิทธิผล	 ความน่าเช่ือถือ	 การติดต่อสื่อสาร	 การท�าให้เป็น

ระเบียบแบบแผน	และ	ความยืดหยุ่น	มีผลการปฏิบัติ	ดังตารางที่	2
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ตำรำงที่	2	ผลการศึกษาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ	ใน	บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	

กำรทบทวน ประสิทธิผล

ควำม

น่ำเชื่อถือ

กำรติดต่อ

สื่อสำร

กำรท�ำให้เป็น

ระเบียบแบบแผน

ควำม

ยืดหยุ่น

ระดับกำรศึกษำ

ประถมศึกษา 3.00 3.22 3.00 2.67 3.00 2.78

มัธยมศึกษา 3.71 3.98 3.62 3.45 3.85 3.84

ปริญญาตรี 3.80 4.02 3.90 3.79 4.04 4.05

รวม	เฉลี่ย 3.50 3.74 3.50 3.63 3.63 3.55

ระยะเวลำ

ในกำรปฏิบัติงำน

น้อยกว่า	1	ปี 3.77 4.13 3.97 3.75 3.96 3.94

1	-	5	ปี 3.69 3.80 3.44 3.44 3.91 3.91

5	ปีขึ้นไป 3.70 3.81 3.74 3.48 3.78 3.81

รวม	เฉลี่ย 3.72 3.91 3.71 3.55 3.54 3.88

ฝ่ำยปฏิบัติงำน

ฝ่ายบริการ 3.71 3.94 3.86 3.65 3.73 3.84

ฝ่ายบัญชีและบุคคล 4.11 4.06 3.89 3.89 4.17 4.17

ฝ่ายเทคนิค 3.76 3.89 3.82 3.71 3.78 3.84

ฝ่ายคนขับรถ 3.56 3.98 3.22 2.98 3.84 3.91

ฝ่ายช่าง	ผลิต/LAB 3.56 3.97 3.89 2.61 3.89 3.72

ฝ่ายการตลาดและ

ประสานงานขาย 4.04 4.11 4.04 4.22 4.56 4.26

รวม	เฉลี่ย 3.79 7.98 3.78 3.51 3.99 3.95

ระดับปฏิบัติงำน

หัวหน้างาน 3.74 3.96 3.86 3.68 3.75 3.88

พนักงาน 3.73 3.98 3.72 3.58 3.98 3.93

รวมเฉลี่ย 3.73 3.97 3.79 2.42 3.86 3.90
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	 รวมผลการศกึษาการก�ากับดแูลกิจการทีด่ใีนระดบัปฏบิัตขิองบริษัท	เพอร์เฟค	เคมิคลั	แอนด์

เซอร์วิส	จ�ากัด	ได้ดังนี้

กำร

ทบทวน ประสิทธิผล

ควำม

น่ำเชื่อถือ

กำรติดต่อ

สื่อสำร

กำรท�ำให้เป็น

ระเบียบแบบแผน

ควำม

ยืดหยุ่น

การก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีในระดับปฏิบัติ 3.70 3.63 3.71 3.49 3.87 3.84

	 จากตารางที	่2	พบว่า	การก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีในระดับปฏิบัติ	ตามระดับการศึกษาของพนกังาน

ในระดับมาก	คือการทบทวน	ค่าเฉลี่ย	3.50	ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	3.74	ความน่าเชื่อถือ	3.50	ปฏิบัติ

ในระดับปานกลางในด้านการติดต่อเสื่อสาร	ค่าเฉลี่ย	3.36	ปฏิบัติในระดับน้อย	คือ	ด้านการท�าให้เป็น

ระเบียบแบบแผน	ค่าเฉลี่ย	2.41	และ	ความยืดหยุ่น	ปฏิบัติในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	3.55	โดยระดับ

การศึกษา	ระดับประถมศึกษา	พนักงานมีการปฏิบัติที่ดีอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน	คือ	การทบทวน	

ความน่าเช่ือถอื	การท�าให้เป็นระเบยีบแบบแผนค่าเฉลีย่	3.00	เท่ากันทัง้สามด้าน	ประสทิธผิล	ค่าเฉลีย่	

