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บทคดัย่อ 

 
งานวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการกบั

ผลการด าเนินงานของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ในช่วงปี พ.ศ.  2559 
โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 120 บรษิทั ตวัแปรทีใ่ชไ้ดแ้ก่ ขนาดของบรษิทั สดัส่วนกรรมการเพศ
หญงิ สดัส่วนกรรมการอสิระ สดัส่วนของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัมากกว่า 
1 แห่ง การควบรวมต าแหน่งประธานบรหิารและประธานกรรมการคนเดยีวกนัและจ านวนครัง้
การเขา้ประชมุต่อปี ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ ขนาดของบรษิทั ภาระหนี้สนิ และ ประเภทผูส้อบบญัชี
ทีบ่รษิทัใช ้ตวัแปรตาม คอื ผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) และผลการด าเนินงานทางตลาด 
(Tobin’s Q) และใชก้ารวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรดว้ย การวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และ การวเิคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการศกึษา 

จากการศกึษาพบวา่จ านวนครัง้การประชมุมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบอย่างมนียัส าคญักบัผล
การด าเนินงานซึ่งวดัด้วยมูลค่าทางบญัช ี(ROA) และ ไม่พบความสมัพนัธ์ใดระหว่างตวัแปร 
การก ากบัดูแลกจิการกบัผลการด าเนินงานโดยวดัดว้ยมูลค่าทางตลาด (Tobin’s Q) 
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ก าลงัใจเป็นอย่างดจีนท าให้ผูเ้ขยีนสามารถท างานชิน้นี้ลุล่วงไปได้รวบถงึขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
หลกัสูตรควบปรญิญาตร ี - โท ทางการบญัช ีทีช่ว่ยประสานงานอย่างแขง็ขนัและชว่ยใหว้จิยัเล่มนี้
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยสมบูรณ์ 
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ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ หรอืผูท้ี่สนใจงานวจิยัฉบบันี้ หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยั
ตอ้งขออภยัมา ณ ที ่นี้ดว้ยและขอน้อมรบัไวเ้พื่อปรบัปรุงแกไ้ขในการศกึษาครัง้ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคญัของป ญหา 
 

การก ากบัดูแลกจิการเป็นประเดน็ทีน่กัลงทุนและนกัวจิยัใหค้วามส าคญั เนื่องจากวกิฤต
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2540 หรือที่เรียกว่า “วกิฤตการณ์ต้มย ากุ้ง” ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยอย่างรุนแรงและกวา้งขวางผลกระทบจากวกิฤตทางการเงนิได้
ท าให้บริษัททยอยปิดตวัลงไปเป็นจ านวนมากหลายๆ ภาคส่วนต่างหาสาเหตุถึงวกิฤตทาง
การเงินในครัง้นัน้และหนึ่งในสาเหตุคือการก ากบัดูแลกิจการที่ล้มเหลว เช่น การคอรปัชัน่  
การเอือ้เฟ้ือประโยชน์ต่อพวกพอ้งภายในองคก์รหรอืแมแ้ต่ความไม่มปีระสทิธภิาพในการด าเนิน
นโยบาย สิง่เหล่านี้ลว้นแสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัหลายแห่งไม่มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่นีกั (เสาวณี 
และ นิธสิาร, 2560) 

หลงัจากวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศไทยรฐับาลได้เล็งเหน็ความส าคญัของการก ากบั
ดูแลกจิการมากขึน้เพราะการก ากบัดูแลกจิการเป็นระบบทีค่วบคุมการบรหิารจดัการของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้ผูถ้อืหุ้น และผูม้สี่วนได้เสยีมัน่ใจว่าผูบ้รหิารของกจิการได้ท างานด้วยความโปร่งใสและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นโดยมกีารค านึงถงึผลกระทบของการบรหิารกจิการที่มตี่อผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีและสรา้งความเชือ่มัน่ในตลาดทุน (ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร, 2555) ในปี 2545 รฐับาลได้
ก าหนดให้เป็นปีเริม่ตน้การก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
แห่งชาตขิึน้ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้ณรงคแ์ละส่งเสรมิใหก้จิการจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ตระหนักถงึ
ความส าคญัและประโยชน์ของการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(ส านักงานคณะกรรมการก ากบัดูแล
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์, 2551) และต่อมาในปี 2549 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ได้ประกาศหลกัการและแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการให้กับบริษัทจดทะเบียนใน
หลกัทรพัยป์ระเทศไทยโดยแนวทางดงักล่าวประกอบดว้ย หมวดของสทิธผิูถ้อืหุน้ การปฏบิตัติ่อ
ผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั การค านึงถงึบทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (ศูนย์พฒันาการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจด
ทะเบยีนในหลกัทรพัยป์ระเทศไทย, 2549) และได้มกีารปรบัปรุงหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนให้เทยีบเคยีงกบัมาตรฐานสากลด้านการก ากับดูแลกิจการ คอื The 
Organization for Economic Co- Operation and Development ( OECD  Principles of 
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Corporate Governance ปี ค.ศ. 2004) และขอ้เสนอแนะของธนาคารโลกจากการเขา้ร่วมโครงการ 
Corporate Governance -  Reports on the Observance of Standards and Codes (CG-
ROSC) 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมตีลาดที่ให้บริษทัสามารถระดมทุนอยู่ 2 แห่ง คือ ตลาดหลกั 
ทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ทัง้ 2 แห่งมคีวามแตกต่างกนัดงันี้ 

ส าหรบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการซื้อขายหลกัทรพัยค์ณุสมบตัิ
ของบริษัทที่สามารถเข้ามาจดทะเบียนได้คือ ต้องมีเงินทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทขึ้นไป  
มจี านวนผูถ้อืหุน้รายย่อย 1,000 รายขึน้ไป มกี าไรสุทธใินระยะเวลา 2 ถงึ 3 ปีล่าสุดก่อนยื่นค าขอ
จดทะเบียนรวมกนัมากกว่า 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นค าขอจดทะเบียนต้องมกี าไร
สุทธมิากกวา่ 30 ลา้นบาท จงึเป็นธุรกจิขนาดใหญ่ทีส่ามารถเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยได้ ส่วนตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ซึ่งเป็นตลาดหลกัทรพัย์แห่งที่สองของ
ประเทศไทย มวีตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ตลาดเพื่อใหธุ้รกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ทีม่ศีกัยภาพ
ในการเตบิโตสูงได้มโีอกาสในการระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์ ให้สามารถหาแหล่งเงนิทุนใน
ลกัษณะเดยีวกนักบัตลาดหลกัทรพัย ์แต่มเีงื่อนไขในการเขา้ตลาดน้อยกวา่ คุณสมบตัขิองบรษิทั
ทีจ่ะสามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ไดค้อื ตอ้งมกีารประกอบธุรกจิขนาด
กลางและขนาดเลก็ มทีุนจดทะเบยีน 50 ล้านบาทขึน้ไป มผีูถ้อืหุ้นรายย่อย 300 รายขึน้ไปและ
ประกอบกจิการอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งขอ้ก าหนดเหล่านี้ถอืเป็นการอ านวยความสะดวกให ้แก่ธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดเลก็ในการเขา้มาระดมทุนเป็นอย่างมาก 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เริม่เปิดการซื้อขายหลกัทรพัยค์รัง้แรก
ในวนัที่ 17 กนัยายน 2544 มบีรษิทัที่เขา้มาจดทะเบยีนเพยีง 3 บรษิทั หลงัจากนัน้ได้มบีรษิทั
เขา้มาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เพิม่ขึน้ทุกปี จนปัจจุบนัมจี านวนทัง้สิ้น 150 
บรษิทั (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2560)  

 

 
 

แผนภูมทิี ่1 จ านวนบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 - 2559 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560) 
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จ ำนวนบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้ในแต่ละปี จ ำนวนบริษัทในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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ถงึแม้ว่าบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ จะเป็นธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ที่มโีครงสรา้งการด าเนินงานและการระดมทุนแตกต่างจากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) แต่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ควร
ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีพื่อเพิม่คุณภาพของบรษิทัใหม้คีวามน่าเชือ่ถอื  

ดังนัน้ผู้ว ิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลและผล 
การด าเนินงานของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ เนื่องจากงานวจิยัในครัง้นี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการตัง้ค าถามวา่ ปัจจยัใดบา้งในการก ากบัดูแลส่งผลต่อผลการด าเนนิงาน
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ และช่วยเพิม่ความมัน่ใจให้แก่นักลงทุน 
รวมถงึผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งต่างๆ 
 
วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัในการก ากบัดูแลกบัผลการด าเนินงานของบริษทั
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
 

ตวัแปรควบคมุ 
1. ขนาดของบรษิทั 
2. ภาระหน้ีสนิ 
3. การใชบ้รษิทัตรวจสอบบญัชทีีเ่ป็น Big 4 

ตวัแปรอิสระ 
1. ขนาดของคณะกรรมการ  
2. สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิ 
3. สดัส่วนคณะกรรมการอสิระ 
4. สดัส่วนของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบรษิทัมากกว่า 1 แห่ง 
5. การควบรวมต าแหน่งประธานบรหิาร และ

ประธานกรรมการคนเดยีวกนั 
6. จ านวนครัง้การเขา้ประชุมต่อปี ตัวแปรตาม 

1. อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม       
(ROA) 

2. Tobin’s Q 
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ขอบเขตการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
(mai) ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้กลุ่มธุรกจิการเงนิ และบรษิทัที่มขีอ้มูลไม่ครบถ้วนและอาจ
ถูกเพกิถอน โดยใชข้อ้มูลจาก งบการเงนิ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ปี พ.ศ. 2559 
 
นิยามค าศพัท ์
 

การก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล หมายถึง  
การบรหิารจดัการบรษิทัที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเพิม่มูลค่าให้กบัผูถ้อืหุ้น
ระยะยาว และค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) หมายถงึ ตลาดส าหรบับรษิทัขนาดกลางและขนาด
เล็ก เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2542 โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนใหบ้รษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็ทีม่แีนวโน้มการเจรญิเตบิโต
ทีด่ ี

