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บทคดัย่อ 
 
การศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร

สูงสุดกบัประสทิธภิาพการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) 
จ านวน 121 บรษิทั เมื่อท าการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย (Simple Linear Regression) 
จะเหน็วา่ความเชีย่วชาญในดา้นการเงนิ (FIN) มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์
(ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่าบรษิทัที่มี
ผูบ้รหิารระดบัสูงที่มปีระสบการณ์ด้านบญัช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร์จะมีผลการด าเนินงาน 
(โดยวดัจากอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น) สูงกว่า
บรษิทัทีม่ผีูบ้รหิารระดบัสูงทีไ่ม่มปีระสบการณ์ดา้นบญัช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร ์ต่อมาเมื่อใช้
การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) จะพบความสมัพนัธเ์ชงิบวก
ระหวา่งระดบัการศกึษา (EDU) และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) สามารถอธบิายไดว้า่
บริษัทที่ผู้บริหารมีระดบัการศกึษาที่สูง จะมีผลการด าเนินงาน (วดัโดยอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์) สูงกว่าบริษัทที่ผู้บริหารระดับสูงมีระดับการศึกษาที่ต ่ ากว่านอกจากนี้ย ังพบ
ความสมัพนัธเ์ชงิลบระหว่างเพศ (GEN) และผลการด าเนินงานวดัด้วยค่า Tobin’s Q ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่าบริษัทที่มีผู้บริหารระดบัสูงเป็นเพศหญิงจะมีผลการด าเนินงาน (โดยวดัจากค่า 
Tobin’s Q) สูงกวา่บรษิทัทีผู่บ้รหิารระดบัสูงเป็นเพศชาย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ผูบ้รหิารสูงสุดเป็นบุคคลทีม่คีวามส าคญักบับรษิทัเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นผูม้อี านาจ
ในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั ในอดตีเกดิวกิฤตเศรษฐกจิครัง้ใหญ่ ซึ่งคนไทยเรยีก
เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ว่า “ วกิฤตต้มย ากุ้ง ” โดยวกิฤตในครัง้นัน้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็น
อย่างมาก บรษิทัหลายบรษิทัต้องปิดตวัลงไป แต่อย่างไรกด็ยีงัมบีรษิทัอกีหลายแห่งทีส่ามารถ
ฝ่าฟันวกิฤตในครัง้นัน้ไปได ้ซึ่งอาจเป็นเพราะการบรหิารงานและการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งของผูน้ า 
(ประคลัภ์ ปัณฑพลงักูร, 2559) 

งานวจิยัในอดตีโดยภิญญดาพชัญ์ ชยัจรสัเจรญิลาภ (2558) เกี่ยวกบัคุณลกัษณะของ
ผูบ้รหิารสูงสุดกบัประสทิธภิาพการด าเนินงานไดม้กีารศกึษาขอ้มูลของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 และพบว่าตวัแปรที่ส่งผลในเชงิบวกต่ออตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ได้แก่ สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทและการเป็นตวัแทนสมาชกิใน
ครอบครวั และตวัแปรทีส่่งผลในเชงิบวกต่ออตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธ ิ(P/E) ไดแ้ก่ ระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่ง สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทและการเป็นตวัแทนสมาชกิในครอบครัว  
ตัวแปรที่ส่งผลเชิงลบต่ออัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E) ได้แก่ ประสบการณ์ศึกษาใน
ต่างประเทศและอายุ ส่วนตวัแปรที่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(ROE) ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงนิ ประสบการณ์ศกึษาใน
ต่างประเทศ อายุ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง เครอืขา่ยทางดา้นการเมอืงของผูบ้รหิารสูงสุด
และคณะกรรมการ ตวัแปรทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธก์บั อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธ ิ(P/E) ไดแ้ก่ เพศ 
ระดบัการศกึษา ความเชีย่วชาญทางดา้นการเงนิ เครอืขา่ยทางดา้นการเมอืงของผูบ้รหิารสูงสุด
และคณะกรรมการบรษิทั  

