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ABSTRACT
The research aimed to study the effects of people risk which could impact the organizational effectiveness. The
model involved five latent variables: the external impact to the organization, organizational strategy, organizational
culture, people risk in the organization and organizational effectiveness. The approach in this research is done through
quantitative research methods. The research tool was a questionnaire to collect data 240 management of the Stock
Exchange of Thailand by random samples. The statistics used in data analysis were frequency, mean and structural
equation model: analysis.
It was found that the model was consistent with the empirical data. Goodness of fit measures was found to be:
Chi-square (χ2) 82.204 (df = 85, p-value = 0.566) ; Relative : Chi-square (χ2/df) = 0.967 Goodness of fit Index (GFI)
= 0.960 Adjusted Goodness of Fix Index (AGFI) = 0.902; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.000
It was also found that (1) the external impact to the organization has a direct positive influence to people risk in the
organization (2) organizational strategy impact to the organization has a direct negative influence to people risk in the
organization (3) organizational culture impact to the organization has a direct negative influence to people risk in the
organization (4) the external impact to the organization has a direct negative influence to the organizational effectiveness
(5) organizational strategy impact to the organization has a direct positive influence to organizational effectiveness
(6) organizational culture impact to the organization has a direct positive influence to organizational effectiveness
(7) people risk in the organization impact to the organization has a direct negative influence to organizational
effectiveness. The variables in the proposed model accounted for 13.30 percent of the total variance of people risk in
the organization and 49.60 percent of the total variance of organizational effectiveness.
Keywords: People risk in the organization, organizational effectiveness
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ผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ
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1

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบที่ เ กิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความเสี่ ย ง
คนในองค์การและประสิทธิผลองค์การ รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างผลกระทบของ
ความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ผลกระทบ
ภายนอกองค์การ กลยุทธ์ทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์การ ความเสี่ยงคนในองค์การ และประสิทธิผลองค์การ โดยใช้การวิจัย
เชิงปริมาณและแบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 240 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบและการสุ่มแบบแยกประเภท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลกระทบภายนอกองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อความเสี่ยงคนในองค์การ
2) กลยุทธ์ทางธุรกิจส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อความเสี่ยงคนในองค์การ 3) วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางตรง
ในเชิงลบต่อความเสี่ยงคนในองค์การ 4) ผลกระทบภายนอกองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การ
5) กลยุทธ์ทางธุรกิจส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การ 6) วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางตรงใน
เชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การ และ 7) ความเสีย่ งคนในองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การ และ
ผลของการวิจัยยังพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 82.204 ค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ
85 ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.566 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 0.967 ค่าความสอดคล้องดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.960 ค่าดัชนีความกลมกลืนปรับแก้ (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.902 และค่าดัชนีค่าความ
คลาคเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000
ค�ำส�ำคัญ: ความเสี่ยงคนในองค์การ, ประสิทธิผลองค์การ

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างมากในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังจาก
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและยูโรโซนชะลอตัวท�ำให้บริษัท
ต่ า งๆ ที่ มี ฐ านที่ ตั้ ง ในกลุ ่ ม ประเทศเหล่ า นี้ ไ ด้ เ พิ่ ม
ความสนใจในการลงทุนมาทีก่ ลุม่ ประเทศในเอเชียทีม่ อี ตั รา
การเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีส่ งู ซึง่ สอดคล้อง
กับบทความทีร่ ายงานโดยนิวยอร์กไทมส์ ทีไ่ ด้ทำ� การส�ำรวจ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

โดยผลของการส� ำ รวจดั ง กล่ า วชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง แนวโน้ ม
การเคลื่อนย้ายการลงทุนมาสู่ตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
ด้วยเหตุนี้ผลที่ตามมาคือ การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศจะมี พ ลวั ต ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยที่ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยได้มีการจัดท�ำแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่ า งประเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการไทย
สามารถซือ้ กิจการในต่างประเทศได้คล่องตัวมากยิง่ ขึน้ และ
จากข้อมูลในปี 2555 พบว่าไทยเป็นประเทศที่มีปริมาณ
การท�ำข้อตกลงการซื้อกิจการในต่างประเทศเป็นมูลค่า
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สูงถึง 2.79 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนับว่ามากเป็นอันดับ 3
ในเอเชียเป็นรองจากประเทศญี่ปุ่นและจีน
โดยผลการส�ำรวจความเสี่ยงคนในภูมิภาคอาเซียน
ของบริษัทที่ปรึกษา เอออน ประเทศสิงคโปร์ (Lim, 2013)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงทุน
ในประเทศต่างๆพบว่า ในกลุ่มอาเซียนประเทศไทยอยู่
ในล�ำดับที่ 4 เป็นรองประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ ตามล�ำดับ และเป็นล�ำดับที่ 76 ของโลกซึ่ง
สูงกว่าปี 2512 ที่อยู่ในล�ำดับที่ 73 ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาของสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(TDRI) มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรแี ละงานวิจยั ของ
สถาบันวิจัยอีกหลายแห่งที่ได้ชี้ให้เห็นในทิศทางเดียวกัน
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2547 เป็นต้นมาถึงการทีข่ ดี สมรรถนะ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในตลาดแรงงาน
ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเพียงพอ
ซึ่งผลพวงเหล่านี้ท�ำให้ไม่สามารถเป็นหลักประกันที่ดีต่อ
การยกระดับก�ำลังการผลิตและการแข่งขันของประเทศ
(พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2554)
ท่ามกลางบริบทของการแข่งขันทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่าง
เป็นพลวัตทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ทั้งนี้
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นองค์การที่ใกล้ชิดและมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
กับการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ โดยที่ปัจจุบันหลาย
บริษทั ได้มผี ลประกอบการทีล่ ดต�ำ่ ลงหรือบางบริษทั ต้องเข้า
แผนฟืน้ ฟูกจิ การ ทัง้ นีจ้ ากข้อมูลล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ถึง เดือนเมษายน 2556 พบว่ามีบริษัท
จดทะเบี ย นที่ เ ข้ า ข่ า ยอาจถู ก เพิ ก ถอนจากการมี ผ ลการ
ด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ
และเป็นบริษัทที่ถูกประกาศรายชื่ออยู่ในระยะ NC 3 หรือ
NPG 3 เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 27 บริษัท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากก�ำไรสุทธิและสินทรัพย์ที่ใช้ในการด�ำเนินงานมี
แนวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเห็ น ได้ จ ากงบการเงิ น ซึ่ ง
สะท้อนถึงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท ทั้งนี้จากหนังสือชี้แจงข่าวและข้อมูลหรือหนังสือ
สรุปข้อสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาในด้าน
ของผล การประกอบการที่ได้ชี้แจงให้กับตลาดหลักทรัพย์
ได้ รั บ ทราบนั้ น พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี มู ล เหตุ ข องปั ญ หาที่
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สอดคล้องกัน คือ ด้านผลกระทบจากภายนอกองค์การ
ได้แก่ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ภาครั ฐ สภาพการค้ า โลก ภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศ ด้ า นการด� ำ เนิ น กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ได้ แ ก่
การบริหารต้นทุน การพัฒนาสินค้า และคู่แข่งขันทาง
การตลาดเพิม่ สูงขึน้ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ การไม่สามารถสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญกับประเภทธุรกิจ และ
การลาออกของคนงานโดยเฉพาะธุรกิจด้านการผลิตและ
ก่อสร้าง โดยทีแ่ นวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจ่ ดั ท�ำขึน้
โดย ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ได้ก�ำหนดแหล่งที่มาของ
ความเสีย่ ง ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมและ
จรรยาบรรณองค์การ การบริหารทรัพยากรบุคคล สินค้า
และนวัตกรรม เทคโนโลยี คู่แข่งขัน การเมือง และการเงิน
การคลัง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556)
ทั้ งนี้ จากมู ล เหตุ ที่ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ วในข้ า งต้ น นั้ น
ความเสีย่ งของคนมีทงั้ ในระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ และ
ระดับองค์การ โดยทีค่ วามเสีย่ งคน หมายถึง ความน่าจะเป็น
ที่ เ หตุ ก ารณ์ อ าจเกิ ด ขึ้ น อั น เป็ น ผลมาจากคนและส่ ง ผล
ในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งความเสี่ยงคนนั้น
เป็นแนวคิดใหม่ที่มีทั้งความเหมือนและแตกต่างจากความ
เสี่ยงที่เกิดจากค�ำว่า ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยความเสี่ยงคน
ได้มีมุมมองในองค์รวมของผลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมที่
หล่อหลอมในด้านต่างๆ เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ การศึกษา วัฒนธรรม พฤติกรรม ความรู้
ทักษะ สภาพสังคม และเศรษฐกิจ (Lim, 2013) โดยที่การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์นนั้ มีมมุ มองของผลลัพธ์ในเชิงบวก
เพื่อให้องค์การดีขึ้นและในทางตรงข้ามการจัดการความ
เสี่ยงคนในองค์การมุ่งผลลัพธ์ในเชิงลบคือ การลดผลก
ระทบหรือลดระดับของความเสี่ยงคนให้ต�่ำลงเพื่อให้เกิด
ประสิ ท ธิ ผ ลแก่ อ งค์ ก าร ส� ำ หรั บ ในส่ ว นของบริ ษั ท จด
ทะเบียนนั้นความเสี่ยงคนในองค์การนับได้ว่าเป็นแหล่ง
ที่มาของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญ
ทีส่ ง่ ผลโดยตรงต่อประสิทธิผลขององค์การในการแสวงหา
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ผลก�ำไรและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ซึ่งหากได้มี
ความพร้อมในด้านของการบริหารจัดการหรือสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขให้ความเสี่ยงคนในองค์การอยู่ในระดับที่
มีความเสี่ยงต�่ำจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานขององค์การ รวมทั้งยังสามารถช่วยสนับสนุน
ในด้านของการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติด้านความเชื่อมั่น
ในศักยภาพแรงงานของประเทศอันจะเป็นผลดีตอ่ เศรษฐกิจ
โดยรวมในอีกด้านหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อความ
เสี่ยงคนในองค์การและประสิทธิผลองค์การ โดยท�ำการ
ศึกษาปัจจัยดังต่อไปนี้
		 1.1 ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเสี่ ย งคนใน
องค์การ ได้แก่ ผลกระทบภายนอกองค์การ กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์การ
		 1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ
ได้แก่ ผลกระทบภายนอกองค์การ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
วัฒนธรรมองค์การ
		 1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ
ได้แก่ ความเสี่ยงคนในองค์การ
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลสมการ
โครงสร้ า งผลกระทบของความเสี่ ย งคนในองค์ ก ารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์