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(Return on Asset: ROA) หมายถงึ ผลการด าเนิน 
งานทางบญัชทีีว่ดัดว้ยก าไรสุทธติ่อสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

อตัราส่วนมูลค่าสินทรพัย์ต่อต้นทุนการเปล่ียนแทน (Tobin’s Q) หมายถึง ผล 
การด าเนินงานทางตลาดวดัด้วยมูลค่าตลาดของหุ้นสามญั ณ สิ้นปีรวมกบัหนี้สิ้นทัง้หมดของ
บรษิทัต่อสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

ประธานกรรมการ (Chairman) หมายถงึ ผูร้บัผดิชอบในฐานะผูน้ าคณะกรรมการและ
ท าหน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการประชมุ 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถงึ ผูบ้รหิารที่ได้รบัแต่งตัง้ให้
เป็นกรรมการบรหิารงานประจ าของบรษิทั 

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถงึ สมาชกิของคณะกรรมการบรษิทั
ที่เป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารและผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง มหีน้าที่ตรวจสอบการท างาน
ของทมีบรหิารของบรษิทั มสี่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบายของบรษิทัแต่จะไม่มี
ส่วนเกีย่วขอ้งหรอืไม่มสี่วนไดส้่วนเสยีในการตดัสนิใจของทมี 

คณะกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non - Executive Director) หมายถงึ กรรมการ
จากภายนอกทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืกรรมการอสิระ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. สะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและผล
ด าเนินงานของบรษิทั 

2. เป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนในการน าผลวจิยัไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน 
 



บทท่ี 2 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการก ากับดูแลที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

กรณศีกึษาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ เอม็ เอ ไอ (mai) ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มูล
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. ทฤษฎตีวัแทน (Agency Theory)  
2. การก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance หรอื CG) 
3. ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 
4. ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน 
5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory)  
 

แนวคิดของ Jensen และ Meckling (1976) ได้เขยีนทฤษฎีตวัการตวัแทนว่าเจ้าของ
กิจการไม่สามารถบรหิารงานได้เพยีงตวัคนเดยีวจึงต้องท าให้มบีุคคลเขา้มาบริหารงานแทน
เจ้าของกิจการ ทฤษฎีนี้อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่ายโดยมีการแทน “ตวัการ” 
(Principle)” ด้วยผู้ลงทุนหรอืผูถ้ือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษทัต้องการให้บริษัทมกี าไรและได้ผล
ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้บรษิทัมผีลตอบแทนสูงคุม้ค่ากบัที่ลงทุนไปใหม้ากทีสุ่ด “ตวัแทน” (Agent)” 
ดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทัหรอืคณะกรรมการของบรษิทัซึ่งเป็นผูบ้รหิารขององคก์รมหีน้าทีต่้องท า
ให้ผูว้่าจ้างหรอืตวัการมคีวามพงึพอใจสูงสุดโดยวธิกีารที่มปีระสทิธภิาพภายใต้ค่าใชจ้่ายหรือ
ตน้ทุนทีจ่ ากดัและออกแบบการบรหิารบรษิทัใหเ้หมาะสมทีสุ่ดใหส้มกบัค าทีว่า่ผูบ้รหิารมอือาชพี
ตราบใดทีผู่บ้รหิารซึ่งเป็นตวัแทนตดัสนิใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากเงนิลงทุนในวธิี
ที่สอดคล้องกบัการสร้างผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตวัการแล้วความสมัพนัธ์ของ 
การเป็นตวัแทนระหว่างผูถ้อืหุ้นกบัผูบ้รหิารยงัคงมปีระสทิธผิลที่ดแีต่ถ้าหากผลประโยชน์และ
วตัถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารไม่สอดคล้องกันจะท าให้เกิดปัญหาการเป็นตัวแทน 
(Agency Problem) ขึน้ซึ่งก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามมาไดด้งันี้ (Jensen และ Meckling, 1976 
อา้งองิใน ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร, 2551) 
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- ปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถงึ ผูบ้รหิารเหน็แก่
ผลประโยชน์ของตนมากจนไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นและไปขดัแย้งต่อหน้าที่ที่ตน
ไดร้บัมอบหมาย 

- ปัญหาภาวะภยัทางศลีธรรม (Moral Hazard) หมายถงึ ปัญหาทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถ
แน่ใจวา่ผูบ้รหิารทีเ่ลอืกเขา้มาไดใ้ชค้วามพยายามและมปีระสิทธภิาพสูงสุดในการท างานหรอืไม่ 

- ปัญหาการคดัเลอืกที่ขดัประโยชน์ (Adverse Selection) หมายถงึ ปัญหาที่เจา้ของ
กจิการหรอืผูถ้อืหุน้ไม่แน่ใจวา่ผูบ้รหิารทีเ่ลอืกเขา้มาด าเนินการแทนจะมคีวามสามารถเพยีงพอ
หรอืสอดคลอ้งกบัผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บัหรอืไม่ 
 
การก ากบัดแูลกิจการ 

 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายไว้ว่าการก ากับดูแลกิจการหรือ

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance หรือ CG) หมายถึง ระบบที่จ ัดให้มีโครงสร้างและ
กระบวนการของความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถ้อืหุน้เพื่อสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั น าไปสู่ความเจรญิเตบิโตและเพิม่มูลค่าให้กบัผูถ้อืหุ้นระยะยาวโดยค านึงถงึผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีอื่น 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่นีัน้มคีวามส าคญัต่อบรษิทัจดทะเบยีนโดยแสดงใหเ้หน็ถงึการมี
ระบบการบริหารจดัการที่มปีระสิทธภิาพโปร่งใสตรวจสอบได้ ความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ของ
คณะกรรมการซึ่งจะช่วยในเรื่องการสร้างความเชื่อมัน่ให้ผู้ถอืหุ้น ผูล้งทุน ผูม้สี่วนได้เสยีและ
ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิง่ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่ปีระชาชนเป็นผูถ้อื
หุน้ (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) 

นบัแต่ปี 2545 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้รณรงคแ์ละส่งเสรมิใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
ตระหนกัถงึความส าคญัและประโยชน์ของการก ากบัดูแลทีด่โีดยเสนอหลกัการก ากบัดูแลทีด่ี 15 ขอ้
ใหแ้ก่บรษิทัจดทะเบยีนเพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัใินข ัน้เริม่แรก ต่อมาในปี 2549 ไดม้กีารปรบัปรุง
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนโดยเทยีบเคยีงกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการของ The Organization 
for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance 
ปี 2004) และขอ้เสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการCorporate Governance - 

Reports on the Observance of Standards and Codes (CG -ROSC) เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าและ
ส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั ดงันัน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดด้ าเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการส่งเสรมิใหบ้รษิทัจดทะเบยีนมรีะบบการก ากบัดูแลกจิการที่ดโีดยมุ่งหวงัให้
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิทัจดทะเบยีนทุกบรษิทัมกีารพฒันาการก ากบัดูแลกจิการ
ให้สามารถเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์ของบรษิทัและเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อ
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ความสามารถในการแขง่ขนัและการเตบิโตของตลาดหุน้ไทย ตลอดจนสนบัสนุนการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจที่ย ัง่ยืนของประเทศ ดงันัน้ในปี 2555 ตลาดหลกัทรพัย์จึงได้ท าการปรับปรุง
หลกัการก ากบัดูแลที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนอกีครัง้โดยเป็นการปรบัปรุงแก้ไขเพิม่เติมใน
ส่วนของแนวปฏบิตัทิีด่ที ัง้ 5 หมวดใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชว้ดัระดบั“การก ากบัดูแลกจิการของ
บรษิทัจดทะเบยีน” ส าหรบัประเทศในกลุ่ม ASEAN (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ประกอบด้วยหลกัการ
และแนวปฏบิตัทิี่ดเีกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการแต่ไม่รวมถงึเรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหป้ฏบิตัิ
ไวช้ดัเจนแลว้ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวดไดแ้ก่ 

หมวดที ่1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
ผูถ้อืหุ้นมสีทิธิใ์ชค้วามเป็นเจ้าของโดยควบคุมบรษิทัผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้

ท าหน้าที่แทนตนมสีทิธิใ์นการตดัสนิใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของบรษิทัจงึควรส่งเสรมิให ้
ผูถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิข์องตน 

หมวดที ่2. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
ผูถ้อืหุ้นทุกรายทัง้ผูถ้อืหุ้นที่เป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุ้นที่ไม่เป็นผูบ้รหิารรวมทัง้ผูถ้อืหุ้น

ต่างชาตคิวรไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยทีถู่กละเมดิสทิธิค์วร
มโีอกาสไดร้บัการชดเชย 

หมวดที ่3. บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท์ี่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการควรพจิารณาให้มกีระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผู้มี
ส่วนไดเ้สยีในการสรา้งความมัง่คัง่ความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ 

หมวดที ่4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัทัง้ขอ้มูล

ทางการเงนิและขอ้มูลทีม่ใิชข่อ้มูลทางการเงนิอย่างถูกตอ้งครบถว้นทนัเวลาโปร่งใสผา่นการเขา้ถงึ
ขอ้มูลไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชือ่ถอื 

หมวดที ่5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกจิการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

คณะกรรมการมีการรบัผดิชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ
(ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2555)  
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ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai)       
    

ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : mai) เกิดขึ้นจาก
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดร้บัการความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวนัที่ 
11 พฤศจกิายน 2541 ใหจ้ดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์ เอม็ เอ ไอ (แต่เดมิ เรยีกวา่ “ตลาดใหม่”) เพื่อ
เป็นตลาดรองและเป็นแหล่งระดมทุนส าหรบับรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็ทีอ่าจยงัมคีณุสมบตัิ
ไม่พร้อมที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แต่มีความต้องการที่จะเขา้สู่
กระบวนการเป็นบรษิทัจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ได้มกีารเปิดอย่างเป็นทางการ
ในวนัที ่21 มถิุนายน 2542 หลงัจากนัน้ไดด้ าเนินการเพื่อเตรยีมในดา้นการบรหิารงานและแผน 
การตลาดเพื่อชกัชวนให้บรษิทัในกลุ่มธุรกจิที่มกีารเตบิโตสูงและธุรกจิที่มศีกัยภาพมาเขา้เป็น
บรษิทัจดทะเบยีนจนกระทัง่วนัที ่17 กนัยายน 2544 ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ จงึไดเ้ริม่เปิด
การซื้อขายหลกัทรพัยเ์ป็นครัง้แรกโดยมบีรษิทัจดทะเบยีนที่น าหลกัทรพัย์เขา้ซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นบริษัทแรกคอื บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และต่อมา
เพื่อให้ผูล้งทุนไดร้บัรู้ขอ้มูลและเหน็ภาพของแนวโน้มการเคลื่อนไหวการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอคลา้ยกบักรณขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจงึมี
การค านวณและเผยแพร่ดชันีราคาหุน้ ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai Index) ซึ่งการค านวณ
ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนักบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์หล่งประเทศไทย (SET Index)  