3.22	การติดต่อสื่อสาร	ค่าเฉลี่ย	2.67	และ	ความยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ย	2.78	ระดับมัธยมศึกษา	พนักงาน

มีการปฏิบัติที่ดีอยู่ในระดับมากทุกด้าน	ดังนี้	การทบทวน	ค่าเฉลี่ย	3.71	ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	3.98	

ความน่าเช่ือถือ	 ค่าเฉลี่ย	 3.62	 การติดต่อสื่อสาร	 ค่าเฉลี่ย	 3.45	 การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน

ค่าเฉลีย่	3.85	และ	ความยืดหยุน่	ค่าเฉลีย่	3.84	ระดับปรญิญาตร	ีพนกังานมกีารปฏิบติัทีดี่อยูใ่นระดับ

มากทุกด้าน	ดังนี้	การทบทวน	ค่าเฉลี่ย	3.80	ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	4.02	ความน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย	

3.90	การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	ค่าเฉลี่ย	4.04	ความยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ย	4.05	ตามล�าดับ	ส�าหรับ

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	อยู่ในระดับมาก	ทุกด้าน	คือ	การทบทวน	ค่าเฉลี่ย	

3.72	ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	3.91	ความน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย	3.86	การติดต่อสื่อสาร	ค่าเฉลี่ย	3.55	

การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	ค่าเฉลี่ย	3.88	และ	ความยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ย	3.86	โดย	ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 น้อยกว่า	 1	 ปี	 พนักงานมีการปฏิบัติที่ดีอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ดังนี้	

การทบทวน	ค่าเฉลี่ย	3.77	ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	4.13	ความน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย	3.97	การติอต่อ

สื่อสาร	 ค่าเฉลี่ย	 3.75	 การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	 3.96	 ความยืดหยุ่น	 3.94	 ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน	 1	 –	 5	 ปี	 พนักงานมีการปฏิบัติที่ดีอยู่ในระดับมาก	 ในด้านการทบทวน	 ค่าเฉลี่ย	

3.69	ประสิทธิผลค่าเฉลี่ย	3.80	ระดับปานกลาง	คือ	ความน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย	3.44	และระดับมาก

อีกสองด้านคือ	การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	และความยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่	3.91	ระยะเวลา

การปฏิบัติงาน	5	ปี	ขึ้นไป	พนักงานมีการปฏิบัติที่ดีอยู่ในระดับมากคือ	ด้านการทบทวน	ค่าเฉลี่ย	3.70	

ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	3.81	ความน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย	3.74	ระดับปานกลาง	คือ	ด้านการติดต่อสื่อสาร	

ค่าเฉลี่ย	 3.48	 และระดับมากอีก	 2	 ด้าน	 คือ	 การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	 ค่าเฉลี่ย	 3.78	
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ความยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ย	3.81	อีกทั้ง	ฝ่ายปฏิบัติงาน	อยู่ในระดับมาก	ทุกด้าน	คือ	การทบทวน	ค่าเฉลี่ย	

3.79	ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	3.99	ความน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย	3.78	การติอต่อสื่อสาร	ค่าเฉลี่ย	3.51	

การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	ค่าเฉลี่ย	3.99	และ	ความยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ย	3.95	โดย	ฝ่ายบริการ	

พนกังานมกีารปฏิบติัท่ีดีอยู่ในระดับมากทกุด้าน	ดังนี	้การทบทวน	ค่าเฉลีย่	3.71	ประสทิธผิล	ค่าเฉลีย่	

3.94	ความน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย	3.86	การตดิต่อสื่อสาร	ค่าเฉลี่ย	3.65	การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	

ค่าเฉลี่ย	3.73	และความยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ย	3.84	ฝ่ายบัญชีและบุคคล	พนักงานมีการปฏิบัติที่ดีอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน	 ดังนี้	 การทบทวน	 ค่าเฉลี่ย	 4.11	 ประสิทธิผล	 ค่าเฉลี่ย	 4.06	 ความน่าเช่ือถือ