ส่วนร่วม การปรับตัว การมีเอกภาพ และพันธกิจ ส่งอิทธิพล
ทางตรงในเชิงลบต่อความเสี่ยงคนในองค์การ
สมมติฐานที่ 4 ผลกระทบภายนอกองค์การ ได้แก่
ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ
การจัดการด้านการศึกษา และการสนับสนุนพัฒนาคนเก่ง
ส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การ
สมมติฐานที่ 5 กลยุทธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ การมุ่งเน้น
การลดต้นทุน การมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและบริการ และ
การมุ่งเน้นการมีนวัตกรรม ส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก
ต่อประสิทธิผลองค์การ
สมมติฐานที่ 6 วัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ การมี
ส่วนร่วม การปรับตัว การมีเอกภาพ และพันธกิจ ส่งอิทธิพล
ทางตรงในเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การ
สมมติฐานที่ 7 ความเสี่ยงคนในองค์การ ได้แก่
ภาวะผู ้ น� ำ การวางแผนอั ต ราก� ำ ลั ง การรั ก ษาบุ ค ลากร
การจัดการคนเก่ง การแสวงหาคนเก่ง และการด�ำเนินการ
ทรั พ ยากรบุ ค คล ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางตรงในเชิ ง ลบต่ อ
ประสิทธิผลองค์การ

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงคนในองค์การ
Blacker and Connell (2015) กล่ า วว่ า ทุ ก คน
ควรปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่วางไว้แต่ทุกวันนี้คนมี
พฤติกรรมต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อบริษัท และต่อลูกค้าใน
การกระท�ำที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ ซึ่งเดิมองค์การ
ส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการกระท�ำของคนในองค์การในการ
ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเล็กน้อยต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของ
องค์การ โดยจากผลการศึกษาพบว่า เป็นการสูญเสียและ
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ผลกระทบภายนอกองค์การ ได้แก่ กลายเป็นอุปสรรคและความไม่แน่นอนในการปฏิบัติงาน
ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ที่เกิดขึ้นท�ำให้องค์การต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวนมาก
การจัดการด้านการศึกษา และการสนับสนุนพัฒนาคนเก่ง รวมถึ ง การไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ง านตาม
ส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อความเสี่ยงคนในองค์การ นโยบายที่ ไ ด้ ก� ำ หนดและแนวทางในการด� ำ เนิ น งานซึ่ ง
สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ การมุ่งเน้น เป็ น กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ นั่ น เอง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากคน
การลดต้นทุน การมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและบริการ และ (People risk) หรือ ความเสี่ยงของคน (Risk that people)
การมุ่งเน้นการมีนวัตกรรม ส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในองค์ ก ารส่ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น
ได้จากผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ กับองค์การ ทัง้ นีค้ นหรือบุคลากร
ต่อความเสี่ยงคนในองค์การ
สมมติฐานที่ 3 วัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ การมี เป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ค ่ า ของ
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องค์การ ขณะที่ Flouris & Yilmaz (2010) ได้ท�ำการศึกษา
ปัจจัยความเสี่ยงของทรัพยากรมนุษย์ พบว่า การบริหาร
จัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
1) แหล่งที่มาของความเสี่ยง (Source of risk) โดยทรัพยากร
มนุษย์เป็นตัวชี้บ่งความส�ำเร็จใน การบริหารจัดการให้เกิด
การบรรลุผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายขององค์การหากคนขาด
คุณภาพ มีประสิทธิภาพต�่ำและมีทัศนคติที่ไม่สอดคล้อง
ในงานเหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น แหล่ ง ที่ ม าของความเสี่ ย งคนที่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์การ 2) การจัดการ
ความเสี่ ย ง (Management of risk) ผู ้ บ ริ ห ารและ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผนอัตราก�ำลัง การรักษา
บุคลากร การบริหารจัดการคนเก่ง และการด�ำเนินการ
ทรัพยากรบุคคลขององค์การจะต้องก�ำหนด วิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์รว่ มกันเพือ่ ใช้ผลักดันและให้ความ
ส�ำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงคนจากผลกระทบที่
ได้รับซึ่งจะท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของความ
เสี่ ย งคนในองค์ ก ารซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น พื้ น ฐานในอั น ที่ จ ะ
ส่งผลกระทบต่อบุคคล หน่วยงาน และองค์การ
ทั้งนี้ยังมีมุมมองจากการศึกษาของนักวิชาการที่
ได้ท�ำการศึกษาผลกระทบภายนอกองค์การที่มีอิทธิพล
ต่อความเสี่ยงคนในองค์การ เช่น Tiwari (2009) พบว่า
ผลกระทบจากภายนอกองค์การ ประกอบด้วย ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ การสนับสนุนจากภาครัฐ การจัดการ
ด้ า นการศึ ก ษา และการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคนเก่ ง
สิ่ ง เหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม หรื อ
คาดการณ์ ไ ด้ ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การด� ำ เนิ น การ
ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การหรือความเสี่ยงของคน
ในองค์การ สอดคล้องกับ Rosman et al., (2012) พบว่า
ผลกระทบภายในองค์การที่สะท้อนให้เห็นจากแนวทาง
การบริหารการจัดการความเสีย่ งของคนในองค์การโดยผ่าน
ตั ว ชี้ วั ด การด� ำ เนิ น การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารโดย
ที่ผู้บริหาร/ผู้น�ำ และหัวหน้าสายงานของหน่วยงานรวม
ถึงแนวทางในการจัดวางกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ อันประกอบด้วย ด้านภาวะผู้น�ำ การวางแผนอัตรา
ก�ำลัง การรักษาบุคลากร การจัดการคนเก่ง การแสวงหา
คนเก่ง และการด�ำเนินการทรัพยากรบุคคล ถือเป็นตัวแปร
ของความเสี่ยงคนในองค์การสอดล้องกับ สมศักดิ์ สวัสดี
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และบรรพต วิรุณราช (2557) ที่กล่าวว่ารูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต้องประกอบด้วย การวางแผน
อัตราก�ำลัง การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา
ความรู้ การบริหารค่าตอบแทน การรักษาทรัพยากรมนุษย์
และการแสวงหาความรู้ ในขณะที่มุมมองในการศึกษาของ
Cameron & Quinn (1999) ที่ได้ท�ำการศึกษาวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้น
ประกอบด้ ว ย ภาวะผู ้ น� ำ สิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย วองค์ ก าร เกณฑ์
แห่งความส�ำเร็จ และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
พร้อมทัง้ ยังพบอีกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์สง่ อิทธิพล
ทางบวกต่อประสิทธิผลองค์การโดยสะท้อนให้เห็นจาก
อั ต ราการเพิ่ ม ของยอดขาย อั ต ราส่ วนก� ำ ไรสุ ท ธิ อั ต รา
ผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม สอดคล้องกับ Flouris &
Yilmaz (2010) กล่าวว่า ปัจจัยความเสี่ยงทรัพยากรมนุษย์
ที่ส�ำคัญคือ การที่คนหรือบุคลากรในองค์การมีความไม่
แน่นอนในการแสดงออกซึง่ พฤติกรรมท�ำให้คนในองค์การ
มีพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไปรวมทั้ง
นโยบายด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งของคนในองค์ ก าร
ขณะที่ Beer et al., (1985) พบว่าการวางแผนกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจเป็นสาเหตุในความล้มเหลวของความเสี่ยงคนใน
องค์การเพราะว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก าร กล่ า วโดยสรุ ป ความเสี่ ย ง
ทีเ่ กิดจากคนในองค์การนัน้ คือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้นและสามารถส่งผลอย่างเป็นปฏิปักษ์ต่อความ
ส�ำเร็จในวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่ได้ก�ำหนดไว้
แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบภายนอกองค์การ
ผลกระทบจากภายนอกองค์การ หมายถึง ผลกระทบ
ต่ อ องค์ ก ารที่ เ กิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายนอกองค์ ก าร
ซึ่ ง ผลกระทบในทางที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เรี ย กว่ า
ผลกระทบภายนอกทางบวก และผลกระทบในทางที่ก่อ
ให้เกิดผลเสียหายแก่องค์การ เรียกว่า ผลกระทบภายนอก
ทางลบ (วิกิพีเดีย, 2556) ทั้งนี้ผลกระทบภายนอกมีอิทธิพล
ต่อตัวขับเคลื่อนหลักขององค์การและมีแนวโน้มในการ
ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์การ โดยที่ Mehralizadeh
and Sajady (2006); Tiwari (2009) พบว่า ผลกระทบ
จากภายนอกองค์ ก ารได้ แ ก่ ลั ก ษณะประชากรศาสตร์
การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ การจั ด การด้ า นการศึ ก ษา
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การสนับสนุนพัฒนาคนเก่ง ล้วนเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมหรือคาดการณ์ได้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
ด�ำเนินการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การหรือความเสี่ยง
ของคนในองค์การ สอดคล้องกับ Lim (2013) ที่ได้น�ำองค์
ประกอบของผลกระทบภายนอกองค์การมาใช้ในการศึกษา
เพื่อวัดระดับผลของความเสี่ยงคนที่เกิดขึ้นตามเมืองต่างๆ
ของแต่ละประเทศ ในทั่วทุกภูมิภาคเพื่อน�ำมาใช้ตัดสินใจ
ในการประกอบธุรกิจและการลงทุน
ทั้งนี้มีนักวิชาการได้แก่ Glendon et al., (2006)
กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเนินการทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การคือ ผลกระทบที่มาจากภายนอกที่ส่งผลต่อ
ความเสี่ยงคนในองค์การ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก
สอดคล้องกับ Tiwari (2009) ที่พบว่าปัจจัยภายนอกหรือ
ผลกระทบจากภายนอกองค์ ก ารสามารถส่ ง อิ ท ธิ ผ ล
ทางตรงในเชิงลบต่อการด�ำเนินการทรัพยากรมนุษย์และ
ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารโดยที่ อ งค์ ก ารไม่ ส ามารถที่ จ ะ
ควบคุ ม ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อั น เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์
ทีส่ ง่ ผลทางด้านลบนัน้ เปรียบเสมือนโอกาสของความเสีย่ ง
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลองค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
Miles & Snow (1978) ระบุว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจ
คือ รูปแบบของการตัดสินใจใน การแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Mitzberg (1987) ที่ให้ความเห็นว่ากลยุทธ์
ทางธุรกิจ คือแนวทางการตัดสินใจในการด�ำเนินงานของ
องค์การ ทั้งนี้จากการศึกษาแนวคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
นักวิชาการต่างๆ อาทิเช่น Porter (1980); Liao ( 2005) ได้
ระบุว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจประกอบด้วย ความเป็นผู้น�ำด้าน
ต้ น ทุ น การสร้ า งความแตกต่ า ง และการมุ ่ ง เน้ น การ
ด�ำเนินงาน รวมทัง้ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่ากลยุทธ์สามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การแต่ทั้งนี้ไม่ควรที่
จะ ลดต้นทุนหรือสร้างความแตกต่างโดยปราศจากเหตุและ
ผลที่สะท้อนความเป็นจริงขององค์การส�ำหรับในมุมมอง
แนวคิดของ Schuler & Jackson (1987) ได้เสนอแนวคิด
ว่าตัวชี้วัดกลยุทธ์ทางธุรกิจ คือ การลดต้นทุนซึ่งมีความ
สอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านที่เห็นพ้องต้องกันใน
การให้ความส�ำคัญต่อต้นทุนขององค์การและการมุ่งเน้น