ความแตกต่างระหว่างตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลกัทรพัยใ์หม่คอื
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถูกจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของบรษิทัที่มี
ขนาดใหญ่ มีทุนช าระแล้วข ัน้ต ่ าของหลักทรัพย์ตัง้แต่ 300 ล้านบาทขึ้นไปในขณะที่ตลาด
หลกัทรพัย์ใหม่ เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกจิที่มศีกัยภาพขนาดกลางและขนาดเลก็มทีุนช าระ
แลว้ข ัน้ต ่าของหลกัทรพัยต์ัง้แต่ 50 ลา้นบาทขึน้ไปโดยเน้นธุรกจิทีม่กีารเตบิโตสูงและมแีนวโน้ม
การเติบโตที่ดีในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่สามารถเข้ามาในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไดม้โีอกาสในการระดมทุน อย่างไรกต็ามแนวทางการพจิารณาค าขอรบั
อนุญาตการเสนอขายหุ้นครัง้แรกจากส านักงาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนแนวทางการปฏบิตัภิายหลงัการเขา้จดทะเบยีนแล้วจะไม่มคีวามแตกต่างกนั 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) 
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วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) มีดงัต่อไปน้ี 
1. เพื่อเปิดโอกาสใหบ้รษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็ไดเ้ขา้มามหีนทางในการระดมทุน

ผา่นตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ชน่เดยีวกบับรษิทัขนาดใหญ่ 
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นใหธุ้รกจิเงนิร่วมลงทุน (Venture Capital) เขา้มาลงทุนในธุรกจิ

ขนาดกลางและขนาดเลก็ทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตมากขึน้ 
3. เพื่อเป็นการเพิม่สนิค้าใหม่ใหก้บันกัลงทุนในตลาดและเป็นการกระจายความเสีย่ง

ใหก้บันกัลงทุน 
4. เพื่อสนบัสนุนใหก้ารปรบัโครงสรา้งหนี้มคีวามเป็นไปไดม้ากยิง่ข ึน้ เนื่องจากสถาบนั

การเงินที่เขา้ไปถือในกิจการของลูกหนี้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงหนี้เป็นทุนแล้วสามารถลด 
การถอืหุน้ลงได ้ภายหลงักจิการของลูกหนี้มผีลการท างานทีด่ขี ึน้และมกีารน าเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
 
ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน  
 

ผลการด าเนินงานทีผู่ว้จิยัใชใ้นการทดสอบปัจจยัในการก ากบัดูแล คอื ผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Return on asset: ROA) และ Tobin’s Q โดย ROA เป็นตวัวดัผลการด าเนินงาน
ทางบญัช ีและ Tobin’s Q เป็นตวัวดัผลด าเนินงานทางการตลาด 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return on Asset: ROA) สามารถค านวณไดโ้ดย 
 

ROA =   เฉลีย่วมสทุธถิวัสนิทรพัย์ร

ก าไรสทุธิ
  

 
ROA เป็นอตัราส่วนที่ใชว้ดัประสทิธภิาพของบรษิทัในการน าสนิทรพัย์ไปลงทุนใหเ้กดิ

ผลตอบแทนโดย เป็นค่าที่แสดงถงึผลก าไรที่บรษิทัหาได้จากสนิทรพัยท์ัง้หมดที่บรษิทัใช ้เมื่อ 
ROA มคี่าสูงขึน้แสดงว่าบรษิทัมคีวามสามารถในการท าก าไรจากการใชส้นิทรพัย์ไดด้ขี ึน้แต่ใน
ปัจจุบนัการวดัผลการด าเนินงานจาก ROA อย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอเพราะ ROA ใชก้ารวดั
มูลค่าทางบญัชจีากงบการเงนิซึ่งเป็นการวเิคราะหผ์ลในอดตีและถ้าหากบรษิทัไดม้กีารตกแต่ง
ตวัเลขทางบญัช ีอาจท าใหผ้ลการด าเนินงานทีว่เิคราะหด์ว้ย ROA มคี่าสูงขึน้ดว้ยท าใหต้วัวดัผล
การด าเนินงานนี้ยงัไม่น่าเชือ่ถอืเท่าทีค่วร 

Tobin’s Q = อตัราส่วนมูลค่าต่อต้นทุนการเปลี่ยนแทน ซึ่งแสดงถงึอตัราส่วนสนิทรพัย์
ลงทุนการบรหิารงานและการจดัการภายในบรษิทั (Replacement Cost of Asset) แสดงถงึมูลค่า
ของสนิทรพัยใ์นมุมมองของตลาดซึ่งมมีูลค่าเป็นเท่าใดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าสนิทรพัย์ที่ต้อง
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จ่ายซื้อในขณะนัน้แต่เนื่องจากการค านวณต้นทุนเปลี่ยนแทนนัน้มคีวามยุ่งยากในการประมาณ
การนกัวเิคราะหจ์งึนิยมใชมู้ลค่าทางบญัช ี(Book Value) ของสนิทรพัยแ์ทนการใชมู้ลค่าสนิทรพัย์
ทีค่ านวณดว้ยตน้ทุนการเปลีย่นแทนซึ่งจากสูตรของ (Damodaran, 1999) ใชก้ารค านวณ Tobin’s Q 
ดงันี้ 

Tobin’s Q    =    
บรษิทัหมดของทัง้สนิทรพัย

บรษิทัหมดของทัง้หนี้สิ้น  + สิ้นปีณ  มญัสาของหุน้มลูค่าตลาด  

 
Tobin’s Q เป็นตวัวดัที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายในการพิจารณาผลการด าเนินงานด้วย

มูลค่าตลาดซึ่ง Tobin’s Q วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานจากขอ้มูลงบการเงนิซึ่งเป็นขอ้มูลในอดตี
และมูลค่าตลาด เป็นขอ้มูลที่นกัลงทุนใชค้าดการณ์อนาคตของไดอ้ย่างเตม็ที่ (Tobin’s Q 1981 
อา้งถงึใน มนวกิา ผดุงสทิธิ,์ 2548) 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในการศกึษาปัจจยัในการก ากบัดูแลทีส่่งผลต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

ทวิาพร พฤทธปิระเสรฐิ, (2558) ศกึษาเรื่องคุณลกัษณะของคณะกรรมการและการเขา้ร่วม
การต่อต้านการทุจรติในองค์กรต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั กรณีศกึษาบรษิทัจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100 โดยใช้ ROA เป็นตัววดัผลการด าเนินงาน  
ผลการศกึษาพบวา่ สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระและการเขา้ร่วมเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจริต
ในองค์กรไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน โดยระดบัการศกึษาของคณะกรรมการและ
ขนาดบริษัทมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัผลการด าเนินงาน ส่วนจ านวนสมาชกิ
คณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงและประสบการณ์ของคณะกรรมการมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนักบัผลการด าเนินงาน 

วรพงศ์ แก้วค า, (2557) ศกึษาเรื่องขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทกบั
มูลค่าของกจิการ: หลกัฐานจากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ขอ้มูล
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2555 วดัมูลค่าของกจิการด้วย Tobin’s Q ผลจากการทดสอบพบว่า 
ขนาดคณะกรรมการบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกจิการ ส่วนสดัส่วนกรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิาร ส่งผลกระทบเชงิลบอย่างมนียัส าคญัต่อมูลค่าของกจิการ ซึ่งแสดงใหเ้หน็วา่หากบรษิทั
มจี านวนกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารมาก ย่อมส่งผลใหมู้ลค่าของกจิการลดลง เพราะโดยต าแหน่ง
ระดบัผู้บริหารส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเครอืญาตกินั ย่อมท าให้โอกาสในการก าหนดนโยบายใน 
การบรหิารงานส่วนใหญ่สามารถท าได้ง่าย จงึท าให้ไม่มอี านาจคดัคา้นหรอืแสดงความคดิเหน็
เท่าที่ควร ส่วน การแยกต าแหน่งระหว่างประธานกรรมการและประธานผูจ้ดัการส่งผลกระทบ
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เชงิบวกอย่างมนีัยส าคญัต่อมูลค่าของกจิการกล่าวคอื บรษิทัซึ่งผูด้ ารงต าแหน่งแยกต าแหน่ง
ระหวา่งประธานกรรมการและประธานผูจ้ดัการมใิชบุ่คคลเดยีวกนัจะสง่ผลใหมู้ลคา่ของกจิการสงู
กวา่บรษิทัทีม่กีารรวมต าแหน่งดงักล่าวไวใ้นคนเดยีวกนั 

วลัลา ฐิตเมธากุล, (2553)  ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยขอ้มูล 
การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ วดัผลการด าเนินงานดว้ย Tobin’s Q และ ROA พบวา่ สดัส่วนกรรมการ
อสิระ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนียัส าคญัเชงิสถติกิบัผลการด าเนินงานโดยใชมู้ลค่าตลาด 
Tobin’s Q ส่วน สดัส่วนการถอืหุน้ของคณะกรรมการทีม่าจากฝ่ายบรหิารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ
อย่างมีนัยส าคญัเชิงสถิติกบัผลการด าเนินงานโดยใช้มูลค่าตลาด Tobin’s Q และยังพบว่า  
ความเสี่ยงทางการเงนิ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนีัยส าคญัเชงิสถติกิบัผลการด าเนินงาน 
ส่วน ขนาดบรษิทัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบอย่างมนียัส าคญัเชงิสถติกิบัผลการด าเนินงานของบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิซึ่งวดัจากมูลค่าทางบญัช ี
(ROA)  