เนื่องจากในปัจจุบนัยงัไม่มผีูศ้กึษาคุณลกัษณะของผู้บรหิารระดบัสูงกบัประสทิธิภาพ
การด าเนินงานของบริษัทในตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) ดงันัน้ผู้วจิยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสมัพนัธน์ี้เนื่องจากโครงสร้างของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ (mai) 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) มคีวามแตกต่างกนั เช่น บรษิทัที่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) บรษิทัตอ้งมทีุนช าระแล้วหลงั IPO ตัง้แต่ 300 ลา้นบาท
ขึน้ไป มกี าไรสะสมตดิกนั 3 งวด ในขณะที่การจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) 
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ต้องมีทุนจดทะเบียนตัง้แต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป จึงสรุปได้ว่าบริษัทในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มคีวามมัน่คงมากกว่าบรษิัทจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ (mai) ซึ่งเป็นบรษิทัที่ก าลงัเตบิโต อยู่ในช่วงของการพฒันา ด้วยความ
แตกต่างดังที่กล่าวมานี้  ผู้ว ิจ ัยเชื่อว่าบริษัทในสองตลาดทุนนี้อาจมีความต้องการผู้น าที่มี
คุณลกัษณะที่ต่างกนั เนื่องจากคุณลกัษณะของผู้บรหิารสูงสุดของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ (mai) อาจจะส่งผลต่อผลจากการด าเนินงานของบริษัทในลกัษณะที่
แตกต่างจากบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 
เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผู้บริหารสูงสุดกบัประสิทธภิาพการ

ด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) 
 
สมมติฐาน 
 

งานวจิยันี้มสีมมตฐิานในการทดสอบ ดงันี้ 
H1 :  เพศของผูบ้รหิารสูงสุดมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai)  
H2 :  อายุของผูบ้รหิารสูงสุดมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai)  
H3 :  ระดบัการศกึษาของผูบ้รหิารสูงสุดมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนนิงานของบรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai)  
H4 :  ประสบการณ์ศกึษาในต่างประเทศของผู้บรหิารสูงสุดมคีวามสมัพนัธ์กบัผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) 
H5 :  ความเชีย่วชาญดา้นการเงนิของผูบ้รหิารสูงสุดมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน

ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai)  
H6 :  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผูบ้รหิารสูงสุดมคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน

ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai)  
H7 :  สดัส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารสูงสุดมคีวามสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของ

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai)  
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ขอบเขตการศึกษา 
 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้คอื บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) ในชว่งปี 

พ.ศ. 2559 โดยท าการศกึษาในเรื่องคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสูงสุดกบัประสทิธภิาพการด าเนินงาน
ของบรษิทั 
 
ค านิยามค าศพัท ์
 

ผู้บริหารระดบัสูง (Chief Executive Officers) หมายถึง ผู้น าในการท างาน ดูแลการ
ท างานโดยรวมของกจิการในด้านการวางแผน ก าหนดวาระการด าเนินการ ต้องมทีกัษะพเิศษ
ของภาวะผูน้ าที่สามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ด้ ในด้านการมอบหมายงาน การสร้างทมีงาน การ
วนิิจฉยัสัง่การ การจดัการดา้นวฒันธรรมขององคก์าร (สมพร มณจีนัทร์, 2555) 

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return On Assets: ROA) หมายถงึ อตัราส่วนทางการเงนิที่
แสดงความสามารถในการท าก าไรเทยีบกบัสนิทรพัยข์องกจิการ ซึ่งสูตรที่ใชใ้นการค านวณคอื
ก าไรสุทธหิารสนิทรพัยร์วม (Net Income ÷ Total Assets)  

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity: ROE) หมายถงึ อตัราส่วน
ที่แสดงความสามารถในการท าก าไรเทยีบกบัส่วนของเจ้าของ ซึ่งสูตรที่ใช้ในการค านวณคอื 
ก าไรสุทธหิารส่วนของเจา้ของ (Net Income ÷ equity)  

ค่า Tobin’ Q หมายถงึ ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานทางการตลาด โดยเกดิจากแนวคดิการ
ผสมผสานขอ้มูลจากงบการเงนิและมูลค่าทางตลาด ซึ่งราคาตลาดของสนิทรพัยจ์ะวดัจากมูลค่า
ทางการตลาดของหุน้ทีอ่ยู่ในมอืผูถ้อืหุน้ ซึ่งสูตรทีใ่ชใ้นการค านวณคอื มูลค่าตลาดของหุน้สามญั 
ณ สิ้นปีบวกหนี้สินทัง้หมดของบริษัทแล้วหารด้วยสินทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ((Market 
Capitalization + Total debt) ÷ Total Assets) 

ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) หมายถงึ แหล่งระดมทุนของธุรกจิขนาดกลางและ
เลก็ที่มศีกัยภาพ ซึ่งมทีุนช าระแล้วหลงั IPO ตัง้แต่ 50 ล้านขึน้ไป โดยเน้นธุรกจิที่มกีารเตบิโต
สูง และมแีนวโน้มการเตบิโตดใีนอนาคต 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

ทราบถึงคุณลกัษณะของผู้บริหารสูงสุดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผู้บริหารสูงสุดกบัประสิทธิภาพการ