คุณภาพสินค้าและบริการซึ่งเป็นผลมาจาก การสร้างความ
แตกต่างทางกลยุทธ์ของแต่ละองค์การ นอกจากนี้องค์การ
จ�ำเป็นต้องมีการจัดการด้านนวัตกรรมโดยที่นวัตกรรมถือ
เป็นกุญแจหลักในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เพื่อให้องค์การก้าวไปสู่ความยั่งยืนและถือเป็นตัววัดความ
ส�ำเร็จทางกลยุทธ์ขององค์การ (Tushman et al., 1997)
กล่าวโดยสรุปกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ส�ำคัญนั้นควรประกอบ
ไปด้ ว ย การลดต้ น ทุ น คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร และ
การมีนวัตกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนในการน�ำองค์การ
ไปสู่ความส�ำเร็จ
ทั้งนี้จากผลจากการศึกษา Beer et al., (1985) พบว่า
กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ย ตั ว แปรการลดต้ น ทุ น
คุณภาพสินค้าและบริการ และนวัตกรรมนัน้ สามารถส่งผล
ต่อการเติบโตของยอดขาย และก�ำไรสุทธิ นอกจากนี้ยัง
พบว่าการวางแผนทางกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องเป็นสาเหตุ
ในความล้ ม เหลวของความเสี่ ย งคนในองค์ ก ารและ
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อี ก ด้ ว ย เช่ น เดี ย วกั บ
มนชวัล นารถศิลป์ และคณะ (2556) ที่เห็นว่ากลยุทธ์
องค์การทีด่ นี นั้ จะส่งผลต่อแนวทางใน การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และท�ำให้ ผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การอยู่ใน
ระดับต�ำ่ อันเนือ่ งมาจากการมีกลยุทธ์ทางธุรกิจทีด่ ี จะส่งผล
เชิงบวกต่อประสิทธิผลทางด้านการเงินที่เป็นตัวชี้วัดผล
ส� ำ เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายจากฝ่ า ยบริ ห ารสู ่
ระดับต่างๆ ในแต่ละขั้นของการปฏิบัติงานส่งผลต่อก�ำไร
การเติบโตของยอดขาย และผลตอบแทนจากการลงทุน
ทัง้ นีเ้ หตุการณ์ทเี่ ป็นผลบวกเสมือนโอกาสแห่งความส�ำเร็จ
ที่ส่งกลับไปสู่ผู้บริหาร/ผู้น�ำขององค์การหรือชี้ให้เห็นถึง
การก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สามารถลดผลกระทบของ
ความเสี่ยงคนที่จะเกิดขึ้นกับองค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การมีความหลากหลายอย่างมาก
ทั้งนี้ไม่มีตัวแบบใดที่ดีที่สุดใน การวัดผลการประกอบการ
ขององค์การโดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ ของผลลัพธ์
และความต้องการในแต่ละด้านทีแ่ ตกต่างกันออกไป Schein
(2004) มุ่งเน้นวัฒนธรรมไปที่พฤติกรรม ที่แสดงออกจาก
ภายในของปัจเจกชนซึ่งถูกฝังลึกลงไปในฐานคตินิยมทาง
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ความคิดและแสดงออกโดยผ่านทางพฤติกรรมเชิงกลุ่ม
โดยที่ Denison (1990) ท�ำการศึกษาการเชือ่ มโยงวัฒนธรรม
องค์การกับประสิทธิผลและได้กำ� หนดลักษณะของรูปแบบ
ของวัฒนธรรมองค์การที่สอดคล้องกับ การด�ำเนินธุรกิจ
ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วม 2) การมีเอกภาพ 3) การ
ปรับตัว และ 4) พันธกิจซึ่งเป็นแนวคิดของวัฒนธรรม
องค์การในการน�ำมาใช้เพิม่ ประสิทธิผลจากการด�ำเนินงาน
ทั้งนี้ Levy, Lamarre & Twining (2014) ได้ท�ำการ
ศึกษาการควบคุมความเสี่ยงของวัฒนธรรมองค์การโดย
พบว่า องค์การต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกิดจากวัฒนธรรม
องค์การก่อนจึงจะรู้ว่ารูปแบบวัฒนธรรมองค์การของตน
เป็นอย่างไรถึงจะสามารถก�ำหนดหนทางและวิธีการได้
ซึง่ ในทุกองค์การจ�ำเป็นทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นไปตามผลกระทบ
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ท�ำให้เกิดการสูญเสีย
เช่น การตัดค่าใช้จ่าย การรักษาเสถียรภาพของรายได้ ทั้งนี้
หลายองค์การต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ถึงแม้จะมีการบริหารติดตามผลการด�ำเนินงานแต่หากขาด
การบริหารความเสี่ยงและความเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ
ก็ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ วัฒนธรรมองค์การ
จึงมีอิทธิพลทางตรงต่อความเสี่ยงคนในองค์การ Flouris
and Yilmaz (2010) ได้ใช้ตวั แปรวัฒนธรรมองค์การเชือ่ มโยง
กั บ การส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดย
เห็นว่า ศักยภาพประสบการณ์ และแรงบันดาลใจของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การนั้นสามารถแสดงออกผ่านทาง
วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ Denison (1990)
ที่ได้ศึกษาถึงความหลากหลายในรูปแบบของวัฒนธรรม
องค์การเพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และส่งผล
ต่อการวัดประสิทธิผลองค์การซึ่งพบว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดรับกับ Cameron and Quinn (1999) ที่ได้น�ำ
วัฒนธรรมองค์การเชือ่ มโยงกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และประสิทธิผลองค์การรวมถึงศึกษารูปแบบวัฒนธรรม
องค์การที่เชื่อมโยงกับการมีนวัตกรรมในองค์การอีกด้วย
โดยที่ Denison (1996) ได้ท�ำการศึกษาในการสร้าง
ทฤษฎีใหม่ของวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลองค์การ
พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความส�ำคัญและมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองค์การในการน�ำมาพยากรณ์ความสามารถ
ในการท�ำก�ำไร และการเจริญเติบโตของธุรกิจ เพื่อใช้เป็น
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เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลองค์การ สอดคล้องกับ Cameron
and Quinn (1999) ทีเ่ ห็นว่าวัฒนธรรมองค์การสามารถเชือ่ ม
โยงและส่งอิทธิพลทางตรงกับประสิทธิผลองค์การในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ ต่อมา Denison et al., (2003) ได้ทำ� การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล
องค์การในระดับนานาชาติ โดยได้ตงั้ ค�ำถามในการศึกษาว่า
ภายใต้วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันนั้นความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลองค์การจะมี
ความแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งผลสรุปพบว่าในประเด็นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผล
องค์การนั้นส่วนใหญ่แล้วรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ
จะมีแนวโน้มทีม่ คี วามสัมพันธ์และเชือ่ มโยงกับประสิทธิผล
องค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ
จิรภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ (2553) กล่าวว่า ประสิทธิผล
ของงานเป็นสิง่ ทีท่ กุ องค์การคาดหวังและผูบ้ ริหารต้องการ
ที่ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ ทั้ ง นี้ ห ากองค์ ก ารไม่ ส ามารถ
บรรลุเป้าหมายได้จ�ำเป็นต้องหาวิธีในการปรับปรุง โดยที่
ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารสามารถวั ด ได้ 2 ส่ ว นหลั ก คื อ
1) ส่วนทีเ่ ป็นตัวเงิน แสดงออกถึงอัตราของสัดส่วนทางการ
เงินที่ได้จากผลการประกอบการ เช่น อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ
อัตราส่วนก�ำไรต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนการลงทุน และ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และ 2) ส่วนที่ไม่เป็น
ตัวเงิน ซึง่ แสดงออกถึงศักยภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการด�ำเนินงาน
เช่น อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด
และความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น แนวคิดในด้านของ
ประสิทธิผลองค์การนั้นมาจากแนวคิดหลักของตัวแบบ
การบรรลุเป้าหมาย (Goal model) ซึ่งใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานกับอัตราส่วนทางการเงินที่ได้รับจากผล
ของการประกอบการทางธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิดของ
Daft (1998); Lee and Tsai (2005)
ทัง้ นีไ้ ด้มนี กั วิชาการได้ทำ� การศึกษาเชือ่ มโยงปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการด�ำเนินงาน อาทิเช่น Mehralizadeh
and Sajady (2006) ท�ำการศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
และความล้ ม เหลวจากผลกระทบที่ ไ ด้ รั บ จากภายนอก
องค์การ ได้แก่ การสนับสนุนจากภาครัฐ ลักษณะประชากร
ตามสภาพสังคม สอดคล้องกับ Tiwari (2009) ที่ได้ศึกษา
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ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นมุ ม มองความเสี่ ย ง
คนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน
สอดคล้องกับ สมศักดิ์ สวัสดี และบรรพต วิรุณราช (2557)
ที่กล่าวว่ารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ ประกอบด้วยการวางแผนอัตรา
ก�ำลังก�ำลัง การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรม และการ
พัฒนาความรู้ การบริหารค่าตอบแทน การรักษาทรัพยากร
มนุษย์ และการแสวงหาความรู้ ส่วนในมุมมองของ Denison
(1996) พบว่า รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ อันประกอบด้วย
การมีส่วนร่วม การมีเอกภาพ การปรับตัว และพันธกิจ
มีอิทธิพลและส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ พร้อมทั้งได้
น� ำ มาใช้ ใ นการพยากรณ์ ผ ลประกอบการในด้ า นของ
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ การเติบโตของยอดขาย และอัตราผล
ตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
Huang (2001) พบว่ า กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ล้วนมีปฏิสัมพันธ์กันและส่ง
ผลต่อประสิทธิผลองค์การ ซึ่งเป็นการศึกษาที่สอดรับกับ
Miles and Snow (1978); Porter (1980); Schuler and Jackson
(1987) ที่เห็นว่าประสิทธิผลขององค์การได้รับผลกระทบ
มาจาก การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยการผสมผสานกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจในการด�ำเนินงาน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Liao (2005) ที่ได้ท�ำการศึกษาเชื่อมโยงประสิทธิผล
องค์การโดยใช้ตวั แปรกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นตัวแปรคัน่ กลาง
ทั้งนี้ Liao (2005) ยังได้พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในองค์ ก ารโดยผ่ า นกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ นั้ น จะต้ อ งมี ก าร
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันกับเป้าหมายขององค์การ
เพื่อให้สามารถส่งอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิผลของ
องค์การและบรรลุเป้าหมายในท้ายสุด

กรอบแนวคิดและสมมุติฐานในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ท�ำการสังเคราะห์ตัวแปรส�ำหรับการวิจัย
ในครั้ ง นี้ จ ากแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้อง กับผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การ

ที่มีต่อประสิทธิผลองค์การ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรแฝง
ภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน ดังนี้
ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ ผลกระทบภายนอก
องค์การ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ
ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ
การจัดการด้านการศึกษา และ
การสนับสนุนพัฒนาคนเก่ง โดยประยุกต์มาตร
วัดจาก Mehralizadeh and Sajady (2006); Tiwari (2009);
Lim (2013)
กลยุทธ์ทางธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้
3 ตัวแปร คือ การมุ่งเน้นการลดต้นทุน การมุ่งเน้นคุณภาพ
สินค้าและบริการ และการมุ่งเน้นการมีนวัตกรรม โดย
ประยุกต์มาตรวัดจาก Porter (1980); Beer et al., (1985); Schuler
and Jackson (1987); Tushman et al., (1997); Liao (2005)
วัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้
4 ตัวแปร คือ การมีส่วนร่วม การปรับตัว การมีเอกภาพ
และพันธกิจ โดยประยุกต์มาตรวัดจาก Denison (1990)
ส� ำ หรั บ ตั ว แปรแฝงภายใน ได้ แ ก่ ความเสี่ ย ง
คนในองค์การ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร
คือ ภาวะผู้น�ำ การวางแผนอัตราก�ำลัง การรักษาบุคลากร
การจัดการคนเก่ง การแสวงหาคนเก่ง และการด�ำเนินการ
ทรัพยากรบุคคล โดยประยุกต์มาตรวัดจาก สมศักดิ์ สวัสดี
และบรรพต วิรุณราช (2557); Cameron and Quinn (1999);
Tiwari (2009); Flouris and Yilmaz (2010); Rosman et al.,
(2012)
ประสิทธิผลองค์การ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้
3 ตัวแปร คือ อัตราการเพิม่ ของยอดขาย อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ
และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม โดยประยุกต์มาตร
วัดจาก จิรภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ (2553); Denison (1996); Lee
and Tsai (2005)
โดยผูว้ จิ ยั ได้นำ� ผลจากการสังเคราะห์มาสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและก�ำหนดเป็นสมมติฐานของการวิจัย
จ�ำนวน 7 ข้อ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 1
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H5+
ผลกระทบภายนอกองค์การ
- ลักษณะประชากรศาสตร์
- การสนับสนุนจากภาครัฐ
- การจัดการด้านการศึกษา
- การสนับสนุนพัฒนาคนเก่ง
กลยุทธ์ทางธุรกิจ
- การมุ่งเน้นการลดต้นทุน
- การมุ่งเน้นคุณภาพสินค้า
และบริการ
- การม่งุ เน้นการมีนวัตกรรม
วัฒธรรมองค์กร
- การมีส่วนร่วม
- การปรับตัว
- การมีเอกภาพ
- พันธกิจ
ตัวแปรสาเหตุ