Ibrahim and Samad, (2011) ศกึษาเรื่องกลไกการก ากบัดูแลกจิการและกจิการครอบครวั
ที่จดทะเบยีนในประเทศมาเลเซียโดยวดัค่าผลการด าเนินงานดว้ย ROA ROE และ Tobin’s Q 
ผลการศกึษาพบว่า ขนาดของคณะกรรมการมคีวามสมัพนัธ์ทางลบอย่างมนียัส าคญักบั  ROE 
และ Tobin’s Q และการควบรวมต าแหน่งระหว่างประธานบริหารและประธานกรรมการ  
มคีวามสมัพนัธท์างลบอย่างมนียัส าคญักบั ROA ในส่วนของกรรมการที่เป็นอสิระมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติกิบั ROA และ ROE  

Haniffa and Hudaib, (2006) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการกบัผล
การด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์กวัลาลมัเปอร์ พบว่า ขนาดของ
คณะกรรมการ และสดัส่วนจ านวนหุ้นทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ใหญ่ 5 อนัดบัแรก มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัผลการด าเนินงาน เมื่อวดัผลดว้ย ROA แสดงใหเ้หน็ว่าขนาดของคณะกรรมการและสดัส่วน
จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อนัดบัแรก ยิ่งมีจ านวนมากจะช่วยให้ผลการด าเนินงานมี
ประสทิธภิาพดยีิง่ข ึน้ ส่วนสดัส่วนการถอืหุน้ของผูบ้รหิารและการรวมต าแหน่งประธานกรรมการ
กับผู้จ ัดการใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการด าเนินงานทางบัญชี ROA โดยสัดส่วน 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการมากกวา่ 1 แห่ง และสดัส่วนกรรมการอสิระไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
ผลการด าเนินงานทางบญัช ีROA 
 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

การศกึษาครัง้นี้ใชข้อ้มูลรายปีของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ
กลุ่มตวัอย่างประกอบไปด้วยบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีอ้มูลครบถ้วนในช่วงปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมทีัง้สิ้น 
150 บรษิทั แบ่งเป็น 7 อุตสาหกรรม โดยมหีลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ดงัต่อไปนี้  

1. เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ มผีลการด าเนินงานในรอบปี 
พ.ศ. 2559 

2. เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเวน้
กลุ่มอุตสาหกรรมการเงนิ เนื่องจากอุตสาหกรรมการเงนินี้มพีื้นฐานขอ้มูลทางบญัชโีครงสร้าง
การด าเนินการ โครงสร้างทางการเงินที่มีลกัษณะเฉพาะรวมไปถึงการก ากบัดูแลกิจการที่
แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ดงันัน้จงึไม่ควรน ามาวเิคราะหร์่วมกบักลุ่มอุตสาหกรรมอื่น 

3. เป็นบริษัทที่ด าเนินงานต่อเนื่องครบทัง้ปี พ.ศ. 2559 และไม่เขา้ข่ายถูกเพกิถอน
หรอืก าลงัฟ้ืนฟูกจิการ 
 

ในการรวบรวมขอ้มูลบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขดงักล่าว ทัง้ 3 ขอ้ มทีัง้หมด 120 ตวัอย่างดงัตารางต่อไปนี้  

ที่มา : ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559 (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560) 

 
 
 

ขัน้ตอนการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง  จ านวน  
กลุ่มตวัอย่างบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai)           150 ตวัอย่าง 
หกั  กลุ่มตวัอย่างอุตสาหกรรมการเงนิ 9 ตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งทีข่อ้มูลไม่ครบถว้น  17 ตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน 4 ตวัอย่าง 
รวมจ านวนตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั 120 ตวัอย่าง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ซึ่งประกอบไปดว้ยรายชือ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน  
ซึ่งเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจาก (https://www.set.or.th) ขอ้มูล
ของคณะกรรมการและรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัรวบรวมจากแบบแสดงรายงานขอ้มูล
ประจ าปี (56-1) เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดทะเบยีน และขอ้มูลเกี่ยวกบับรษิทัที่เผยแพร่ผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงฐานข้อมูล SET Market Analysis and Reporting Tool 
(SETSMART) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกบ็ขอ้มูลรายปี พ.ศ. 2559  
 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา   
 
  จากการทบทวนวรรณกรรมและการศกึษางานวจิยัต่างๆ พบว่ามีปัจจยัหลายอย่างที่
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัจงึสรุปและเลอืกศกึษาปัจจยัทีม่คีวามส าคญักบั
ผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนี้  ขนาดของ
คณะกรรมการ (BS), สดัส่วนของกรรมการเพศหญิง (Gender), สดัส่วนคณะกรรมการอสิระ 
(IND), สดัส่วนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัมากกว่า 1 แห่ง (DBUSY), 
การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบรหิารคนเดยีวกนั (CEOD), จ านวนการ
เขา้ประชมุของคณะกรรมการต่อปี (TIME) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)   
 

ขนาดของคณะกรรมการ (Board Size : BS)  
= จ านวนคณะกรรมการทัง้หมดในบรษิทั 

 
สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิ (Female Board Member : Gender) 

=      จ านวนกรรมการเพศหญงิ  
        จ านวนคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด 
 
สดัส่วนคณะกรรมการอสิระ (Independent Director: IND) 

=      จ านวนคณะกรรมการอสิระ  
  จ านวนคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด 

https://www.set.or.th)/
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สดัส่วนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 แห่ง (Director 
Busy: DBUSY)    

= จ านวนกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งคณะกรรมการมากกวา่ 1 แห่ง 
     จ านวนคณะกรรมการทัง้หมดของบรษิทั  

 

การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบรหิารคนเดยีวกนั (CEO/Chairman 
Duality or Separate: CEOD) 

แทนค่าดว้ย Dummy Variable ดงันี้ 
CEOD = 1 ถา้มกีารควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและประธานบรหิาร 
CEOD = 0 ถา้มกีารแยกต าแหน่งของประธานกรรมการและประธานบรหิาร 

 

จ านวนการเขา้ประชมุของคณะกรรมการต่อปี (TIME) 
= จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุของคณะกรรมการ 

  
ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
ตวัแปรตามทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื ผลการด าเนินงานของบรษิทัซึ่งวดัดว้ยมูลค่าทาง

บญัช ี(ROA) และมูลค่าทางตลาด Tobin’s Q 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return on Asset: ROA) สามารถค านวณไดโ้ดย 

 

ROA =   เฉลีย่วมสทุธถิวัสนิทรพัย์ร

ก าไรสทุธิ
  

 
 อตัราส่วนมูลค่าสนิทรพัยต์่อตน้ทุนการเปลีย่นแทน (Tobin’s Q) สามารถค านวณไดโ้ดย 

 

Tobin’s Q    =    
บรษิทัหมดของทัง้สนิทรพัย

บรษิทัหมดของทัง้หนี้สิ้น  +สิ้นปีณ  มญัสาของหุน้มลูค่าตลาด  

 
ตวัแปรควบคมุ (Control Variable) 
ขนาดของบรษิทั (Firm Size: FS)      

 ขนาดของกิจการมีความสมัพนัธ์กบัการก ากบัดูแลกิจการและผลการด าเนินงานที่
แตกต่างกนับริษัทที่มีขนาดใหญ่ย่อมมีสินทรพัย์และการดูแลบริษัทที่ดีกว่าบริษัทขนาดเล็ก
ขนาดของกจิการจงึเป็นปัจจยัส าคญัที่ต้องท าการควบควบคุมในการวจิยั โดยขนาดของบรษิทั
วดัโดย Logarithm ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั ณ วนัสิน้ปี 
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SIZE  = log (สนิทรพัยร์วมของบรษิทั) 
 
ความเสีย่งทางการเงนิ หรอื ภาระหนี้สนิ (Debt to Asset Ratio: Debt) 
อัตราส่วนนี้แสดงถึงสดัส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทเมื่อเทียบกับสินทรพัย์ที่มีอยู่

ทัง้หมดใชว้ดัวา่สนิทรพัยข์องบรษิทัไดร้บัการสนบัสนุนเงนิทุนจากการกูย้มืภายนอกเป็นสดัส่วน
เท่าใดและยงัแสดงถงึความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทั ถา้อตัราส่วนนี้สูงแสดงวา่บรษิทัมี
ภาระหนี้สนิสูงการบรหิารจดัการมคีวามเสีย่งสูง 
 

ค านวณจากอตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อสนิทรพัยร์วม (Total Debt to Total Asset: Debt) 
 

Debt =  หนี้สนิรวมของบรษิทั  
    สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

 
การใชบ้รกิารบรษิทัตรวจสอบบญัช ีBIG 4 (BIG) 

แทนค่าดว้ย Dummy Variable ดงันี้ 
BIG =1 หากบรษิทัใชบ้รกิารของบรษิทัสอบบญัชทีีอ่ยู่ใน BIG 4 ซึ่งไดแ้ก่  

บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดับรษิทั 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
และ บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 

BIG = 0 หากบรษิทัใชบ้รกิารสอบบญัชอีื่นทีไ่ม่ไดอ้ยู่ใน BIG 4 
 
สมมติฐานงานวิจยั 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง และการตัง้กรอบแนวคิดสามารถ
ตัง้สมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

ขนาดของคณะกรรมการ 
งานวจิยัในอดีตยงัไม่พบหลกัฐานสนับสนุนว่าขนาดคณะกรรมการซึ่งถือเป็นปัจจัย  