ค่าเฉลี่ย	3.89	การติดต่อสื่อสาร	และ	ความยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ยเท่ากัน	คือ	4.17	ฝ่ายเทคนิค	มีการ

ปฏิบัติที่ดีในระดับมากทุกด้าน	 คือ	 การทบทวน	ค่าเฉลี่ย	 3.76	ประสิทธิผล	 3.89	ความน่าเชื่อถือ

ค่าเฉลี่ย	 3.82	 การติดต่อสื่อสาร	 ค่าเฉลี่ย	 3.71	 การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	 ค่าเฉลี่ยที่	 3.78	

และ	ความยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ย	3.84	ฝ่ายคนขับรถมีการปฏิบัติที่ดีในระดับมาก	คือ	การทบทวน	ค่าเฉลี่ย	

3.56	 ประสิทธิผล	 ค่าเฉลี่ย	 3.98	 ปฏิบัติในระดับปานกลาง	 คือ	 ความน่าเช่ือถือ	 ค่าเฉลี่ย	 3.22	

การติดต่อสือ่สาร	ค่าเฉลีย่	2.98	และ	ปฏิบติัในระดับมากอีก	2	ด้าน	คือ	การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	

ค่าเฉลี่ย	3.84	ความยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ย	3.72	ฝ่ายช่าง	ผลิต/LAB	พนักงานมีการปฏิบัติที่ดีอยู่ในระดับ

มากในด้าน	คือ	การทบทวน	ค่าเฉลี่ย	3.56	ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	3.97	ความน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย	

3.89	 ปฏิบัติในระดับปานกลาง	 คือ	 การติดต่อสื่อสาร	 ค่าเฉลี่ย	 2.61	 และ	 ปฏิบัติในระดับมากอีก	

2	ด้าน	คือ	การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	ค่าเฉลี่ย	3.89	และ	ความยืดหยุ่น	ค่าเฉลี่ย	3.72	ฝ่าย

การตลาดและประสานงานขาย	 พนักงานมีการปฏิบัติที่ดีอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ดังนี้	 การทบทวน	

ค่าเฉลี่ย	4.04	ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	4.11	ความน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย	4.04	การติดต่อสื่อสาร	ค่าเฉลี่ย	

4.22	 การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	 ค่าเฉลี่ย	 4.56	 และ	 ความยืดหยุ่น	 ค่าเฉลี่ย	 4.26	 และ	

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ	ตามระดับปฏิบัติงาน	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	คือ	การทบทวน	

ค่าเฉลี่ย	3.73	ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	3.97	ความน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย	3.79	การติดต่อสื่อสาร	ค่าเฉลี่ย	

3.63	การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	ค่าเฉลี่ย	3.86	และ	ความยืดหยุ่น	3.90	โดย	ระดับหัวหน้างาน	

มีการปฏิบัติที่ดีอยู่ในระดับมากทุกด้าน	ดังนี้	การทบทวน	ค่าเฉลี่ย	3.74	ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	3.96	

ความน่าเช่ือถือ	 ค่าเฉลี่ย	 3.86	 การติดต่อสื่อสาร	 ค่าเฉลี่ย	 3.68	 การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	

ค่าเฉลี่ย	 3.75	 และ	 ความยืดหยุ่น	 ค่าเฉลี่ย	 3.88	 ระดับพนักงาน	 มีการปฏิบัติที่ดีอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน	ดังนี้	การทบทวน	ค่าเฉลี่ย	3.73	ประสิทธิผล	ค่าเฉลี่ย	3.98	ความน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย	3.72	

การติดต่อสื่อสาร	ค่าเฉลี่ย	3.58	การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	ค่าเฉลี่ย	3.86	และ	ความยืดหยุ่น	

ค่าเฉลี่ย	3.93	

	 4.	การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ

ปฏิบัติ	ของ	บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	แสดงผล	ดังตารางที่	3
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ตำรำงที่	3	 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ	ของ	

	 บริษัท	เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

ระดับกำรศึกษำ Sum of Squares DF MS. F Sig.