H4H1+

H2-

ความเสี่ยงคนในองค์การ
- ภาวะผู้น�ำ
- การวางแผนอัตราก�ำลัง
- การรักษาบุคลากร
- การจัดการคนเก่ง
- การแสวงหาคนเก่ง
- การด�ำเนินการทรัพยากร
บุคคล

H7-

ประสิทธิผลองค์การ
- อัตราการเพิม่ ของยอดขาย
- อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ
- อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม

H3H6+
ตัวแปรคั่นกลาง

ตัวแปรผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ภูมิภักดีพรรณ (2550); Kline (2005); Worthington and
ในการวิจัยครั้งนี้มีระเบียบวิธีด�ำเนินการวิจัยโดย Whittaker (2006) แนะน�ำว่าควรมีขนาดเป็น 10 เท่าของ
ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ตัวแปรสังเกตได้ ส�ำหรับงานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้
เชิงความเห็นที่ถูกสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบ ทั้งสิ้น 20 ตัวแปร ดังนั้นควรมีขนาดตัวอย่างที่เก็บเท่ากับ
200 ชุด แต่ในการวิจยั เพือ่ เป็นการเพิม่ อ�ำนาจในการทดสอบ
แนวคิดในการวิจัย
และความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารของ ผู้วิจัยจึงก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะท�ำการเก็บ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นเป็น 240 ชุด
การเลื อ กและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใช้
โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเว็ปไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.setsmart. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random
Sampling) และใช้วิธีการสุ่มแบบแยกประเภท (Stratified
com รหัส Serial No. SN-B-010530
การก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ เ คราะห์ Random Sampling) ตามจ�ำนวนกลุ่มอุตสาหกรรม (อรุณี
สมการโครงสร้าง Hair et al., (2006) เห็นว่าควรมีขนาด อ่อนสวัสดิ์, 2551) ส�ำหรับการสุ่มเพื่อเก็บตัวอย่างจาก
เริ่มตั้งแต่จ�ำนวน 200 ตัวอย่าง สอดคล้องกับ สิทธิพงษ์ หน่วยวิเคราะห์ใช้สูตรการค�ำนวณแบบค่าช่วง (Interval)
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โดยจ�ำแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1) เกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร 2) สินค้าอุปโภคบริโภค 3) สินค้า
อุตสาหกรรม 4) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 5) ทรัพยากร
6) บริการ และ 7) เทคโนโลยี โดยผู้วิจัยใช้วิธีการจับฉลาก
รายชื่อของบริษัทจดทะเบียนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
และหลั ง จากนั้ น จึ ง ท� ำ การเก็ บ บริ ษั ท ถั ด ไปตามค่ า ช่ ว ง
ที่ ค� ำ นวณได้ ใ นแต่ ล ะประเภทของกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
จนครบตามจ�ำนวนสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การตรวจสอบ
รวบรวมชุดข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และสามารถน�ำมาใช้
ในการท� ำ วิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น จ� ำ นวนรวมทั้ ง สิ้ น 200 ชุ ด
คิดเป็นอัตราของการตอบกลับร้อยละ 83

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดย
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเชิงความ
เห็นด้านผลกระทบของความเสีย่ งคนในองค์การทีส่ ง่ ผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การ โดยใช้มาตรวัดลิเคิร์ต (Likert scale)
มีระดับค่าคะแนน 1 ถึง 5 ประกอบด้วยตัวแปร ผลกระทบ
ภายนอกองค์การ กลยุทธ์ทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์การ
ความเสี่ยงคนในองค์การ และประสิทธิผลองค์การ

ถือว่ามีความเชื่อถือได้ (สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ, 2550)
และผลจากการวิเคราะห์คา่ Collected item-total correlation
ของข้อค�ำถามทั้งหมดนั้นพบว่ามีค่ามากกว่า 0.30 ขึ้นไป
(อัมพล ชูสนุก และ กฤษณณัฐ หนุนชู, 2555)

การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณใช้การ
บรรยายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
และท�ำการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิตพิ หุตวั แปรโมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อใช้
ทดสอบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ ไ ด้ รั บ จากการวิ จั ย
ผลกระทบของความเสี่ ย งคนในองค์ ก ารที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล อ ง ค ์ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นส�ำหรับ การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง ประกอบด้วย 1) การแจกแจงแบบปกติ
ของข้อมูล 2) การตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของการ
กระจาย และ 3) การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดย
พบว่า ข้อมูลตัวแปรทั้งหมดเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
(อัมพล ชูสนุก และ กฤษณณัฐ หนุนชู, 2555)

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร จ�ำนวนทั้งสิ้น 200 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวนทัง้ สิน้ 124 คน มีอายุ 51-60 ปี
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ มากที่สุด จ�ำนวนทั้งสิ้น 90 คน มีระดับการศึกษาปริญญา
ประกอบด้วย การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยดัชนี โทมากที่สุด จ�ำนวนทั้งสิ้น 117 คน และส่วนใหญ่มีระยะ
วัดความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ว่าถูก เวลาที่ได้ปฏิบัติงานในบริษัท 15 ปีหรือมากกว่า จ�ำนวน
ต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อค�ำถามหรือไม่ โดย ทั้ ง สิ้ น 89 คน โดยปฏิ บั ติ ง านอยู ่ ใ นประเภทธุ ร กิ จ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน และการตรวจสอบความเทีย่ ง โดย อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากทีส่ ดุ จ�ำนวน
ได้ท�ำการทดสอบก่อนการใช้งาน (Try-out) เบื้องต้นจาก ทั้งสิ้น 44 คน
ผลกระทบภายนอกองค์การ แปลผลอยู่ในระดับ
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 30 ชุด ซึง่ เป็นตัวแทนระดับผูบ้ ริหารที่
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการทีส่ อดคล้องกับประชากร ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มตัวอย่าง ที่จะน�ำไปใช้เก็บข้อมูลจริงและเป็นผู้ที่ไม่มี ภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 3.15 รองลงมาคือ ลักษณะ
ความเกี่ยวข้องโดยตรง ผลจากการตรวจสอบคุณภาพของ ประชากรศาสตร์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ส่วนการสนับสนุน
เครื่องมือพบว่า ข้อค�ำถามทั้งหมดผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ พัฒนาคนเก่ง ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.10 การจัดการด้านการศึกษา
ข้อค�ำถามทุกข้อมีคา่ IOC มากกว่า 0.50 โดยค่าสัมประสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ 2.98
กลยุทธ์ทางธุรกิจ แปลผลอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
แอลฟาของตัวแปรแฝงแต่ละตัวมีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป
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เท่ากับ 3.98 โดยการมุ่งเน้นการมีนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 4.02 รองลงมาการมุ่งเน้นการลดต้นทุน ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
และการมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
สมมติ ฐ านที่ 1 ผลกระทบภายนอกองค์ ก าร
เท่ากับ 3.96
ส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อความเสี่ยงคนในองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ แปลผลอยูใ่ นระดับสูง มีคา่ เฉลีย่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
เท่ากับ 4.09 โดยการมีเอกภาพ มีค่าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ เส้นทางเท่ากับ 0.322
4.13 รองลงมา คือการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์ทางธุรกิจส่งอิทธิพลทางตรง
ส่ วนพั น ธกิ จ มี ค ่ า เฉลี่ย เท่ากับ 4.08 โดยที่การปรับตั ว ในเชิ งลบต่ อความเสี่ ยงคนในองค์ ก ารอย่ า งมี นั ยส� ำ คั ญ
มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ 4.06
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
ความเสี่ยงคนในองค์การ แปลผลอยู่ในระดับปาน -0.121
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 โดยภาวะผู้น�ำ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
สมมติฐานที่ 3 วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ 3.37 รองลงมา คือการแสวงหาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ย ในเชิ งลบต่ อความเสี่ ยงคนในองค์ ก ารอย่ า งมี นั ยส� ำ คั ญ
เท่ากับ 3.31 ส่วนการด�ำเนินการทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ย ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
เท่ากับ 3.30 การวางแผนอัตราก�ำลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 -0.126
การจัดการคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 และการรักษา
สมมติฐานที่ 4 ผลกระทบภายนอกองค์การมีอทิ ธิพล
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ 3.10
ทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ
ประสิทธิผลองค์การ แปลผลอยู่ในระดับสูง มีค่า ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.43 โดยอัตราส่วนก�ำไรสุทธิ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด -0.257
เท่ากับ 4.73 รองลงมา คืออัตราการเพิ่มของยอดขาย มีค่า
สมมติฐานที่ 5 กลยุทธ์ทางธุรกิจมีอิทธิพลทางตรง
เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ในเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ 3.58
ที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.126
จากภาพที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากโมเดล
สมมติฐานที่ 6 วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางตรง
สมการโครงสร้าง พบว่า โมเดลตามทฤษฎีมคี วามสอดคล้อง ในเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทัง้ นีพ้ จิ ารณาได้จากค่าดัชนี ที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.132
ดังนี้ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 0.967 ค่า
สมมติฐานที่ 7 ความเสีย่ งคนในองค์การส่งอิทธิพล
p-value มีคา่ เท่ากับ 0.566 ค่า GFI มีคา่ เท่ากับ 0.960 ค่า AGFI ทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ
มีค่าเท่ากับ 0.902 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.000 ทั้งนี้ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
ค่าทั้งหมดผ่านเกณฑ์ของดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน -0.526
(Hair et al., 2006)