การก ากบัดูแลส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 
เนื่องจาก วลัลา ฐติเมธากุล (2553), Ibrahim and Samad, (2011) ,วรพงศ ์แกว้ค า (2557) และ 
ธญัญา ฉตัรร่มเยน็ (2558) ไม่พบความสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน กล่าวคอื จ านวนกรรมการ
ทีเ่หมาะสมส าหรบัแต่ละบรษิทัไม่สามารถระบุอย่างแน่ชดัได ้เพราะมขีอ้จ ากดัทางลกัษณะประเภท
ธุรกจิความเสีย่งของธุรกจิและปัจจยัอื่นๆ ทีแ่ตกต่างกนั อย่างไรกด็ปีระสทิธภิาพการด าเนินงาน
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จะลดลงถ้าบรษิทัมจี านวนกรรมการมากเกนิไปเพราะมคีวามยากล าบากมากขึน้ในการบรรลุ
ขอ้ตกลงร่วมกนัในการตดัสนิใจในทางตรงกนัขา้มความถูกตอ้งในการตดัสนิใจจะลดลงถา้บรษิทั
มจี านวนกรรมการน้อยเกนิไปเพราะอาจท าใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของบรษิทัไดอ้ย่าง
ทนัท่วงท ีงานวจิยัของ Yermack (1996) พบว่าขนาดของคณะกรรมการมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิหมายความวา่ขนาดของคณะกรรมการมสี่วนผนัแปรกบัผลการด าเนินงาน
ถา้คณะกรรมการทีม่ขีนาดใหญ่จะท าใหผ้ลการด าเนินงานลดลงดงันัน้จงึเป็นทีม่าของสมมติฐาน
ดงัต่อไปนี้   

 H 1: ขนาดของคณะกรรมการมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 
 

สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นเพศหญิง 
ทวิาพร พฤทธปิระเสรฐิ (2558) ศกึษาคุณลกัษณะของคณะกรรมการและการเขา้ร่วม

การต่อต้านการทุจรติในองคก์รต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั พบว่าสมาชกิคณะกรรมการที่
เป็นเพศหญิงมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัที่วดัผลด้วย ROA เพราะ
กรรมการเพศหญิงมคีวามเขา้ใจตลาดได้ดกีว่า มคีวามสมัพนัธ์ ต่อผูม้สี่วนได้เสยีต่างๆ ดกีว่า 
ชว่ยใหช้ือ่เสยีงของบรษิทัดขี ึน้ น าไปสู่ผลการด าเนินงานของบรษิทัในเชงิบวกและกรรมการเพศ
หญิงมีแรงจูงใจที่จะพฒันาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะสามารถเติบโตหรอืได้เลื่อน
ต าแหน่งในสายอาชพีบนพืน้ฐานตามความสามารถของตนจงึมกัมกีารบรหิารด าเนินงานบรษิทั
ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีด่ดีงันัน้จงึเป็นทีม่าของสมมตฐิานดงัต่อไปนี้  
 H 2: สดัส่วนของกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 
 

สดัส่วนคณะกรรมการอิสระ 
ตลาดหลกัทรพัยม์แีนวทางการปฏบิตัดิา้นโครงสร้างกรรมการโดยสดัส่วนคณะกรรมการ

อิสระควรม ี1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หากบริษัทมสีดัส่วน
กรรมการอสิระมากเท่าใด จะแสดงถงึความโปร่งใสในการด าเนินงานของบรษิทัโดยมงีานวจิยั
สนบัสนุนแนวคดินี้ เชน่ การศกึษาของ Weisbach (1988) พบวา่สดัส่วนของกรรมการอสิระของ
บรษิทัทัง้หมดมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนียัส าคญักบั ROA เมื่อสดัส่วนคณะกรรมการส่วน
ใหญ่เป็นกรรมการอสิระกจ็ะส่งผลใหบ้รษิทัมผีลการด าเนินงานสูงขึน้ดว้ย ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของ
สมมตฐิานดงัต่อไปนี้  

H 3: สดัส่วนของกรรมการอสิระมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 
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สดัส่วนของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัมากกว่า 1 แห่ง 
สดัส่วนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 แห่ง หมายถงึ 

บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหลายบริษัทพร้อมๆ กันและเพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าที่ในบรษิทัได้อย่างเพยีงพอ ควรก าหนดจ านวนบรษิัทที่
กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งใหเ้หมาะสมซึ่งไม่ควรเกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน เนื่องจาก
ประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัอาจลดลง หากจ านวนบรษิทัทีก่รรมการ
ไปด ารงต าแหน่งมมีากเกนิไป (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของ
สมมตฐิานดงัต่อไปนี้  

H 4: สัดส่วนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 แห่งมี
ความสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 
 

การควบรวมต าแหน่งประธานบริหารและประธานกรรมการคนเดียวกนั 
ประธานบรหิารและประธานกรรมการมหีน้าที่แตกต่างกนับรษิทัควรแยกบุคคลที่ด ารง

ต าแหน่งประธานบรหิารและประธานกรรมการคนละคนกนั เพื่อใหไ้ม่มอี านาจในบรษิทัไม่กดดนั
และเกดิความตรงึเครยีดมากเกนิไป โดยมหีลายงานวจิยัสนบัสนุนแนวคดินี้ เช่นการศกึษาของ 
วรพงศ์ แก้วค า (2557) ศกึษาเรื่องขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษทักบัมูลค่าของ
กจิการพบวา่การแยกต าแหน่งระหว่างประธานบรหิารและประธานกรรมการส่งผลกระทบเชงิบวก
อย่างมีนัยส าคญัต่อมูลค่าของกจิการกล่าวคือ บริษัทซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งประธานบริหารและ
ประธานกรรมการมิใช่บุคคลเดียวกันจะส่งผลให้มูลค่าของกิจการสูงกว่าบริษัทที่มีการรวม
ต าแหน่งดงักล่าวไว้ในคนเดียวกนั นอกจากนี้การศกึษาของ Daliy and Dalton (1993) และ 
Adam and Mehran (2008) ได้กล่าวว่าหากบรษิทัที่มบีุคคลด ารงต าแหน่งประธานบรหิารและ
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการแยกต าแหน่งกนั จะท าให้การท างานของบริษัทมีระบบการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจในการตดัสนิใจส่งผลให้การบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของสมมตฐิานดงัต่อไปนี้  

H 5: การแยกต าแหน่งประธานบริหารและประธานกรรมการ มีความสมัพนัธ์กบัผล 
การด าเนินงาน 
 

จ านวนครัง้การประชมุต่อปี       
 การศกึษาของ Conger et al. (1998) ยืนยนัว่าเวลาที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
เป็นสิง่ส าคญักบัประสทิธภิาพของคณะกรรมการ ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการและผูบ้รหิารมีเวลา
ร่วมกันอย่างเพียงพอจะช่วยเพิ่มระดับความร่วมมือและประสานงานกนัได้ แต่อย่างไรก็ดี
งานวจิยัของ ธญัญา ฉตัรร่มเยน็ (2558) พบวา่จ านวนครัง้การประชมุของคณะกรรมการบรษิทัมี
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ความสมัพนัธเ์ชงิลบกบัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin’s Q) แสดงใหเ้หน็ว่าหากคณะกรรมการ
บรษิทัมกีารประชมุหลายครัง้ต่อ 1 ปีจะส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัลดลง ดงันัน้จงึเป็น
ทีม่าของสมมตฐิานดงัต่อไปนี้  

H 6: จ านวนครัง้การประชมุต่อปีมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 
 

สมการจากการศกึษาปัจจยัการก ากบัดูแลกจิการกบัผลการด าเนินงานสามารถแทนค่า
สมการถดถอยพหุคูณไดด้งันี้ 
 

ROA หรอื Tobin’s Q  =  α + β1[BS] + β2[GENDER] + β3[IND] + β4[DBUSY] 
+ β5[CEOD] + β6[TIME] + β7[FS] + β8[Debt] + 
β9[BIG] + ε 

 
โดยก าหนดให ้
ROA คอื ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานดา้นบญัชขีองบรษิทั 
Tobin’s Q คอื ตวัชวีดัผลการด าเนินงานดา้นตลาดของบรษิทั 
ε คอื ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าของบรษิทั 
α คอื  ค่าคงที ่(Constant Coefficient)  
β1 – β9 คอื  ค่า Coefficient ของตวัแปรอสิระ และตวัแปรควบคุม 
BS คอื ขนาดของคณะกรรมการของบรษิทั 
Gender คอื สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิของบรษิทั 
IND คอื สดัส่วนกรรมการอสิระของบรษิทั 
DBUSY คอื สดัส่วนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัมากกว่า 1 

แห่งของบรษิทั 
CEOD คอื การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบรหิารคนเดยีวกนั

ของบรษิทั 
TIME คอื จ านวนการเฃประชมุของคณะกรรมการต่อปีของบรษิทั 
FS คอื ขนาดของบรษิทั 
Debt คอื ภาระหนี้สนิของบรษิทั 
BIG คอื การใชบ้รษิทัตรวจสอบบญัชทีีเ่ป็น BIG 4 

 
 
 



20 

การวิเคราะหข้์อมูล 
 
 งานวจิยันี้เพื่อศกึษาเรื่องปัจจยัในการก ากบัดูแลส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั
กรณศีกึษา บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) มกีารทดสอบสมมตฐิานโดย
การใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มูลดงัต่อไปนี้ 
 การวิเคราะหข้์อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
 เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปลกัษณะเบื้องต้นของขอ้มูลแต่ละตวัแปร ได้แก่ค่าต ่าสุดของ
ขอ้มูล (Minimum) ค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) ค่าเฉลีย่ของขอ้มูล (Mean) และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานของขอ้มูล (Standard  Deviation) เพื่อให้เหน็ภาพรวมทัว่ไปของขอ้มูล และลกัษณะ
การแจกแจงทางสถติเิบือ้งตน้มากยิง่ข ึน้ พรอ้มสรุปเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งในรูปแบบตาราง 
 

การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
สถติเิชงิอนุมานเป็นสถติทิีศ่กึษาจากขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างแลว้น าผลการทดสอบอา้งองิไป

ยงักลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นการทดสอบวา่ขอ้มูลทีร่วบรวมมาสอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กบัสมมตฐิานทาง
สถิติที่ตัง้ไว้หรอืไม่ โดยงานวจิยันี้ใช้สถิติอนุมาน 2 ประเภทได้แก่ การวเิคราะห์สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
งานวจิยัด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรและหาทศิทางของตวัแปรว่าเป็นไปในทิศทางบวก
หรอืทศิทางลบ การวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
ความสามารถในการอธบิายตวัแปรอสิระต่อตวัแปรตามทลีะคู่ และการวเิคราะหส์มการถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรหลายตวั 
ประกอบด้วย ตวัแปรตาม 1 ตวั ตวัแปรอสิระ 6 ตวั และตวัแปรควบคุม 3 ตวั เพื่อดูว่าตวัแปร
ใดบา้งสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การศกึษาในครัง้นี้เป็นการศกึษาปัจจยัในการก ากบัดูแลที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน

ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ในปี พ.ศ. 2559 แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การวเิคราะห์ขอ้มูลสถติเิชงิพรรณนา 
(Descriptive Statistic) และการวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) 
 
การวิเคราะหข้์อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
  

ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานด้วยสถิติเชงิพรรณนาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 120 
ตวัอย่าง สามารถอธิบายขอ้มูลพื้นทางสถิต ิเช่น ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไดด้งันี้  
 
ตารางที ่1 แสดงค่าสถติเิชงิพรรณนาจากตวัแปรต่างๆ 

ตวัแปร Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ขนาดของคณะกรรมการ (BS) 5 14 8.51 1.56 
สดัสว่นคณะกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิ (GENDER) 0 0.63 0.21 0.15 
สดัสว่นคณะกรรมการอสิระ (IND) 0.22 0.71 0.42 0.09 
สดัสว่นของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บรษิทัมากกวา่ 1 แห่ง (DBUSY) 

0 0.92 0.26 0.18 

การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการและ
ประธานบรหิารคนเดยีวกนั (CEOD) 

0 1 0.16 0.37 

จ านวนครัง้การประชุมต่อปี (TIME) 2 16 7.1 2.88 
ขนาดของบรษิทั (FS) 2.02 4.12 3.02 0.36 
ภาระหนี้สนิ (Debt) 0.05 0.97 0.4 0.2 
บรษิทัทีม่กีารใชบ้รษิทัตรวจสอบบญัช ีBig 4 (BIG) 0 1 0.48 0.5 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม (ROA) -0.8 0.3 0.03 0.15 
Tobin’s Q 0.77 10.92 2.39 1.89 
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จากตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเชงิพรรณนา จากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 120 
บรษิทัพบว่า การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบรหิารคนเดยีวกนั (CEOD)  
มีทัง้สิ้น 19 บริษัท คิดเป็นอตัราร้อยละ 16 และบริษัทที่มีการใช้บริษัทตรวจสอบบญัช ีBig 4 
(BIG) มทีัง้สิน้ 57 บรษิทั คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 48 นอกจากนี้อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม 
(ROA) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.03 และ Tobin’s Q มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.39 
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การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
 
การวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson Correlation Coefficient) 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation Coefficient) 

Correlation 
 ROA Tobin’s Q BS GENDER IND DBUSY CEOD TIME FS Debt BIG 

ROA Pearson                       Correlation 1 

Tobin’s Q Pearson                       Correlation 0.193* 1 

BS Pearson                       Correlation 0.087 -0.058 1 

GENDER Pearson                       Correlation 0.117 -0.044 -0.148 1 

IND Pearson                       Correlation -0.021 0.14 -0.435*** 0.009 1 

DBUSY Pearson                       Correlation 0.14 0.094 0.069 -0.056 0.26 1 

CEOD Pearson                       Correlation -0.076 -0.093 - 0.172* - 0.224** -0.004 - 0.183** 1 

TIME Pearson                       Correlation - 0.261*** 0.015 -0.051 - 0.371*** 0.08 0.034 0.041 1 

FS Pearson                       Correlation 0.157* - 0.210** 0.256*** - 0.220** 0.062 0.148 -0.126 0.215** 1 

Debt Pearson                       Correlation - 0.402*** - 0.198** -0.082 -0.141 0.151* 0.014 0.156* 0.278*** 0.277*** 1 

BIG Pearson                       
Correlation 0.132 0.148 0.054 -0.128 -0.018 0.240*** - 0.184** -0.097 0.119 -0.097 1 

*, **, *** ระดบันัยส าคญัที่ 0.10, 0.05, 0.01 ตามล าดบั 
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โดยที ่
ROA คอื ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัช ี
Tobin’s Q คอื ตวัชวีดัผลการด าเนินงานทางตลาด 
BS คอื ขนาดของคณะกรรมการของบรษิทั 
Gender คอื สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิของบรษิทั 
IND คอื สดัส่วนกรรมการอสิระของบรษิทั  
TIME คอื จ านวนการเขา้ประชมุของคณะกรรมการต่อปีของบรษิทั 
DBUSY คอื สดัส่วนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัมากกว่า 1 

แห่งของบรษิทั 
CEOD คอื การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบรหิารคนเดยีวกนั

ของบรษิทั 
FS คอื ขนาดของบรษิทั 
Debt คอื ภาระหนี้สนิของบรษิทั 
BIG 4 คอื การใชบ้รษิทัตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 
 
จากตารางที่ 2 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) 

พบวา่ตวัแปรอสิระ คอื จ านวนครัง้การประชมุ (TIME) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัผลการด าเนินงาน
ทางบญัช ี(ROA) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั 0.01 เช่นเดียวกนักบั ตวัแปร
ควบคุมคอื ภาระหนี้สนิของบรษิทั (Debt) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัผลการด าเนินงานทางบญัช ี
(ROA) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.01 และ ขนาดของบรษิทั (FS) มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดบันัยส าคญัที่ 
0.10 นอกจากนี้ยงัพบวา่มตีวัแปรควบคุม คอื ขนาดของบรษิทั (FS) และภาระหนี้สนิของบรษิทั 
(Debt) มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบันัยส าคญั 0.05 กล่าวคอื เมื่อบรษิทัมขีนาดของบรษิทั (FS) เพิม่มากขึน้จะส่งผล
ให้ผลการด าเนินการลดลงและ เมื่อบริษัทมีภาระหนี้สิน (Debt) เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้ผล 
การด าเนินการลดลง 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมพบว่าตัวแปรบางตวัมี
ความสมัพนัธ์กนัเอง คือขนาดของคณะกรรมการของบริษทั (BS) กบัขนาดของบรษิัท (FS)  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนขนาดของ
คณะกรรมการของบรษิทั (BS) กบัสดัส่วนกรรมการอสิระของบรษิทั (IND) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบันัยส าคญั 0.01 และขนาดของคณะกรรมการของบรษิทั (BS) 
กบัการควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบรหิารคนเดยีวกนัของบรษิทั (CEOD) 
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.10 
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สดัส่วนคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงของบริษัท (Gender) กบัการควบรวมต าแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานบรหิารคนเดยีวกนัของบรษิทั (CEOD) และขนาดของบรษิทั (FS) 
มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนสดัส่วนกรรมการที่
เป็นเพศหญิงของบริษัท (Gender) กับจ านวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการ (TIME)  
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

สดัส่วนกรรมการอสิระของบรษิทั (IND) กบัภาระหนี้สนิของบรษิทั (Debt) มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.10 

สดัส่วนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทมากกว่า 1 แห่งของบรษิทั 
(DBUSY) กบัการควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบรหิารคนเดยีวกนัของบรษิทั 
(CEOD) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 และสดัส่วนของ
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัมากกว่า 1 แห่งของบรษิทั (DBUSY) กบัการใช้
บรษิทัตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั (BIG) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั
นยัส าคญั 0.01 

การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารคนเดียวกนัของบริษัท 
(CEOD) กบัภาระหนี้สนิของบรษิทั (Debt) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดับนัยส าคญั 0.10 และ การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารคน
เดยีวกนัของบรษิทั (CEOD) กบัการใชบ้รษิทัตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั (BIG) มคีวามสมัพนัธ์
เชงิลบอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

จ านวนการเขา้ประชุมของคณะกรรมการ (TIME) กบัขนาดของบรษิทั (FS) และภาระ
หนี้สินของบริษัท (Debt) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั 
0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 

ขนาดของบรษิทั (FS) กบัภาระหนี้สนิของบรษิทั (Debt) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
 
การวิเคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
 
ตารางที ่3 การวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายระหวา่งขนาดของคณะกรรมการต่อผลการด าเนนิงาน

ผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant -0.04    

BS 0.009  0.344 -0.001 120 
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จากตารางที่ 3 พบว่าค่า Adjusted R Square มคี่าเท่ากบั - 0.001 แสดงว่า ขนาดของ
คณะกรรมการสามารถอธบิายผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) ไดเ้พยีงรอ้ยละ - 0.1 โดยมคี่า
สมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.009 แต่ไม่แสดงความมนียัส าคญัเนื่องจากค่า Sig. มคี่าเท่ากบั 0.344 
 
ตารางที ่4 การวเิคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างสดัส่วนกรรมการที่เป็นเพศหญิงต่อผล 

การด าเนินงานผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant 0.008    

GENDER 0.118 0.202 0.005 120 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากับ 0.005 แสดงว่า สัดส่วน
กรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิสามารถอธบิายผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) ไดเ้พยีงรอ้ยละ 0.5 
โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.118 แต่ไม่แสดงความมนีัยส าคญัเนื่องจากค่า Sig. มคี่าเท่ากบั 
0.202 
 
ตารางที ่5 การวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายระหว่างสดัส่วนกรรมการอสิระต่อผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant 0.047    

IND -0.034 0.823 -0.008 120 
 

จากตารางที่ 5 พบว่าค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากบั -0.008 แสดงว่า สัดส่วน
กรรมการอสิระของบริษัทสามารถอธบิายผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) ได้ร้อยละ -0.8 
โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั -0.034 แต่ไม่แสดงความมนีัยส าคญัเนื่องจากค่า Sig. มคี่าเท่ากบั 
0.823 สามารถเขยีนสมการถดถอยแสดงความสมัพนัธไ์ดด้งันี้ 
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ตารางที่ 6 การวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายระหว่างสดัส่วนของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบรษิทัมากกว่า 1 แห่งของบรษิทัต่อผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน
ทางบญัช ี(ROA) 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant 0.030    