ด าเนิน งานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) ผูศ้กึษาไดท้ าการคน้ควา้
เอกสาร บทความทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้จากการศกึษาขอ้มูลในอดตี สามารถประมวล
ความรูจ้ากการทบทวนเอกสาร ดงันี้ 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
- ทฤษฎตีวัแทน (Agency Theory) 
- ทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผูน้ า 
- แนวคดิเกีย่วกบัผูบ้รหิารระดบัสูง 
- แนวคดิเกีย่วกบัเพศหญงิและเพศชาย 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) 
 

ทฤษฎีที่ใชอ้ธบิายกลไกการก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งสะท้อนพฤตกิรรมของคนและความ
เป็นไปในองคก์รและใชอ้ธบิายมูลเหตุจูงใจของผูบ้รหิารในการประพฤตมิชิอบ เช่น การตกแต่ง
บญัชเีพื่อยกัยา้ยถ่ายเทผลประโยชน์ทีค่วรจะเป็นของผูถ้อืหุน้ ใหก้ลายมาเป็นประโยชน์อนัมคิวร
ได้ของผูบ้รหิารทฤษฎีที่กล่าวถงึนี้คอืทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) ซึ่งมาจากแนวคดิของ 
Jensen และ Meckling ซึ่งได้พฒันาในปี ค.ศ. 1976 ทฤษฎีตวัแทนมองว่าเจ้าของกิจการไม่
สามารถบริหารงานเพียงผู้เดียวได้จึงท าให้ต้องมีบุคคลที่เข้ามาช่วยในการบริหารงานแทน
เจา้ของกจิการ ทฤษฎนีี้ไดอ้ธบิายความ สมัพนัธร์ะหวา่งการเป็นตวัแทนวา่เกดิขึน้ระหวา่งบุคคล
สองฝ่าย โดยฝ่ายที่มอบอ านาจที่เรียกกนัว่าตวัการ (Principle) ในขณะที่อีกฝ่ายที่ได้รบัมอบ
อ านาจในการบริหารงานที่เรียกกันว่าตวัแทน (Agent) ตราบใดที่ผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทน
ตดัสนิใจลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนสูงสุดจากเงนิลงทุนในวธิทีีส่อดคลอ้งกบัการสรา้งผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นตวัการแล้วความสมัพนัธ์ของการเ ป็นตัวแทนระหว่างผู้ถือหุ้นกับ
ผูบ้รหิารยงัคงมปีระสทิธผิลทีด่ ีแต่ถา้หากผลประโยชน์และวตัถุประสงคข์องผูถ้อืหุน้กบัผูบ้รหิาร
ไม่สอดคลอ้งกนัจะท าใหเ้กดิปัญหาการเป็นตวัแทน (Agency Problem) ขึน้ (ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร, 
2551) 
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ศลิปพร ศรีจัน่เพชร (2551) ได้กล่าวว่ามูลเหตุที่ส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการคอื
แนวคดิตวัแทน กจิการอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของกรรมการซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากเจ้าของ
กิจการหรือผู้ถือหุ้น กรรมการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกิจการ และใน
ขณะเดยีวกนัไดจ้า้งผูจ้ดัการ ผูค้วบคุมงานและพนักงาน เพื่อน ากลยุทธด์งักล่าวไปสู่การปฏบิตัิ
ซึ่งอธิบายแนวคิดตวัแทนของกิจการได้ว่า ประกอบด้วยกลไก 2 อย่างที่จ าเป็นคือ ผลการ
ปฏบิตังิาน (Performance) และความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตังิานตามหน้าที่ (Accountability) 
ซึ่งจะช่วยให้แนวคิดตวัแทนมีความสมบูรณ์ ส าหรับกิจการขนาดเล็กเจ้าของ เงินลงทุนกบั
ผูบ้รหิารมกัเป็นบุคคลเดยีวกนั ดงันัน้เมื่อมกีารบรหิารงานผดิพลาดประการใด เจ้าของเงนิทุน
หรอืผูบ้รหิารต้องรบัผดิชอบผลการ บรหิารงานไวเ้พยีงผูเ้ดยีวแต่เมื่อกจิการมกีารเจรญิเตบิโต
ขึน้มาเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ท าใหต้้องมกีารระดมทุนจากนักลงทุนหรอืบุคคลอื่นที่มคีวามสนใจ 
ส่งผลให้กจิการต้องเกีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนได้เสยีในจ านวนทีม่ากขึน้ เมื่อกจิการเจรญิเตบิโตมาก
ขึน้ย่อมส่งผลต่อรูปแบบการบรหิารทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยการจา้งผูบ้รหิารมอือาชพีมาชว่ยในการ
บริหารงานเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดแก่กิจการ ตามทฤษฎีตัวแทนถ้าผู้ที่ เป็นตัวแทน
บรหิารงานดเีตม็ความสามารถ โดยไม่เอาผลประโยชน์ที่ควรเป็นของผูถ้อืหุ้นมาเป็นประโยชน์
ของตนเองหรือพวกพ้องจะสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้เกิดขึ้นกบักิจการรวมทัง้ผู้มีส่วนได้เสีย  
แต่บรษิทัอาจประสบกบัปัญหาจากผูบ้รหิารหรอืตวัแทนในหลายประเดน็ เชน่ ผูบ้รหิารมคีวามรู้
ความสามารถไม่เพยีงพอ ผูบ้รหิารไม่อาจท างานไดเ้ตม็ความสามารถ ผูบ้รหิารเอาผลประโยชน์
ของกจิการมาเป็นของตนหรอืพวกพอ้ง เป็นตน้  