การปรับตัว

การมีเอกภาพ

พันธกิจ

0.065

0.133

0.058

0.609**
0.771**

0.998**
0.747**
วัฒนธรรม
องค์การ

0.126*

-0.121*

0.132*

-0.126*

-0.257*

0.322**

ประสิทธิผล
องค์กร

-0.526*

ความเสี่ยงคน
ในองค์การ

ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ

ภาวะผู้น�ำ

0.915**

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์รวม

อัตราการเพิ่ม
ของยอดขาย

การด�ำเนินการ
ทรัพยากรบุคคล

การแสวงหาคนเก่ง

0.590

0.340

0.00

0.052

0.181

0.052

การจัดการคนเก่ง

0.675
0.605** อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ

0.956**

0.056

0.052

0.000

การรักษาบุคลากร

0.934 การวางแผนอัตราก�ำลัง
0.709**
0.916**
0.724*
0.524**

χ2=82.204, df=85, χ2/df=0.967, p-value=0.566, GFI=0.960, AGFI=0.902, RMSEA=0.000

การมีส่วนร่วม

การมุ่งเน้นการมีนวัตกรรม

0.092

0.066

คุณภาพสินค้าและบริการ

0.075

การสนับสนุนพัฒนาคนเก่ง

0.047

0.816**
0.766** ผลกระทบ
ภายนอก
องค์การ
0.832**
0.821**

0.619**
กลยุทธ์
0.753**
ทางธุรกิจ
0.988**

การจัดการด้านการศึกษา

0.052

การมุ่งเน้นการลดต้นทุน

การสนับสนุนจากภาครัฐ

0.046

0.058

ลักษณะประชากรศาสตร์

0.046
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สรุปผลของการวิจัย
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ของดัชนีผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ คือ ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
ผลสรุ ป ที่ ไ ด้ รั บ จากการวิ จั ย สามารถน� ำ มาตอบ (Factor loading) มีค่า 0.5 ขึ้นไป (2) ค่า Average Variance
Extracted (AVE) มีค่า 0.5 ขึ้นไป และ (3) ค่าความเที่ยงเชิง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ตามล�ำดับดังต่อไปนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลและส่ ง ผลต่ อ โครงสร้าง (CR) มีค่า 0.6 ขึ้นไป ผลของการวิเคราะห์องค์
ความเสี่ยงคนในองค์การและประสิทธิผลองค์การ โดย ประกอบเชิงยืนยันสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทุกตัวมีความ
ตรงแบบรวมศูนย์
ท�ำการศึกษาปัจจัยดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลกระทบที่เกิดจาก
		 1.1 ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเสี่ ย งคน
ในองค์การ ได้แก่ ผลกระทบภายนอกองค์การ กลยุทธ์ ความเสี่ยงคนในองค์การนั้นสามารถส่งผลต่อประสิทธิผล
ทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์การ ผลจากการศึกษาพบ องค์ ก ารซึ่ ง ประกอบด้ ว ย อั ต ราการเพิ่ ม ของยอดขาย
ว่า ปัจจัยทั้งหมดส่งอิทธิพลทางตรงต่อความเสี่ยงคนใน อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวมของกลุม่ ตัวอย่างบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
องค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ แห่งประเทศไทย โดยพบว่าถ้าความเสี่ยงคนในองค์การ
ได้แก่ ผลกระทบภายนอกองค์การกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ ลดต�่ำลงจะท�ำให้ประสิทธิผลใน การด�ำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
วัฒนธรรมองค์การ ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้งหมด และในทางตรงข้ามหากความเสีย่ งคนในองค์การเพิม่ สูงขึน้
ส่งอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนยั ส�ำคัญ จะท�ำให้ประสิทธิผลทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินงานขององค์การ
ลดต�่ำลง
ทางสถิติ
		 1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ
ได้แก่ ความเสี่ยงคนในองค์การ ผลจากการศึกษาพบว่า อภิปรายผลการวิจัย
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งคนในองค์ ก ารส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
ในการท�ำวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้มขี อ้ ค้นพบตามวัตถุประสงค์
ประสิทธิผลองค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
และสมมติฐานของการวิจัย โดยสามารถน�ำมาอภิปรายผล
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลสมการ ได้ดังต่อไปนี้
โครงสร้ า งผลกระทบของความเสี่ ย งคนในองค์ ก ารที่
ผลกระทบภายนอกองค์การส่งอิทธิพลทางตรง
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของบริษัทจดทะเบียนใน ในเชิงบวกต่อความเสี่ยงคนในองค์การ แสดงว่าตัวแปร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้พัฒนาขึ้นกับข้อมูล ทีอ่ งค์การควบคุมไม่ได้ทมี่ าจากภายนอก ได้แก่ ด้านลักษณะ
เชิงประจักษ์ ผลจากการศึกษาพบว่า
ประชากรศาสตร์ ซึ่งมีความส�ำคัญในการที่องค์การต้องมี
โมเดลสมการโครงสร้างหลังการปรับ (Modified การจัดเตรียมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการขยายตัวของ
model) มี ค วามสอดคล้อ งกับข้อ มูลเชิง ประจักษ์อ ยู่ใ น ธุรกิจทั้งในด้านของ อายุ เพศ ทักษะและคุณภาพฝีมือ
เกณฑ์ดี ค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ (R2) ที่มีค่ามาก ในแต่ละวัยแรงงาน (จรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์, 2557) ด้านการ
ที่สุดคือ การมีส่วนร่วมมีค่าเท่ากับ 0.995 รองลงมาคือ สนับสนุนจากภาครัฐในมุมมองของ อาภรณ์ ภู่วิริยะพันธ์
การมุ่งเน้นการมีนวัตกรรม มีค่าเท่ากับ 0.976 และตัวแปร (2557) กล่าวว่าภาครัฐต้องมีความเข้าใจในบริบทของธุรกิจ
สั ง เกตได้ ที่ มี ค ่ า ความเที่ ย งน้ อ ยที่ สุ ด คื อ การแสวงหา ให้ครบในทุกมิติ เช่น การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
คนเก่ง มีค่าเท่ากับ 0.274 โดยที่ตัวแปรสาเหตุทั้งหมด อาเซียน (AEC) ที่จะมาถึงภาครัฐต้องเร่งในการพัฒนาคน
ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดเพือ่ สามารถรองรับ
ของความเสี่ยงคนในองค์การซึ่งเป็นตัวแปรคั่นกลางได้ หรือสนับสนุนธุรกิจในด้านการสร้างทักษะฝีมือแรงงาน
ร้อยละ 13.30 และอธิบายตัวแปรผลประสิทธิผลองค์การ และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการด้านการ
ศึกษาในมุมมองของ กิติ มาดิลกโกวิท (2557) กล่าวว่า
ได้ร้อยละ 49.60
และส�ำหรับการตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ การศึกษาของชาติยงั ไม่สามารถป้อนบุคลากรทีจ่ บการศึกษา
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ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานท�ำให้บุคลากร
ในบางสายอาชีพขาดแคลนโดยเฉพาะสายอาชีพเห็นได้จาก
สายการบริหารจัดการที่มีผู้จบการศึกษาเกินความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ด้านการสนับสนุนพัฒนาคนเก่งใน
มุมมองของ ณัฐวุฒิ พงศ์สริ ิ (2557) เห็นว่าการจัดการคนเก่ง
เป็นสิง่ ส�ำคัญและเป็นเรือ่ งยากตรงทีว่ า่ ต้องจัดหาพัฒนาคน
ให้ตรงกับความต้องการขององค์การซึ่งแต่ละองค์การ
มีความต้องการที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน
ทั้งนี้ผลกระทบภายนอกองค์การในทุกปัจจัยนั้น
สามารถส่งผลท�ำให้ความเสี่ยงคนในองค์การเพิ่มสูงขึ้น
พร้ อ มทั้ ง ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางตรงในเชิ ง ลบต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
องค์การ สรุปได้วา่ ใน ด้านของลักษณะประชากรศาสตร์นนั้
องค์การควรมีการจัดเตรียมแผนการด�ำเนินงานทั้งในด้าน
ของจ�ำนวน คุณภาพ และทักษะฝีมือแรงงานให้มีความ
เหมาะสมตรงกับความต้องการกับวัยแรงงาน ที่มีความ
เสี่ยงและส่งผลโดยตรงต่อบริบททางธุรกิจขององค์การ
ด้ า นการสนั บ สนุ น พั ฒ นาคนเก่ ง เพื่ อ ให้ มี บุ ค ลากร
สนองตอบตามความต้องการขององค์การนัน้ มีความจ�ำเป็น
ที่ ต ้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ม า
สนับสนุน เช่น น�ำระบบการจัดการสมรรถนะบุคลากรมาใช้
เพือ่ เพิม่ ความรู้ ทักษะ และการปรับปรุงในเชิงพฤติกรรมของ
บุ ค ลากรซึ่ ง จะท� ำ ให้ ส ามารถลดผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้
ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ และการจัดการด้านการศึกษา
ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติควรร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในเชิงนโยบายเพือ่ สนับสนุนและเสริมสร้างบทบาท
ของประเทศให้เกิดการขับเคลือ่ นพัฒนาการศึกษาให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันเนื่องจากการศึกษาถือเป็นรากฐานของ
การพัฒนาประเทศ ซึง่ การจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานเหล่านี้
มีความจ�ำเป็น และสอดคล้องกับ Tiwari (2009) ที่พบว่า
ปัจจัยภายนอกสามารถส่งผลต่อการด�ำเนินการทรัพยากร
มนุษย์และส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การโดยที่องค์การไม่
สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้
กลยุทธ์ทางธุรกิจส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อ
ความเสีย่ งคนในองค์การ แสดงว่า การมุง่ เน้นการลดต้นทุน
การมุ ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร และการมุ ่ ง เน้ น
การมีนวัตกรรมขององค์การทีก่ อ่ ให้เกิดประสิทธิภาพหรือ
ได้รับความส�ำเร็จนั้นสามารถส่งผลท�ำให้ระดับของความ