Between	Grop 3.01 2 1.505 6.943 0.002

Within	Grops 15.394 71 0.217

Total

ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน

Between	Grop 0.863 2 0.432 1.747 0.182

Within	Grops 17.541 71 0.241

Total 18.404 73

ฝ่ำยปฏิบัติงำน Sum of Squares DF MS F Sig.

Between	Grop 2.535 5 0.507 2.173 0.067

Within	Grops 15.869 68 0.233

Total 18.404 73

ระดับปฏิบัติงำน

Between	Grop 0.001 1 0.001 0.002 0.963

Within	Grops 18.404 72 0.256

Total 18.404 73

	 จากตารางที่	3	พบว่า	ระดับการศึกษา	 (Sig	 เท่ากับ	0.002)	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.002	(Sig.	<	.05)

	 ตามสมมติฐานข้อที	่1.1	ระดับการศึกษาของพนกังานมผีลต่อการก�ากบัดูแลกิจการทีดี่ในระดับ

ปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

 H
0
	=	 ระดับการศึกษาของพนักงานไม่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ	

 H
1
	=	 ระดับการศึกษาของพนักงานมีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติไม่

	 	 	 แตกต่างกัน

	 สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับปฏิบัติ	

ในเรื่องระดับการศึกษา	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	
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	 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	(Sig	เท่ากับ	0.182)	ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	0.182	(Sig.	>	.05)

	 ตามสมมติฐานข้อที	่1.2	ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนกังานมผีลต่อการก�ากับดูแลกจิการ

ที่ดีในระดับปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

 H
0 
=	 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานไม่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับ

	 	 	 ปฏิบัติ

 H
1 
=	 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ

	 	 	 ปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

	 สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ	

ในเรื่อง	ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 ฝ่ายปฏิบัติงาน	(Sig	เท่ากับ	0.067)	ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ

นัยส�าคัญ	0.067	(Sig.	>	.05)

	 ตามสมมติฐานข้อที่	 1.3	 ฝ่ายปฏิบัติงานพนักงานมีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับ

ปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

 H
0 
=	 ฝ่ายปฏิบัติงานของพนักงานไม่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ

 H
1 
=	 ฝ่ายปฏิบติังานของพนกังานมผีลต่อการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ในระดับปฏิบติัไม่แตกต่าง

	 	 	 กัน

	 สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ	

ในเรื่อง	ฝ่ายปฏิบัติงาน	ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

	 ระดับปฏิบัติงาน	 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	 0.963

(Sig.	>	.05)	

	 ตามสมมติฐานข้อที่	 1.4	 ระดับปฏิบัติงานมีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ

ไม่แตกต่างกัน

 H
0 
=	 ระดับปฏิบัติงานของพนักงานไม่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ

 H
1 
=	 ระดับปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติไม่

	 	 	 แตกต่างกัน

	 สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ	ใน

เรื่อง	ระดับปฏิบัติงาน	ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	
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	 5.	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับปฏิบัติมี

ผลการศึกษา	ดังตารางที่	4

ตำรำงที่	4	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติ	

กำร

ทบทวน ประสิทธิผล

ควำม

น่ำเชื่อถือ

กำรตดิต่อ

สื่อสำร

กำรท�ำให้เป็น

ระเบียบแบบแผน

ควำม

ยืดหยุ่น

คุณภาพผลิตภัณฑ์และ

บริการ

r 0.628 0.439** 0.456** 0.474** 0.517** 0.267*

Sig.(2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.021

การจัดการสิ่งแวดล้อม

r 0.672** 0.418** 0.535** 0.523** 0.419** 0.246*

Sig.(2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.034

การบริการลูกค้า

r 0.546** 0.408** 0.454** 0.363** 0.512** 0.355**

Sig.(2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002

	 จากตารางท่ี	 4	 พบว่า	 คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง	 กับ

ทุกด้านยกเว้น	ด้านความยืดหยุ่นที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน	ส่วนการจัดการสิ่งแวดล้อม	มีความสัมพันธ์

ในระดับปานกลาง	กับทุกด้านยกเว้น	ด้านความยืดหยุ่นที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน	และ	การบริการลูกค้า