องค์กรธุรกิจที่แบ่งแยกระหว่างผู้บริหารและเจ้าของ มักประสบปัญหากับองค์กร 
เนื่องมาจากผูบ้รหิารไม่ตอ้งรบัผดิชอบอย่างเตม็ทีร่วมทัง้ผูบ้รหิารอาจใชโ้อกาสดงักล่าว ในการหา
ผลประโยชน์เข้าตนเองแทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  ของ
กจิการ ปัญหาทีเ่กดิจากองคก์รทีม่กีารแบ่งแยกระหวา่งผูบ้รหิารและเจา้ของมดีงัต่อไปนี้   

1. การขดัแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) : การเหน็แก่ผลประโยชน์ส่วน
ตนจนไปขดัแยง้ต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

2. ภาวะภยัทางศลีธรรม (Moral Hazard Problem) : เป็นปัญหาที่ตวัการหรอืเจา้ของ
กจิการไม่สามารถแน่ใจว่า ตวัแทนหรอืผูบ้รหิารทีเ่ลอืกเขา้มาแล้วนัน้ไดใ้ชค้วามพยายามสูงสุด
ในการท างานหรอืไม่ หรอืท างานเตม็ประสทิธภิาพหรอืไม่  

3. การเลอืกทีไ่ม่พงึประสงค ์(Adverse Selection Problem) : เป็นปัญหาทีต่วัการหรอื
เจา้ของกจิการไม่สามารถแน่ใจวา่ตวัแทนหรอืผูบ้รหิารทีเ่ลอืกเขา้มานัน้จะมคีวามสามารถในการ
บรหิารงานไดส้อดคลอ้งกบัผลตอบแทนทีไ่ดร้บัหรอืไม่  
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ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
 

ค าวา่ “ ภาวะผูน้ า ” อาจมผีูใ้หค้ านิยามของค าๆ นี้แตกต่างกนัออกไปแต่ยงัคงไวซ้ึ่งความ     
หมายทีค่ลา้ยหรอืใกลเ้คยีงกนั 
 ประสาน หอมพูล และ ทิพวรรณ หอมพูล (2540) ได้กล่าวถึงค าว่าภาวะผู้น าว่า 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่ตนมีอยู่ในการชกัจูงหรือโน้มน้าวให้
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาภายในองคก์ารหรอืในกลุ่มคนในสถานต่างๆ เพื่อให้สมาชกิของกลุ่มได้ปฏบิตัิ
หน้าทีข่องตนอย่างมปีระสทิธภิาพทีสุ่ดใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์การ  
 ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2549) กล่าวว่าภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการในการชกัจูงให้
พนักงานท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมัน่และ 
การสนบัสนุนใหเ้กดิขึน้ระหวา่งบุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 พื้นฐานของภาวะผูน้ า คอื การได้รบัความเชื่อถอืและไวใ้จ (Trust) จากลูกน้อง ซึ่งการ
จะได้รบัความเชื่อถือและไว้ใจจากลูกน้องนัน้ จะต้องมีพื้นฐานมาจากการที่ผู้น านัน้มีความ
ซื่อสตัยแ์ละจรงิใจ (Integrity) ซึ่งค าๆนี้จะมาจากองคป์ระกอบ 4 ตวั ไดแ้ก่  

1. Competence คอื มคีวามสามารถ มคีวามรูแ้ละทกัษะต่างๆ 
2. Consistency คอื ตอ้งรกัษาความเก่ง ความรูแ้ละทกัษะต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง 
3. Loyalty คอื ตอ้งมคีวามจงรกัภกัดตี่อองคก์ร  
4. Openness คอื ตอ้งเป็นคนท างานแบบโปร่งใสและเปิดเผย 
แนวคิดเกี่ยวกบัผูน้ าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั มีการศกึษาและรวบรวมทฤษฎี