เสี่ยงคนในองค์การลดต�่ำลงโดยที่ความเสี่ยงคือ ความเป็น
ไปได้ในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลอย่างเป็นปฏิปักษ์
ต่อความส�ำเร็จของวัตถุประสงค์องค์การ ส่วนเหตุการณ์
ที่เป็นด้านบวกเสมือนโอกาสที่ส่งกลับด้านกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารต่อการบรรลุประสิทธิผลขององค์การ สรุปได้ว่า
ถ้าองค์การมีการบริหารจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีการบริหารควบคุมต้นทุนที่ดี การมี
ระบบควบคุมคุณภาพ มีการจัดการกระบวนการผลิตสินค้า
และการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน รวมทั้งได้มีการสร้าง
นวั ต กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในองค์ ก ารสิ่ ง เหล่ า นี้ ส ามารถ
ส่ ง ผลท� ำ ให้ ค วามเสี่ ย งคนในองค์ ก ารลดต�่ ำ ลงและยั ง
ท� ำ ให้ อ งค์ ก ารได้ มี ผ ลการประกอบการที่ ดี ขึ้ น อี ก ด้ ว ย
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Halim and Che-Ha (2009)
พบว่า การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้นมา
จากการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยทีบ่ ทบาทของฝ่ายบริหารด้าน
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความยืดหยุ่นต่อการตอบสนอง
และการมุง่ หวังให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกันเพือ่ การตัดสินใจ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด�ำเนินธุรกิจขององค์การ
วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อ
ความเสีย่ งคนในองค์การ แสดงว่าการมีสว่ นร่วม การปรับตัว
การมีเอกภาพ และพันธกิจ สามารถส่งผลต่อระดับความ
เสี่ยงคนในองค์การและวัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การ สรุปได้วา่ การทีอ่ งค์การ
มีวฒ
ั นธรรมทีด่ แี ละมีความเหมาะสมกับการด�ำเนินงานนัน้
จะสามารถส่งผลท�ำให้ความเสี่ยงคนในองค์การลดต�่ำลง
และยังส่งผลให้องค์การได้มีผลการประกอบการที่ดีขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ Flouris and Yilmaz (2010)
ที่ได้ศึกษาปัจจัยวัฒนธรรมองค์การเชื่อมโยงกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์โดยเห็นว่า ศักยภาพ ประสบการณ์ และ
แรงบั น ดาลใจของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ารนั้ น สามารถ
แสดงออกโดยผ่านทางวัฒนธรรมองค์การ สอดคล้องกับ
Denison (1996) ที่พบว่าความหลากหลายในรูปแบบของ
วัฒนธรรมองค์การเพือ่ ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นนั้
สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะว่า
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ บรรยากาศในการ
ท�ำงาน โครงสร้างองค์การ กฎระเบียบ และภาวะผู้น�ำใน
องค์การเป็นตัวแปรของวัฒนธรรมองค์การทีม่ คี วามส�ำคัญ
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และเชื่ อ มโยงส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก าร (เอมอร
พลวัฒนกุล, 2557)
ความเสี่ ย งคนในองค์ ก ารส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางตรง
ในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การ แสดงว่า ความเสีย่ งทีเ่ กิด
จาก ภาวะผู้น�ำ การวางแผนอัตราก�ำลัง การรักษาบุคลากร
การจัดการคนเก่ง การแสวงหาคนเก่ง และการด�ำเนินการ
ทรัพยากรบุคคล สามารถส่งผลทางลบต่อประสิทธิผล
องค์การ กล่าวโดยสรุป คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง
คนในองค์การให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีแผนการสร้างและ
พัฒนาภาวะผู้น�ำ การวางแผนอัตราก�ำลังให้สอดคล้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการในด้านการสรรหา
คัดเลือกคนเก่ง และการดูแลรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้อยู่
กับองค์การ สิง่ เหล่านีห้ ากได้รบั ผลสัมฤทธิใ์ นการด�ำเนินการ
จะท�ำให้ความเสี่ยงคนในองค์การลดต�่ำลง ซึ่งจะส่งผลให้
องค์การเกิดประสิทธิผลในการด�ำเนินการทีด่ ขี นึ้ สอดคล้อง
กับแนวคิดประสิทธิผลองค์การที่มีความแตกต่างกันนั้น
เป็ น ผลมาจากการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก าร
(บรรพต วิรุณราช, 2552; Hester, 2005; Aldrich, 2008)
โดยที่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถ
ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อผลการประกอบการทางธุรกิจซึ่ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีมากหรือ
น้อยได้นั้นจะถูกส่งมาจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การหาก การจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้รับผลส�ำเร็จ
ความเสี่ยงคนในองค์การจะยิ่งเพิ่มขึ้นและจะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิผลองค์การในท้ายสุด (Aurora & Shetty, 2008)
ทั้ ง นี้ ถึ ง แม้ ว ่ า ตั ว แปรทั้ ง หมดในโมเดลสมการ
โครงสร้างสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ผลประสิทธิผลองค์การ ประกอบด้วย อัตราการเพิ่มของ
ยอดขาย อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม ได้ถึงร้อยละ 49.60 ซึ่งสามารถน�ำมาใช้
สนับสนุนผลของการวิจัยตามที่ได้ทบทวนจาก แนวคิด
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านผลกระทบของ
ความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ
ได้นั้น แต่ในอีกด้านหนึ่งตัวแปรสาเหตุซึ่งประกอบด้วย
ผลกระทบภายนอกองค์ ก าร กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ และ
วัฒนธรรมองค์การ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความเสี่ยงคนในองค์การซึ่งท�ำหน้าที่เป็นตัวแปรคั่นกลาง
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ได้ร้อยละ 13.30 แสดงให้เห็นถึงตัวแปรสาเหตุเหล่านี้ยังมี
ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งอิทธิพลต่อความเสี่ยงคนในองค์การ อาจ
ด้วยสาหตุจากความหลากหลายในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มในการแข่งขันที่สูงขึ้น และบริบท
ของรู ป แบบวั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
ออกไปในแต่ ล ะองค์ ก าร รวมทั้ ง ผลกระทบจากปั จ จั ย
แวดล้อมภายนอกองค์การทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ในโลกปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

ผลที่ได้รับจากการวิจัย เรื่อง ผลกระทบของความ
เสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การในครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลของการวิจัยไป
ใช้ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้ในทางปฏิบัติ