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางทุกด้านโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 สรุปได้ว่า	

การรับรู้นโยบายด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง	(ค่า	r	>	0.3-0.7)	

กับการปฏิบัติด้านประสิทธิผล	ค่า	r	0.439	ความน่าเชื่อถือ	ค่า	r	0.456	การติดต่อสื่อสาร	r	0.474	

การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผนค่า	r	0.57	และ	การปฏิบัติด้านความยืดหยุ่น	ไม่มีความสัมพันธ์กันกับ

การรับรู้นโยบายคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	 (ค่า	 r	 มีค่า	 >	 0)	 ค่า	 r	 0.267	 อีกทั้งการจัดการ

สิ่งแวดล้อม	มีความสัมพันธ์	อยู่ในระดับปานกลาง	(ค่า	r	มีค่า	>	0.3	–	0.7)	กับการทบทวน	ค่า	r	

0.672	ประสิทธิผล	ค่า	r	0.418	ความน่าเชื่อถือ	ค่า	r	0.503	การติดต่อสื่อสาร	ค่าr	0.503	การ

ท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	 ค่า	 r	 0.418	 ส่วน	 ความยืดหยุ่น	 ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการจัดการ

สิ่งแวดล้อม	(ค่า	r	มีค่า	>	0	)	ค่า	r	0.246	ในการรับรู้นโยบายด้านการบริการลูกค้า	มีความสัมพันธ์

ในระดับปานกลาง	(ค่า	r	มีค่า	>	0.3	–	0.7)	กัลป์การทบทวน	ค่า	r	0.64	ประสิทธิผล	ค่า	r	0.408	

ความน่าเชื่อถือ	ค่า	r	0.454	การติดต่อสื่อสาร	ค่า	r	0.363	การท�าให้เป็นระเบียบแบบแผน	ค่า	r	

0.512	และ	ความยืดหยุ่น	ค่า	r	0.355
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กำรอภิปรำยผล

	 การศึกษา	เรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีกับการรับรู้นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	ของ	บริษัท	เพอร์เฟค	เคมิคัล	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	อภิปรายผลและสรุปผลได้ดั้งนี้

	 1.	ระดับการรับรู้นโยบายในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ	 บริษัท	 เพอร์เฟคเคมิคัล	 แอนด์

เซอร์วิส	 จ�ากัด	 3	 นโยบาย	 สรุปได้	 ดังนี้	 (1)	 ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการมีการรับรู้นโยบาย	

ระดับมาก	แต่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง	ข้อที่	4	บริษัทฯก�าหนดและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการโดยผ่านการประชุม	และประชุมสัมมนา	ค่าเฉลี่ย	 3.48	 (2)	ด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อมมีการรับรู้นโยบาย	 ในระดับมาก	 แต่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง	 คือ	 ข้อ	 2	 บริษัท

ก�าหนดแนวทางการปฏิบติังานในทกุระดับเก่ียวกบัการจดัการสิง่แวดล้อม	ค่าเฉลีย่	3.47	และ	(3)	ด้าน

การบริการลูกค้า	มีการรับรู้นโยบาย	ในระดับมาก	แต่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ในข้อ	4	บริษัทฯ	ก�าหนดและให้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการโดยผ่านการประชุม	 และประชุมสัมมนา

ค่าเฉลี่ย	3.70	ส่วน	การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติทั้ง	6	ด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	

แต่มี	ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	4	การติดต่อสื่อสาร	ค่าเฉลี่ย	3.53

	 2.	การศึกษาระดับการรบัรูน้โยบายของบรษิทั	เพอร์เฟคเคมคัิล	แอนด์	เซอร์วสิ	จ�ากัด	3	ด้าน

คือ	คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	การจัดการสิ่งแวดล้อม	และการบริการลูกค้า	มีดังนี้	(1)	การรับรู้

นโยบายของบริษัทฯตามระดับการศึกษาของพนักงาน	 พบว่า	 มีการรับรู้นโยบาย	 ในระดับปานกลาง	