เกีย่วกบัภาวะผูน้ าโดยแบ่งตามระยะการพฒันา (สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์, 2545) ดงันี้ 
1. ทฤษฎคีุณลกัษณะภาวะผูน้ า (Trait Theories) 
2. ทฤษฎพีฤตกิรรมผูน้ า (Behavioral Theories) 
3. ทฤษฎตีามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories) 
4. ทฤษฎคีวามเป็นผูน้ าเชงิปฏริูป (Transformational Leadership Theories) 

 
ทฤษฎคีุณลกัษณะภาวะผูน้ า (Trait  Theories)  
ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่บอกถงึลกัษณะเริม่แรกที่ผูน้ าควรจะม ีโดยคุณลกัษณะเหล่านัน้

ไม่ไดเ้ป็นลกัษณะของการมาฝึกฝนในภายหลงัแต่เป็นลกัษณะทีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ โดยสามารถ
แยกคุณลกัษณะเหล่านัน้ไดด้งันี้ ดา้นบุคลกิภาพ ภาวะอารมณ์และจติใจ ดา้นสตปัิญญา ตวัอย่าง
ของลักษณะความเป็นผู้น าในทฤษฎีนี้  เช่น การมีพลังบวก มีความทะเยอทะยาน มีความ
รอบคอบ มคีวามเชือ่มัน่และมัน่ใจในตวัเอง 
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ทฤษฎพีฤตกิรรมผูน้ า (Behavioral   Theories) 
ทฤษฎีนี้เริ่มมาจากปี ค.ศ.1940 – 1960 ซึ่งใจความส าคญัของทฤษฎีนี้กล่าวถึง การ

เขา้ใจในสิง่ทีผู่น้ านัน้ปฏบิตั ิและมองถงึการส่งผลต่อกนัของผูต้ามและผูน้ า โดยทฤษฎพีฤตกิรรม
ผูน้ านี้มผีูแ้บ่งผูน้ าในลกัษณะต่างๆ ดงันี้ 

1. Kurt Lewin’ s Studies ไดท้ าการแบ่งผูน้ าออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก ่
- ผู้น าแบบอตัถนิยมหรืออตัตา (Autocratic Leaders) เป็นลกัษณะของผูน้ าที่มี

ความเชือ่มัน่ในตวัเองสูง ตดัสนิใจสิง่ต่างๆ ดว้ยตวัเอง จนท าใหเ้กดิขอ้เสยีทีว่า่ลูกน้องเสยีความ
มัน่ใจในการท าสิ่งต่างๆ ขาดซึ่งความคิดสร้างสรรค์ แต่ในสถานการณ์ที่เกิดวกิฤตต้องแก้ไข
ปัญหานัน้โดยเร่งด่วนผูน้ าแบบนี้ถอืเป็นทางออกทีด่ ี 

- ผูน้ าแบบประชาธปิไตย (Democratic  Leaders) เป็นลกัษณะของผูน้ าทีใ่ชก้าร
ตดัสนิใจแบบมสี่วนร่วมกบักลุ่ม มกีารรบัฟังความคดิเหน็จากส่วนรวม เป็นการท างานในระบบ
ทีมซึ่งการท างานในระบบนี้ช่วยท าให้เกิดคนพึ่งพอใจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบตัิงานสามารถ
ท างานไดอ้ย่างมคีวามสุข แต่ผูน้ ารูปแบบนี้กม็ขีอ้เสยีทีก่ารตดัสนิใจแกปั้ญหาในแต่ละครัง้อาจใช้
เวลานาน อาจท าใหแ้กไ้ขปัญหาไดไ้ม่ทนัเวลา 

- ผูน้ าแบบตามสบายหรอืเสรนีิยม  (Laissez- Faire  Leaders) เป็นลกัษณะของ
ผูน้ าที่ให้สทิธเิสรภีาพกบัผูต้ามหรอืกบักลุ่มอย่างเตม็ทใีนการแกไ้ขปัญหาต่างๆ การท างานใน
รูปแบบนี้ถา้ผูต้ามเป็นลกัษณะของคนทีม่คีวามรบัผดิชอบในงาน มคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจ มคีวามคดิ
สร้างสรรค์งานกจ็ะออกมาในลกัษณะที่ด ีแต่ถ้ามองกลบักนัถ้าผูต้ามเป็นลกัษณะที่ไม่มใีนสิง่ที่
กล่าวมาในขา้งตน้กอ็าจท าใหง้านเกดิปัญหาได้ 

2. Likert’s Michigan Studies  
Rensis Likert และสถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัมิชแิกนท าการวจิยัด้านภาวะ