1. ผูบ้ ริหารองค์การควรมุง่ เน้นและให้ความส�ำคัญ
กับการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงคนในองค์การโดย
ก� ำ หนดเป็ น นโยบายหลั ก ขององค์ ก ารด้ า นความเสี่ ย ง
คนพร้อมทั้งจัดท�ำกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการรองรับ
รวมทั้ ง บู ร ณาการและเชื่ อ มโยงกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารกั บ ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ
ตามผลที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลแก่องค์การ อาทิเช่น จากผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้น�ำมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบที่สูงโดยที่ภาวะผู้น�ำ
นั้ น ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ความส� ำ เร็ จ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
มากเนื่องจากผู้น�ำเป็นผู้รับนโยบายจากบริษัทเพื่อน�ำสู่
การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรมพร้ อ มทั้ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
อย่างมากต่อระดับของความเสี่ยงคนในองค์การ ทั้งนี้เห็น
ควรให้ผู้บริหารขององค์การได้มีการด�ำเนินการส่วนที่
เกีย่ วข้องกับภาวะผูน้ ำ� ได้แก่ การสืบทอดต�ำแหน่ง เส้นทาง
ความก้าวหน้าสายอาชีพ การสรรหาคัดเลือก และการพัฒนา
เพิม่ ทักษะความรู้ โดยทีบ่ ริษทั จดทะเบียนควรมีการก�ำหนด
แผนพั ฒ นาผู ้ น� ำ อย่ า งเป็ น ระบบที่ มี ค วามชั ด เจน เช่ น
การจัดท�ำเป็นโครงการในระยะยาวเพื่อสร้าง พัฒนา และ
การรักษาผู้น�ำในองค์การ เป็นการเฉพาะโดยมีการก�ำหนด
วัตถุประสงค์และผลผลิตที่คาดหวังในการน�ำสู่การปฏิบัติ
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พร้อมทั้งมีระบบติดตาม ประเมินผล และป้อนกลับเพื่อ
วัดความส�ำเร็จเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงาน ทั้งนี้
ในการด�ำเนินการดังกล่าวเห็นควรให้มคี วามสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจของบริษัทในอีกด้านหนึ่ง
2. ผู้บริหารขององค์การควรให้ความส�ำคัญต่อ
ผลกระทบที่ได้รับจากภายนอกองค์การ โดยมีการวิเคราะห์
ติดตามประเมินสถานการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก
ผลของการวิจัยพบว่า ผลกระทบภายนอกองค์การส่งผล
ต่อความเสีย่ งคนในองค์การ เห็นได้จากผลการศึกษาในด้าน
ของการจัดการด้านการศึกษา การสนับสนุนพัฒนาคนเก่ง
และลักษณะประชากรศาสตร์ มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
ที่สูง ดังนั้นการจัดการด้านการศึกษา และการสนับสนุน
พัฒนาคนเก่ง สามารถน�ำไปใช้ในการด�ำเนินการวางแผน
รองรับผลกระทบภายนอกองค์การ เช่น การให้ทุนกับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา การท�ำข้อตกลงรับผู้ที่มือความ
สามารถพิเศษโดยตรงกับสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความ
สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรรองรับธุรกิจ
ตนเองโดยตรง ส�ำหรับในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์
องค์การจะต้องจัดวางแผนงานเพื่อให้รองรับกับการขยาย
ตัวตามแผนธุรกิจในระยะยาวให้ตรงตามความต้องการ
ของประชากรวั ยแรงงานในแต่ละประเภทที่อ าจส่ง ผล
กระทบโดยตรงกับการขยายตัวทางธุรกิจ รวมทัง้ ในด้านของ
องค์รวมนั้นเห็นควรรวมกลุ่มทางธุรกิจเพื่อใช้ผลักดันและ
ขอการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับเชิงนโยบาย
3. ผู้บริหารขององค์การควรให้ความส�ำคัญต่อ
การก�ำหนด/เลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งถือ เป็นหัวใจส�ำคัญ
ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของคนในองค์การ โดยการก�ำหนด
กลยุทธ์ทางธุรกิจที่องค์การเลือกใช้ในแต่ละประเภทของ
ธุรกิจให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของ
องค์การ เพื่อลดปัญหาหรือความขัดแย้งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์หรือก่อให้เกิดผลต่อความเสี่ยง
คนในองค์การ ผลของการศึกษาพบว่า ตัวแปรทีม่ คี า่ น�ำ้ หนัก
องค์ประกอบสูง คือ การมุ่งเน้น การมีนวัตกรรม และการ
มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและบริการ ทั้งนี้การบริหารองค์การ
ยุคใหม่เพือ่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันล้วนมุง่ เน้น

ไปที่การมีนวัตกรรม ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์การ
จ� ำ เป็ น จะต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมอย่ า งมี
แบบแผน เช่น การจัดตั้งหน่วยงานด้านนวัตกรรมโดยตรง
เพื่อใช้บริหารจัดการและให้องค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
การขับเคลื่อนให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมหลัก
ในการท�ำงานของคนทั้งองค์การ รวมทั้งการให้รางวัล
ด้านนวัตกรรมจากการท�ำงานประเภทต่างๆ เพื่อสร้าง
สิ่งจูงใจ เป็นต้น ส�ำหรับในส่วนของการมุ่งเน้นคุณภาพ
สินค้าและบริการเช่นกันบริษทั ใดผลิตสินค้าหรือให้บริการ
ที่มีคุณภาพต�่ำท้ายสุดจะส่ง ผลกระทบต่อประสิทธิผล
องค์การ ดังนั้นการมุ่งสู่ระบบคุณภาพของสินค้าและการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานรองรับโดยเฉพาะในระดับสากล
จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
4. ผู ้ บ ริ ห ารขององค์ ก ารควรให้ ค วามส� ำ คั ญ
ด้านวัฒนธรรมองค์การซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
องค์การและส่งผลต่อความเสี่ยงคนในองค์การ องค์การ
ควรมีโมเดลหรือรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสม
กับบริบททางธุรกิจที่สามารถผลักดันให้บรรลุผลส�ำเร็จซึง่
หากไม่มีการจัดวางแผนงานที่สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอาจจะส่งผลต่อความล้มเหลวขององค์การ
ได้เนื่องจากวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นรากฐานพฤติกรรม
เชิงกลุ่มของคนทั้งองค์การ จากผลการศึกษาพบว่า การมี
ส่วนร่วม มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบสูงจึงเป็นตัวขับเคลื่อน
ที่ส�ำคัญของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของระดับความเสี่ยงคนในองค์การ ทั้งนี้บริษัทจด
ทะเบียนควรให้ความส�ำคัญและมุง่ เน้นการปรับปรุงพัฒนา
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม
กับบริบทในการด�ำเนินงาน โดยอาจเริ่มจากการสร้างตัว
ขับเคลื่อนและน�ำสู่ การปฏิบัติเพื่อใช้ในการผลักดันให้เกิด
การมีส่วนร่วม เช่น การมุ่งเน้นการท�ำงานเป็นทีม การเปิด
กว้างในการรับรู้ การให้ความเคารพนับถือ และการสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจ รวมทั้งท�ำการปลูกฝังการมีส่วนร่วม
ของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับชั้นผ่านทางค่านิยมหลักของ
องค์การ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในอนาคต
การศึกษาวิจัย เรื่อง ผลกระทบของความเสี่ยงคน
ในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การในครั้งนี้ถึงแม้
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สามารถยืนยันผลการศึกษาเป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ทบทวนผ่านมานั้น รวมทั้งผล
ที่ ไ ด้ รั บ จากข้ อ ค้ น พบมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ ทั้งนี้ในการวิจัยเห็นว่าประสิทธิผลของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นนั้ ยังมีดชั นีชวี้ ดั อืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ
และควรน�ำมาพิจารณาในการศึกษาเพิม่ เติม เช่น อัตราส่วน
แบ่งตลาดใน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนผล
ตอบแทนต่อหุ้น ระดับความส�ำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด และระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการ เป็นต้น
พร้ อ มนี้ เ ห็ น ควรให้ มี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม โดยใช้
กรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ กั บ ประชากรกลุ ่ ม
ตัวอย่างเป็นรายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม หรือกลุ่มบริษัท
อื่นนอกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
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ท�ำการศึกษาในลักษณะภาคตัดขวางหรือในเชิงลึกส�ำหรับ
บริ ษั ท ที่ มี ข นาดใหญ่ เ พื่ อ น� ำ ผลที่ ไ ด้ ม าใช้ ป รั บ ปรุ ง และ
ยืนยันผลของการวิจัยในมิติองค์การด้านอื่นๆ นอกจากนี้
ยังเห็นควรให้ท�ำการศึกษาทบทวนปรับปรุงตัวแปรสังเกต
ได้เพิ่มเติม ได้แก่ การแสวงหาคนเก่ง อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ
และการมีเอกภาพ ซึ่งมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.524, 0.605 และ 0.609 ตามล�ำดับ ทัง้ นีถ้ งึ แม้ตวั แปรสังเกต
ได้ทั้งสามตัวจะมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแต่ผลการวิจัยพบว่า
ยังเป็นค่าน�้ำหนักองค์ประกอบที่มีค่าไม่สูงมากนักซึ่งหาก
ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ทั้ ง ในส่ ว นของข้ อ ค� ำ ถามหรื อ องค์
ประกอบที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้งานวิจัยในอนาคตมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป
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