โดยระดับประถมศึกษา	 มีระดับการรับรู้น้อยที่สุด	 ค่าเฉลี่ย	 3.25	 (2)	 การรับรู้นโยบาย	 ตามระดับ

การศึกษาของพนกังาน	สรปุได้ว่า	ทัง้	3	ระดับการศึกษา	คือ	ระดับประถมศึกษา	และระดับ	มธัยมศึกษา	

และระดับปรญิญาตร	ีมกีารรบัรูน้โยบาย	ด้านการจัดการสิง่แวดล้อมอยูใ่นระดับปานกลาง	โดยค่าเฉลีย่

น้อยที่สุด	3.33	(3)	การรับรู้นโยบาย	ตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	สรุปได้ว่า	ทั้ง	3	ระดับการศึกษา

มีการรับรู้นโยบาย	 ในระดับปานกลางโดยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	 พบค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	

3.46	และ	 (4)	การรับรู้นโยบาย	ตามระดับการปฏิบัติงาน	 ในระดับหัวหน้างานและพนักงาน	พบว่า	

อยู่ในระดับมากทุกด้าน	โดยการจัดการสิ่งแวดล้อม	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	3.59	

	 ระดับการรับรู้นโยบายของพนักงาน	บริษัท	 เพอร์เฟคเคมิคัล	แอนด์	 เซอร์วิส	จ�ากัด	ทั้ง	3	

นโยบายมีการรับรู้นโยบายด้านการบริการลูกค้ามากที่สุดแต่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการการจัดการสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งการบริการลูกค้า	 โดยผ่านการประชุมสัมมนา	

ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องใช้ช่องทางการสื่อสารจากการประชุมสัมมนาหรือช่องทางอ่ืนๆ

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายทั้ง	 3	นโยบาย	ซึ่งการเสนอนโยบายผ่านวารสารและ

เว็บไซด์ของบริษัทยังไม่เพียงพอ
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	 3.	การศึกษาการน�าหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่มาปฏิบติัใช้ใน	บรษิทั	เพอร์เฟคเคมคัิล	แอนด์	

เซอร์วิส	จ�ากัด	มี	6	ด้าน	คือ	การทบทวน	ประสิทธิผล	ความน่าเชื่อถือ	การติดต่อสื่อสาร	การท�าให้

เป็นระเบียบแบบแผน	และ	ความยืดหยุ่น	มีดังนี้	 (1)	การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ

ใช้ในระดับปฏิบัติ	 ตามระดับการศึกษาของพนักงาน	 พบว่า	 ในการท�าให้เป็นระเบียบแบบแผนนั้น	 มี

ค่าเฉลี่ยน้อย	ที่	2.41	(2)	การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติใช้ในระดับปฏิบัติ	ตามระยะ

เวลาในการปฏิบติังาน	พบว่า	อยูใ่นระดับมากทกุด้าน	แต่ด้านการติดต่อสือ่สาร	มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คือ	

3.55	(3)		การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติใช้ในระดับปฏิบัติของฝ่ายปฏิบัติงานต่าง	 ๆ	

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน	แต่	ด้านการติดต่อสื่อสาร	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	3.51	และ	(4)	การน�า

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติใช้ในระดับปฏิบัติ	ตามระดับปฏิบัติงาน	พบว่า	อยู่ในระดับมาก

ทกุด้าน	แต่การติดต่อสือ่สาร	มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	3.63	การรบัรูน้โยบายของบรษิทัฯที	่พบว่า	การช้ีแจง

สื่อสารผ่าน	การประชุมสัมมนามีน้อย	จึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯต้องตระหนักเพื่อน�าสู่การพัฒนาต่อไป

	 การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติใช้ในบริษัท	 เพอร์เฟคเคมิคัล	 แอนด์	 เซอร์วิส	

จ�ากดั	ทัง้	6	ด้านคือ	การทบทวน	ประสทิธผิล	ความน่าเช่ือถือ	การติดต่อสือ่สาร	การท�าให้เป็นระเบยีบ

แบบแผน	และความยดืหยุน่	พบว่า	การก�ากบัดุแลกิจการทีดี่ในระดับปฏิบติัอยู่ในระดับมาก	โดยเฉพาะ