ผูน้ า โดยไดท้ าการแบ่งผูน้ าออกเป็นลกัษณะต่างๆ ดงันี้ 
- แบบใชอ้ านาจ (Explortive – Authoritative) เป็นผูน้ าที่อยู่ในลกัษณะของค าวา่

เผดจ็การ ไม่มคีวามไวว้างใจในตวัผูต้าม การตดัสนิใจขึน้กบัตวัเองเป็นหลกั 
- แบบใชอ้ านาจเชงิเมตตา (Benevolent – Authoritative) เป็นผูน้ าที่ยอมรบัฟัง

ความเหน็ของผูต้ามบา้งแต่กต็อ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูน้ า  
- แบบปรกึษาหารอื (Consultative – Democratic) เป็นผูน้ าที่อยู่ในลกัษณะของ

การใหอ้ านาจผูต้ามเป็นส่วนใหญ่แต่กไ็ม่ทัง้หมด ใชก้ารบรหิารงานแบบมสี่วนร่วม 
- แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative – Democratic) เป็นผู้น าที่อยู่ใน

ลกัษณะของการเชื่อถอื และไวว้างใจผูต้ามเป็นอย่างมาก โดยผูน้ าจะยอมรบัในความคดิเห็น
ต่างๆของผูต้ามเสมอ ซึ่งการท างานในลกัษณะนี้สามารถท าให้ผูน้ าเป็นผูน้ าที่มปีระสิทธิภาพ
และจะประสบความส าเรจ็ในทีสุ่ด 
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3. Blake and Mouton’s managerial Grid 
ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ภาวะผูน้ าต้องมาจากคนและผลผลติ โดยท าการก าหนดตารางใน

รูปของ 1-9 หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ Nine-Nine Style (9, 9 style) ซึ่งสามารถแบ่งผูน้ าได ้ดงันี้ 
- แบบมุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 อธิบายได้ว่า

ผูน้ าในลกัษณะนี้จะสนใจแต่เพยีงผลงาน ไม่สนใจผูต้าม เน้นเผดจ็การ  
- แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9 อธิบายได้ว่าผู้น าใน

ลกัษณะนี้เน้นความรูส้กึของผูต้าม โดยไม่ค านึงถงึผลงาน เพราะมคีวามเชือ่ทีว่า่ถา้คนมคีวามสขุ 
งานน่าจะออกมาด ี

- แบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า (Impoverished) แบบ 1,1 อธบิายไดว้า่ผูน้ าในลกัษณะ
นี้เป็นผูน้ าที่ขาดภาวะผูน้ า โดยส่วนใหญ่มกัให้ผูต้ามเป็นผูด้ า เนินการเพราะตวัเองมอี านาจใน
การบรหิารงานต่างๆ ค่อนขา้งต ่า 

- แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) แบบ 5,5 อธบิายได้
ว่าผู้น าในลกัษณะนี้ต้องการให้ผลงานและความพอใจของผู้ตามควบคู่ไปด้วยกนั ถึงจะเน้นที่
ความพงึพอใจของผูต้ามกจ็รงิแต่ผลงานกต็อ้งอยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได้ 

- แบบท างานเป็นทีม (Team Management) แบบ 9,9 อธิบายได้ว่าผู้น าใน
ลกัษณะนี้เน้นทัง้ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานและผลงานทีอ่อกมาอย่างเตม็ที่ เน้นไปที่การ
ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นลกัษณะของการพึง่พาอาศยักนั 

4. McGregor’s :  Theory X  and Theory  Y  
ทฤษฎีนี้มีความเกี่ยวขอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีความต้องการขัน้พื้นฐาน

ของมาสโลว ์โดยทฤษฎนีี้กล่าววา่ มนุษยม์คีวามตอ้งการ ถา้ผูน้ าสามารถใหใ้นสิง่ๆ นัน้ไดง้านที่
ออกมาน่าจะประสบความส าเรจ็เพราะผูน้ ามแีรงพลกัดนัในการท าสิง่ๆ นัน้ ซึ่งทฤษฎีนี้ได้แบ่ง
คนออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

- Theory X : เป็นกลุ่มคนทีม่พีืน้ฐานของความเกยีจครา้น รกัความสบาย ไม่ค่อย
ชอบท างาน ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ การจัดการกับคนกลุ่มนี้คือ การดูแลอย่างใกล้ชิด  
ถา้ความผดิของเขารา้ยแรงมากอาจตอ้งมกีารลงโทษ 