DBUSY 0.012 0.878 -0.008 120 
 

จากตารางที ่6 พบวา่ค่า Adjusted R Square มคี่าเท่ากบั -0.008 แสดงวา่ สดัส่วนของ
กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัมากกว่า 1 แห่งสามารถอธบิายผลการด าเนินงาน
ทางบญัช ี(ROA) ไดร้อ้ยละ -0.8 โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.012 แต่ไม่แสดงความมนียัส าคญั
เนื่องจากค่า Sig. มคี่าเท่ากบั 0.878 
 
ตารางที ่7 การวเิคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างการควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการ

และประธานบรหิารคนเดยีวกนัของบรษิทัต่อผผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant 0.038    

CEOD -0.031 0.412 -0.003 120 
 

จากตารางที ่7 พบวา่ค่า Adjusted R Square มคี่าเท่ากบั -0.003 แสดงวา่ การควบรวม
ต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารคนเดยีวกนัของบริษทัสามารถอธบิายผลการ
ด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) ไดร้อ้ยละ 0.3 โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั -0.031 แต่ไม่แสดงความ
มนียัส าคญัเนื่องจากค่า Sig. มคี่าเท่ากบั 0.412 

 
ตารางที ่8 การวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายระหวา่งจ านวนครัง้การประชุมต่อผลการด าเนินงาน

ทางบญัช ี(ROA) 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant 0.131    

TIME -0.014 0.004 0.060 120 
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จากตารางที่ 8 พบว่าค่า Adjusted R Square มคี่าเท่ากบั 0.060 แสดงว่า จ านวนครัง้
การประชุมของบรษิทัสามารถอธบิายผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) ได้ร้อยละ 6 โดยมคี่า
สมัประสทิธิเ์ท่ากบั -0.014 แสดงวา่จ านวนครัง้การประชมุมคีวามสมัพนัธท์างลบกบั ROA อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติเินื่องจากค่า Sig. มคี่าเท่ากบั 0.004 กล่าวคอื หากบรษิทัมกีารประชมุมาก
เท่าใดก็จะส่งผลให้ผลการด าเนินงานซึ่งวดัโดยผลการด าเนินงานทางบัญชี (ROA) ต ่าลง 
สามารถเขยีนสมการถดถอยแสดงความ สมัพนัธไ์ดด้งันี้ 

 

ROA = 0.131 - 0.014 X1 
 

โดยที ่X1 = จ านวนครัง้การประชมุ 
 
ตารางที ่9 การวเิคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างขนาดของคณะกรรมการต่อผลการด าเนินงาน

ทางตลาด Tobin’s Q 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant 2.989    

BS -0.071 0.529 -0.005 120 
 

จากตารางที ่9 ค่า Adjusted R Square มคี่าเท่ากบั -0.005 แสดงวา่ ขนาดของคณะกรรมการ
สามารถอธิบายผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q ได้เพียงร้อยละ -0.5 โดยมีค่า
สมัประสทิธิเ์ท่ากบั -0.071 แต่ไม่แสดงความมนียัส าคญัเนื่องจากค่า Sig. มคี่าเท่ากบั 0.529  
 
ตารางที ่10  การวเิคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างสดัส่วนกรรมการที่เป็นเพศหญิงของ

บรษิทัต่อผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant 2.504    

GENDER -0.556 0.631 -0.007 120 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า ค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากบั 0.007 แสดงว่า สดัส่วน
กรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิสามารถอธบิายผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q ไดเ้พยีงรอ้ยละ 
-0.7 โดยมีค่าสมัประสิทธิเ์ท่ากบั 0.556 แต่ไม่แสดงความมีนัยส าคญัเนื่องจากค่า Sig. มีค่า
เท่ากบั 0.631 
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ตารางที ่11 การวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายระหวา่งสดัส่วนกรรมการอสิระต่อผลการด าเนินงาน
ทางตลาด Tobin’s Q 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant 2.266    

IND 0.289 0.877 -0.008 120 
 

จากตารางที่ 11 พบว่าค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากบั -0.008 แสดงว่า สดัส่วน
กรรมการอสิระของบรษิทัสามารถอธบิายผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q ไดร้อ้ยละ -0.8 
โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.289 แต่ไม่แสดงความมนีัยส าคญัเนื่องจากค่า Sig. มคี่าเท่ากบั 
0.877 
 

ตารางที ่12  การวเิคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างสดัส่วนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 แห่งของบริษัทต่อผลการด าเนินงานทางตลาด 
Tobin’s Q 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant 2.127    

DBUSY 0.988 0.309 0.000 120 
 

จากตารางที ่12 พบวา่ค่า Adjusted R Square มคี่าเท่ากบั 0.000 แสดงวา่ สดัส่วนของ
กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัมากกว่า 1 แห่งสามารถอธบิายผลการด าเนินงาน
ทางตลาด Tobin’s Q ได้ร้อยละ 0 โดยมีค่าสัมประสิทธิเ์ท่ากับ 0.988 แต่ไม่แสดงความมี
นยัส าคญัเนื่องจากค่า Sig. มคี่าเท่ากบั 0.309 
 
ตารางที่ 13 การวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายระหว่างการควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการ

และประธานบรหิารคนเดยีวกนัของบรษิทัต่อผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant 2.465    

CEOD -0.480 0.313 0.000 120 



30 

จากตารางที ่13 พบวา่ค่า Adjusted R Square มคี่าเท่ากบั 0.000 แสดงวา่ การควบรวม
ต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบรหิารคนเดยีวกนัของบรษิทัสามารอธบิายผลการด าเนินงาน
ทางตลาด Tobin’s Q ได้ร้อยละ 0 โดยมีค่าสัมประสิทธิเ์ท่ากบั -0.480 แต่ไม่แสดงความมี
นยัส าคญัเนื่องจากค่า Sig. มคี่าเท่ากบั 0.313  

 
ตารางที่ 14 การวเิคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างจ านวนครัง้การประชุมต่อผลการด าเนินงาน

ทางตลาด Tobin’s Q 

Variable Coefficients Sig. Adjusted R Square N 

Constant 2.320    

TIME 0.010 0.874 -0.008 120 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า ค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากบั -0.008 แสดงว่า จ านวน
ครัง้การประชมุสามารถอธบิายผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q ไดร้อ้ยละ -0.08 โดยมคี่า
สมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.010 แต่ไม่แสดงความมนียัส าคญัเนื่องจากค่า Sig. มคี่าเท่ากบั 0.874 
 
การวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 
ตารางที ่15  ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยเชงิพหุของความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร

อสิระกบัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) และผลการด าเนินงานตลาด Tobin’s Q 
  Coefficients (Significance) 

Variable ROA Tobin’s Q 

     Constant 
-0.245 6.267 
(0.119) (0.004) 

     BS 
-0.001 -0.041 
(0.943) (0.760) 

     GENDER 
0.084 -1.164 
(0.378) (0.380) 

     IND 
0.063 0.636 
(0.678) (0.760) 

     DBUSY 
-0.019 0.821 
(0.794) (0.408) 
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ตารางที ่15  ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยเชงิพหุของความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร
อสิระกบัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) และผลการด าเนินงานตลาด Tobin’s Q 
(ต่อ) 

  Coefficients (Significance) 
Variable ROA Tobin’s Q 

     CEOD 
0.029 -0.475 
(0.445) (0.359) 

     TIME 
- 0.009* 0.054 
(0.055) (0.424) 

     FS 
  0.143*** - 1.243** 
(0.000) (0.022) 

     Debt 
- 0.336*** -1.404 
(0.000) (0.132) 

     BIG 
0.018 0.471 
(0.490) (0.199) 

     N 120 120 
     R Square  29.0 0.122 
     Adjusted R Square 232.0 0.05 
*, **, *** ระดบันยัส าคญัที ่0.10, 0.05, 0.01 ตามล าดบั 

 
จากตารางที ่5 การแสดงผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคูณพบวา่มตีวัแปรอสิระ

เพยีงตวัเดยีวทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติกิบัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) 
นัน่กค็อื จ านวนครัง้การประชุม (TIME) ซึ่งจ านวนครัง้การประชุมมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัผล
การด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบันัยส าคญั 0.10 ส่วนตวัแปร
อสิระอื่นๆ ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติกิบัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) 

ดา้นแปรควบคุม พบวา่ ขนาดของบรษิทั (FS) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการด าเนินงาน
ทางบญัช ี(ROA) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบันัยส าคญั 0.01 ส าหรบัภาระหนี้สนิ (Debt)  
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั
นัยส าคญั 0.01 ส่วนตวัแปรอกีตวัคอื การใชบ้รษิทัตรวจสอบบญัชนีัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติกิบัผลการด าเนินการทางบญัช ี(ROA) 

ส่วนการวดัผลการด าเนินงานด้วย Tobin’s Q พบว่า ปัจจยัการก ากบัดูแลกจิการไม่มี
อทิธพิลต่อผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q พบเพยีงตวัแปรควบคุมเพยีงตวัเดยีว คอื 
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ขนาดของบรษิทั (FS) มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบั Tobin’s Q อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

เมื่อพิจารณาค่า Adjusted R Square ของตัวแปรการก ากบัดูแลกิจการและตัวแปร
ควบคุมสามารถอธิบายผลการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ ROA และ Tobin’s Q มีค่าเท่ากับ 
0.232 และ 0.050 ตามล าดบัแสดงว่าในมุมมองบญัช ี(ROA) ได้ร้อยละ 23.2 และ 5 ตามล าดบั
ส่วนทีเ่หลอืเกดิจากอทิธพิลตวัอื่นทีไ่ม่ไดน้ ามาร่วมพจิารณา 
 



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเรื่องปัจจยัในการก ากบัดูแลทีส่่งผลต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 120 บรษิทั โดยตวัแปรที่ใชใ้น
การศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก่ ขนาดของคณะกรรมการ (BS), สดัส่วนของกรรมการเพศหญงิ (Gender), 
สดัส่วนคณะกรรมการอสิระ (IND), สดัส่วนของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรม การบรษิทั
มากกว่า 1 แห่ง (DBUSY), การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบรหิารในคน
เดยีวกนั (CEOD) และจ านวนการเขา้ประชุมของคณะกรรมการต่อปี (TIME) แล้วยงัมตีวัแปร
ควบคุม ซึ่งประกอบดว้ย ขนาดของบรษิทัของบรษิทั (FS), ภาระหนี้สนิของบรษิทั (Debt) และ
การใชบ้รษิทัตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั (BIG) โดยแบ่งผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) และ
ผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q ซึ่งการศกึษาในครัง้นี้ใช้วธิีการวเิคราะห์การถดถอย
อย่างง่าย  (Simple Regression Analysis) และวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) 