ก่อให้เกดิประสทิธผิลขององค์กรมากทีส่ดุ	ทัง้นีด้้วยประสทิธผิลขององค์กรมผีลต่อความไว้วางใจของ

ลกูค้า	สอดคล้องกบัการศึกษาของ	ฤทธิด์�ารง	แก้วขาว	(2560)	เรือ่ง	อิทธพิลของคุณลกัษณะการก�ากบั

ดูแลกจิการทีดี่ต่อความไว้วางใจของลกูค้ารฐัวสิาหกิจในประเทศไทย	:	ศึกษาเปรยีบเทยีบสาขาพลงังาน

และสถาบนัการเงินทีพ่บว่าความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	มอิีทธพิลต่อการรบัรูคุ้ณลกัษณะการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของลูกค้ามากที่สุด	 ท�าให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์	 แต่พบข้อสังเกตที่น่า

สนใจคือ	การปฏิบัติด้านการติอต่อสื่อสารมีระดับการปฏิบัติในระดับต�่า	ซึ่งเป็นความส�าคัญและจ�าเป็น

อย่างยิ่งในการรับรู้	 สอดคล้องกับ	 บรรยงค์	 โตจินดา	 (2543:	 287)	 การที่บุคคลได้รับตีความและ

ตอบสนองต่อสิ่งท่ีเกิดขึ้น	 การรับรู้แบ่งออกเป็นสองกิจกรรม	 คือ	 การรับข้อมูลและการแปลงข้อมูล

ให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ	การรบัรูจ้ะต้องค�านงึถงึความรูค้วามเข้าใจในข้อมลูข่าวสาร	ความสนใจ

และประสบการณ์	 จึงสามารถท�าให้แปลความถูกต้อง	 ซ่ึงสอดคล้องกับระดับการรับรู ้นโยบาย

ของบริษัทฯที่	 พบว่า	 การช้ีแจงสื่อสารผ่าน	 การประชุมสัมมนามีน้อย	 จึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯต้อง

ตระหนักเพื่อน�าสู่การพัฒนาต่อไป

	 4.	เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีผลต่อการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับ

ปฏิบัติ	สรุปได้ดังนี้	ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน	ด้านระดับการศึกษา	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญ	ส่วน	อีก	3	ด้าน	คือ	ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	ฝ่ายปฏิบัติงาน	และ	ระดับปฏิบัติงาน	ไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
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	 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในเรื่อง	 ระดับการศึกษา	 พบว่า	 มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	ส่วน	อีก	3	ด้าน	ได้แก่	ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	ฝ่ายปฏิบัติงาน	และ	

ระดับปฏิบัติงาน	 ไม่มีความแตกต่างมีนัยส�าคัญ	 สอดคล้องกับ	 คเณศ	 นาวารี	 (2557)	 ศึกษา	 เรื่อง	

การบริหารสาธารณสุขโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของส�านักงานกระทรวงสาธารณสุขอ�าเภอ	 ใน

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลระแงะ	จังหวดันราธวิาสที	่พบว่า	ปัจจัยส่วนบคุคลมผีลต่อการบรหิาร

โดยหลักธรรมาภิบาลของสาธารณสุขอ�าเภอไม่แตกต่างกัน

	 5.	ผลการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 สรุปได้ดังนี้	 การรับรู้นโยบายด้านคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง	 5	 ด้านในระดับปานกลาง	 โดย	

ด้านความยืดหยุ่นไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ	 การรับรู้นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

มีความสัมพันธ์กับการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติท้ัง	 5	 ด้าน	 ในระดับปานกลาง	

โดยด้านความยืดหยุ่นไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญเช่นเดียวกัน	 การรับรู้นโยบายด้านการ

บริการลูกค้ามีความสัมพันธ์กับการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติมีความสัมพันธ์ใน

ระดับปานกลางทุกด้าน	

	 การศึกษาความสมัพนัธ์การรบัรูน้โยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่มผีลต่อการก�ากบัดูแลกิจการ