- Theory Y : เป็นกลุ่มคนทีม่คีวามขยนั มคีวามรบัผดิชอบในงานที่ท า ชอบที่จะ
พฒันาตนเองและเรยีนรู้สิง่ใหม่ๆ อยู่เสมอ การจดัการกบัคนกลุ่มนี้คอื ช่วยส่งเสริมเขาอย่าง
เตม็ทีใ่หเ้ขามกี าลงัใจทีจ่ะพฒันาตนเองต่อไป 
 

ทฤษฎตีามสถานการณ์  (Situational or Contingency  Leadership  Theories) 
ที่มาของทฤษฎนีี้คอื ไม่มผีูน้ าแบบใดที่ดทีี่สุดเพราะผูน้ าแบบใดจะถอืว่าดไีดต้อ้งขึน้อยู่

กบัสถานการณ์ ณ ขณะนัน้ดว้ย ดงันัน้ทฤษฎนีี้จงึกล่าววา่ ผูน้ าทีด่คีวรรูจ้กัการปรบัใชภ้าวะผูน้ า
ใหเ้ขา้กบัแต่ละสถานการณ์ ซึ่งประกอบไปดว้ย 
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- S1 คอื สัง่ เป็นลกัษณะของผูน้ าทีค่อยออกค าสัง่กบัผูต้าม เหมาะกบัผูต้ามทีม่คีวาม
มานะและความสามารถต ่า 

- S2 คอื สอน เป็นลกัษณะของผูน้ าทีค่อยใหค้ าปรกึษา ชีแ้นะ 
- S3 คอื ท างานร่วมกนั เป็นลกัษณะของผูน้ าที่คอยช่วยเหลอื ให้ก าลงัใจกบัผูต้าม

เพราะโดยพืน้ฐานผูต้ามของกลุ่มนี้จะเป็นคนทีม่คีวามสามารถ 
- S4 คอื มอบหมายงาน เป็นลกัษณะของผูน้ าที่ดูถงึความเหมาะสมก่อนให้งานกบั  

ผูต้าม โดยงานทีม่อบหมายใหผู้ต้ามรบัผดิชอบนัน้ผูน้ ากจ็ะตดิตามดูแล 
- S5 คอื เป็นลกัษณะของการเปิดโอกาสให้ผูต้ามได้แสดงความสามารถอย่างเตม็ที่ 

อยู่ในลกัษณะของการท างานร่วมกนัแบบเป็นทมี 
 

ทฤษฎคีวามเป็นผูน้ าเชงิปฏริูป  (Transformational  Leadership Theories) 
ผู้น าตามความหมายของทฤษฎีนี้ หมายถึง ผู้น าที่เป็นเสมือนแรงบนัดาลใจในการ

ท างานให้กบัผู้ตาม เป็นผู้น าที่ท าให้ผู้ตามเกิดขวญัก าลงัใจในการท างาน และมีส่วนในการ
ผลกัดนัให้งานมผีลผลติและประสทิธภิาพมากกว่าที่คาดหวงั โดยการจะเป็นผูน้ าเชงิปฏริูปได้
ตอ้งประกอบไปดว้ย 

- บุคลกิภาพทีน่่านบัถอื (Charisma) 
- การยอมรบัความแตกต่างของบุคคล (Individualized consideration) 
- การกระตุน้ใหใ้ชส้ตปัิญญา (Intellectual stimulation)  

 
แนวคิดเก่ียวกบัผูบ้ริหารระดบัสงู 
 

ผูบ้รหิารระดบัสูง (Chief Executive Officer : CEO) หมายถงึ บุคคลที่มอี านาจในเรื่อง
ต่างๆ ในบรษิทั รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบสูงสุดในบรษิทันัน้ ส าหรบัแนวคดิ CEO นัน้มาจาก
แนวคดิของระบบธุรกจิแบบอเมรกิาซึ่งเป็นการบรหิารงานทีค่่อนขา้งรวดเรว็ เดด็ขาด สาเหตุที่
เป็นเชน่นี้เนื่องจากธุรกจิตัง้อยู่บนค าวา่แขง่ขนั เมื่อไรทีม่โีอกาสตอ้งรบีควา้ไว ้ดงันัน้การท างาน
ในแต่ละส่วนตอ้งท าอย่างเตม็ทีเ่ตม็ความสามารถเพื่อใหง้านออกมามปีระสทิธภิาพ 