 
สรปุผลการศึกษา 
 
ตารางที ่16 สรุปค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระทีม่ผีลต่อผลการด าเนินงาน 

 BS GENDER IND DBUSY CEOD TIME 
ROA - - - - - - 0.009* 

Tobin’s Q - - - - - - 
หมายเหตุ - หมายถงึ  ไม่มนียัส าคญัทางสถ ิ
 * หมายถงึ  ตวัแปรทีม่รีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.10 
 

จากการศกึษาพบวา่ จ านวนครัง้การประชุม (TIME) ซึ่งจ านวนครัง้การประชมุมคีวามสมัพนัธ์
เชงิลบกบัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.10 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 

สมมุติฐานท่ี 1: ขนาดของคณะกรรมการมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน  
จากการวเิคราะหไ์ม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดของคณะกรรมการกบัผลการด าเนินงาน 

ซึ่งขดัแย้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ผลการศกึษาครัง้นี้สอดคล้องกบังานวจิยัของวลัลา ฐติเมธากุล 
(2553), วรพงศ ์แกว้ค า (2557) และ ธญัญา ฉตัรร่มเยน็ (2558) พบวา่ขนาดของคณะกรรมการ
ที่น้อยกว่าจะสามารถแสดงประสทิธภิาพของตนในการท างานและตดัสนิใจได้อย่างเตม็ที่ หรอื
อกีดา้นหนึ่งคอื การทีม่ขีนาดคณะกรรมการมากกจ็ะสามารถระดมความคดิ ประสบการณ์การท างาน
ไดอ้ย่างหลากหลายส่งผลใหผ้ลการด าเนนิงานเพิม่มากขึน้ จงึท าใหข้นาดของคณะกรรมการไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) และผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q 

 
สมมุติฐานท่ี 2: สดัส่วนของกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 
จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์พบวา่สดัส่วนกรรมการที่เป็นเพศหญงิไม่มคีวามสมัพนัธ์

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติกิบัผลการด าเนินงานทัง้ผลการด าเนินงานทางบญัช ี (ROA) และผล
การด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q ซึ่งขดัแยง้กบังานวจิยัของ ทวิาพร พฤทธปิระเสรฐิ (2558) 
พบว่า สมาชกิคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิง มคีวามสัมพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการด าเนินงานของ
บรษิทัทีว่ดัผลดว้ย (ROA) อาจแสดงใหเ้หน็วา่การปฏบิตังิานใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ ไม่วา่จะเป็นกรรมการเพศหญงิหรอืกรรมการเพศชายกม็ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
เท่าเทยีมกนั 

 
สมมุติฐานท่ี 3: สดัส่วนของกรรมการอสิระมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 
จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ สดัส่วนของกรรมการอิสระไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมี

นยัส าคญัทางสถติกิบัผลการด าเนินงานทัง้ผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) และผลการด าเนินงาน
ทางตลาด Tobin’s Q ซึ่งผลที่ได้ขดัแย้งกบัสมมตฐิานที่ ตัง้ไว ้ผลการศกึษาครัง้นี้สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ทวิาพร พฤทธปิระเสรฐิ (2558), Haniffa and Hudaib (2006) กล่าวคอื คณะกรรมการ
อิสระเป็นเพียงคณะกรรม การที่มาจากภายนอกจึงไม่มีผลได้เสียกบัผลการด าเนินงานของ
บรษิทัจงึท างานได้ไม่อย่างเตม็ประสทิธภิาพ อกีทัง้คณะกรรมการอสิระไม่สามารถรู้หรอืเขา้ใจ
การท างานของบรษิทัไดเ้พยีงพอจงึอาจท าใหไ้ม่สามารถเพิม่ผลการด าเนินงานใหด้ขี ึน้ได้ 

 

สมมุติฐานท่ี 4: สดัส่วนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัมากกว่า 1 
แห่งมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 

จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ สดัส่วนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทมากกว่า 1 แห่งไม่มีความสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติกบัผลการด าเนินงานทาง
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บญัช ี(ROA) และผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q ซึ่งผลทีไ่ดข้ดัแยง้กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้
กล่าวคอื การที่กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัมากกว่า 1 แห่ง แสดงให้เหน็ว่า
กรรมการผูน้ัน้มคีวามรู้ความ สามารถมากพอจงึท าให้เป็นที่ต้องการของบรษิทัต่างๆ แต่ในอกี
มุมหนึ่งการที่กรรมการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอื่นหลายบริษัทเกินไปจะท าให้
กรรมการไม่สามารถทุ่มเทการท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

สมมุติฐานท่ี 5: การควบรวมต าแหน่งประธานบรหิารและประธานกรรมการคนเดยีวกนั
มคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 

จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ การควบรวมต าแหน่งประธานบริหารและประธาน
กรรมการคนเดยีวกนัไม่พบความสมัพนัธ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติกิบัผลการด าเนินงานทัง้ผล
การด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) และผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q ซึ่งผลที่ไดข้ดัแยง้
กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ผลการศกึษาครัง้นี้ขดัแยง้กบังานวจิยัของ วรพงศ ์แกว้ค า (2557) กล่าววา่ 
การแยกต าแหน่งระหว่างประธานกรรมการและประธานผูจ้ดัการส่งผลกระทบเชงิบวกอย่างมี
นัยส าคัญต่อมูลค่าของกิจการวดัด้วย Tobin’s Q ซึ่งสรุปว่า บริษัทซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งแยก
ต าแหน่งระหวา่งประธานกรรมการและประธานผูจ้ดัการมใิชบุ่คคลเดยีวกนัจะส่งผลใหมู้ลค่าของ
กจิการสูงกว่าบรษิทัที่มกีารรวมต าแหน่งดงักล่าวไวใ้นคนเดยีวกนั เช่นเดยีวกบั Haniffa and 
Hudaib (2006) และ Ibrahim and Samad (2011) ซึ่งพบว่าการรวมต าแหน่งประธานกรรมการ
กบัผูจ้ดัการใหญ่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัผลการด าเนินงานอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิแสดงให้
เหน็วา่ การควบรวมต าแหน่งประธานบรหิารและประธานกรรมการคนเดยีวกนัผูบ้รหิารสามารถ
รู้ขอ้มูลของบรษิทัทัง้หมดอาจท าให้ง่ายต่อการด าเนินและการตดัสินใจ ส่วนการแยกต าแหน่ง
ประธานบรหิารและประธานกรรมการจะท าใหผู้บ้รหิารยากต่อการทุจรติต่อกจิการและไม่แบกรบั
ภาระหน้าทีม่ากจนเกนิไป จงึท าให้การควบรวมต าแหน่งประธานบรหิารและประธานกรรมการ
คนเดยีวกนัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 
 

สมมุติฐานท่ี 6: จ านวนครัง้การประชมุต่อปีมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 
จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ ์จ านวนครัง้การประชุมต่อปีมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบอย่าง

มนีัยส าคญัทางสถติกิบัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) ซึ่งผลที่ได้ตรงกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
กบังานวจิยัของ ธญัญา ฉัตรร่มเยน็ (2558)  ซึ่งพบว่า ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการ
เพิม่สูงขึน้ไม่ไดส้่งผลใหผ้ลการด าเนินงานเพิม่ขึน้ตามไปด้วย กล่าวคอื เมื่อบรษิทัมกีารประชมุ
กนับ่อยครัง้กจ็ะท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการตดัสนิใจท าใหส้่งผลต่อการด าเนินงาน 
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ข้อจ ากดัในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้น้ี 
 

1. ข้อจ ากดัของกลุ่มตัวอย่าง บริษัทที่น ามาเป็นกลุ่มตวัอย่างเป็นเพยีงบริษทัขนาด
กลางและขนาดเลก็ 

2. ขอ้จ ากดัทางดา้นการครบถว้นของขอ้มลูทีน่ ามาศกึษา ถงึแมว้า่ขอ้มูลทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลู
ทีบ่รษิทัตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งแต่ละบรษิทับางครัง้เปิดเผยไม่ครบถว้น เชน่ ไม่ไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลเกีย่วกบัจ านวนครัง้การประชมุ จงึท าใหต้อ้งตดักลุ่มตวัอย่างบางส่วนออกไปจากการวจิยั 

3. ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษามเีพยีง 1 ปี เท่านัน้ ซึ่งอาจไม่เหน็การเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

หน่วยงานการก ากบัดูแลควรระบุหลกัเกณฑ์และกฏต่างๆ ในการก ากบัดูแลกจิการใหม้ี
ความชดัเจนมากยิง่ขึน้ และส่งเสรมิให้บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ เหน็
ความส าคญัของการปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีถู่กก าหนดขึน้  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 
1. งานวจิยัในอนาคตอาจมกีารศกึษาเพิม่เตมิโดยเจาะลงไปในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อ

ผลการวจิยัที่ชดัเจนมากยิง่ขึน้และสามารถอธบิายได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเป็นประโยชน์ต่อ 
ผูท้ีน่ าไปศกึษาต่อเป็นอย่างมาก 

2. งานวจิยัในอนาคตอาจขยายเวลาในการศกึษาใหม้ากขึน้ เพื่อให้มคีวามครอบคลุม
มากยิง่ขึน้จะท าใหส้ามารถเพิม่ความน่าเชือ่ถอืและความถูกตอ้งของขอ้มูล 

3. งานวจิยัในอนาคตอาจเพิ่มตวัแปรการก ากบัดูแลกิจการอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผล 
การด าเนินงานของบรษิทั และเพิม่ตวัแปรของผลการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางใหบ้รษิทัน าไป
ปรบัใชใ้นการด าเนินงานของบรษิทั 
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