ที่ดีในระดับปฏิบัติ	พบว่า	การรับรู้นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	และ	นโยบายด้าน

การจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติทุกด้าน	 ยกเว้นด้าน

ความยดืหยุน่ทีพ่บว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั	ทัง้น้ี	ในการปฏิบัติงานของพนักงานทกุฝ่ายต้องเคร่งครดั	ใน

ด้านคุณภาพผลติภัณฑ์และบรกิาร	ทีต้่องตระหนกัถงึมาตรฐานผลติภัณฑ์เป็นส�าคัญ	ดังนัน้ในนโยบาย

ด้านคุณภาพผลติภัณฑ์และบรกิารจงึไม่สามารถยดืหยุน่ในการปฏิบติัได้	อีกทัง้	นโยบายด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม	 เป็นส่วนส�าคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องตระหนักเป็นส�าคัญเช่นกัน	 จึงไม่สามารถ

ยืดหยุ่นในการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีผล

ต่อสิ่งแวดล้อม	 ดังนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงต้องเน้นการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์

มีคุณภาพมาตรฐานและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมตามนโยบายอันเป็นจุดเด่นของบริษัทฯจึงไม่สามารถ

ยืดหยุ่นในการปฏิบัติได้เช่นกัน	ส่วนนโยบายการบริการลูกค้ามีความสัมพันธ์กับการก�ากับดูแลกิจการ

ทีดี่ในระดับปฏิบติัทกุด้าน	ทัง้นี	้เพราะส่วนการบรกิารลกูค้าน้ันสามารถยืดหยุ่นในการปฏิบัติบางประการ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามเหตุผลตามความจ�าเป็น	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ต่อลูกค้าเป็นส�าคัญ
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ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

	 1.	ระดับการศึกษามีผลต่อการรับรู้นโยบาย	 โดย	 ทั้ง	 3	 ระดับการศึกษามีการรับรู้นโยบาย	

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	ค่าเฉลี่ย	 3.33	บริษัทฯ	ควรส่งเสริมให้พนักงาน	 รับรู้	 ในเรื่อง

ของการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น	โดยมอบหมายฝ่ายบุคลากร	จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา	

	 2.	ฝ่ายปฏิบัติงานและระดับปฏิบัติงาน	มีการติดต่อสื่อสาร	ในระดับค่าเฉลี่ยน้อยโดย	พบว่า

การติดต่อสื่อสารมีผลการปฏิบัติในระดับต�่า	 จึงควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้พนักงานทุก

ระดับมีความเขา้ใจในนโยบายต่าง	ๆ 	อยา่งทั่วถงึและเข้าใจสอดคล้องตรงกนัเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ	ใน

การปฏิบัติตามนโยบายทั้ง	3	นโยบาย	คือ	คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	การจัดการสิ่งแวดล้อม	และ	

การบริการลูกค้า	น�าไปสู่ประสิทธิผลของบริษัท

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำงำนวิจัยไปใช้

 บรษิทั	หรอื	องค์กร	สามารถน�างานวจัิยไปเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายและแผนในส่วน

งานบริหารบุคคลเพื่อพัฒนาบุคลากร	 พนักงาน	 ให้มีความรู้ความเข้าใจ	 ในการปฏิบัติ	 ตามนโยบาย

โดยประเด็นที่ควรเน้นคือ	 ด้านการติดต่อสื่อสาร	 ที่พบว่ามีผลการปฏิบัติในระดับต�่ารวมทั้งการรับรู้

นโยบายด้านการจัดการสิง่แวดล้อมของพนกังาน	อันจะส่งผลต่อความเจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คงย่ังยืน

ขององค์กร

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	บริษัทฯ	 สามารถน�าข้อค้นพบไปด�าเนินการน�านโยบายทั้ง	 3	 ด้าน	 สู่การปฏิบัติอย่าง

ถูกต้อง	และได้ผลตามที่บริษัทฯต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน

	 2.	บริษัทฯ	 สามารถศึกษาเพิ่มเติมและหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการติดต่อสื่อสารของ

พนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
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