แนวคดิของซอีโีอในภาคเอกชนสามารถอธบิายไดด้งันี้ ประธานหรอืหวัหน้าฝ่ายบรหิาร
สูงสุดของบริษัทได้รบัมอบหมายอ านาจหน้าที่จากคณะกรรมการอ านวยการหรือบอร์ดของ
บรษิทัให้มอี านาจในการจดัการซึ่งรวมถงึการก าหนดนโยบายการตดัสนิใจ และการใชอ้ านาจ
จดัการบริษทั เนื่องจากหวัหน้าฝ่ายบรหิารดงักล่าวจะเป็นผู้มสี่วนส าคญัในการท าให้บรษิทัมี
ก าไรหรอืขาดทุนจงึ จ าเป็นตอ้งมอี านาจดงักล่าว ผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็นซอีโีอของภาคเอกชนจงึไดร้บั
การแต่งตัง้จากผูม้อี านาจหรอืคณะกรรมการอ านวยการของบรษิทั ส าหรบับุคคลทีจ่ะเป็นได้นัน้
จะต้องเป็นบุคคลทีม่คีวามรู้  มคีวามสามารถ มคีวามซื่อสตัย์และไวใ้จได้ ทัง้ที่เพื่อท าใหบ้รษิทั
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บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว ้แต่ถ้าบุคคลที่กล่าวมานัน้ปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไวผู้ม้ ี
อ านาจหรอืคณะกรรมการอ านวยการของบรษิทักจ็ะสัง่ปลดได ้(วริชั วริชันิภาวรรณ, 2548)  

ส าหรบัคุณสมบตัขิองผูบ้รหิารระดบัสูงควรประกอบไปดว้ย ความสามารถในดา้นต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผน การบริหารงาน มีความกล้าตัดสินใจ มีความคิดใหม่ๆ  
อยู่เสมอ มจีติใจทีม่ ัน่คงกลา้เผชญิหน้ากบัสิง่ต่างๆ มคีวามสามารถในการตดิต่อสื่อสารกบับุคคล
อื่น การมอบหมายหรอืสัง่การลูกน้องโดยดูจากความเหมาะสมต่างๆ ตอ้งมคีวามสามารถในการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพสถานการณ์ โดยผูบ้รหิารจะท าในสิง่เหล่านี้จนกระทัง่ไปถงึเป้าหมายของ
บรษิทั (สุวทิย ์ยิง่วรพนัธุ์, 2544)  

เสรมิพงษ์ รตันะ (2544) ได้กล่าวถงึแนวทางการสร้างพลงัความเป็นผูน้ าของผูบ้รหิาร
ระดบั สูงไวด้งันี้ การมองเหน็ถงึความส าคญักบับุคลากรในองคก์รเพราะถอืเป็นก าลงัหลกัในการ
ท างาน ในการท างานแต่ละครัง้ผูบ้รหิารควรบอกถงึจุดมุ่งหมายในการท า เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ไปในทิศ ทางเดียวกนั ต้องมีทัง้ความรู้และความเชี่ยวชาญในงานนัน้อย่างดีเยี่ยมตลอดจน
สามารถชีแ้นะให้ ผูต้ามสามารถปฏบิตังิานนัน้ได ้มคีวามสามารถในการสื่อสาร มวีุฒภิาวะทาง
อารมณ์ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ร่วมงานได้ เป็นแรงผลักดันให้ผู้ตามหรือทีมประสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้รูจ้กัใหเ้กยีรตแิละยอมรบัความคดิเหน็ของบุคคลอื่น 

ข้อมูลจากเอกสารเพื่อการพฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกบัการพฒันาระบบ เรื่อง “ ที่สุดก ็
ซีอีโอ ” : ถึงเวลาของการน าองค์การอย่างมีสุจริตธรรม ซึ่งท าการแปลและเรียบเรียงโดย 
เลขาธกิาร ก.พ.ร. กล่าววา่คุณสมบตัแิละขดีความสามารถทีจ่ าเป็นของซอีโีอ ประกอบดว้ย ตอ้ง
เป็นผูท้ี่มคีวามฉลาด มคีวามรูค้วามสามารถ รอบคอบ มคีวามคดิและมองสิง่ต่างๆ ที่เกดิขึน้ใน
ภาพกวา้ง มใีจใฝ่รู้ เป็นบุคคลที่รกัในการเรยีนรู้อยู่ตลอดเวลา สามารถสื่อสารกบับุคคลอื่นโดย
ท าให้บุคคลเหล่านัน้เขา้ใจในสิง่ทีต่้องการจะอธบิายไดโ้ดยง่าย ต้องเป็นผูท้ี่มคีวามมุ่งมัน่ ตัง้ใจ
ในการท างาน เป็นผูท้ีม่คีวามซื่อสตัย ์มจีรยิธรรม มคีวามยุตธิรรม เป็นผูท้ีม่จีติใจด ีโอบออ้มอาร ี
รู้จกัค าว่าใหอ้ภยั เขา้ใจและยอมรบัธรรมชาตขิองมนุษย ์มคีวามกล้าแสดงออก ชอบความเสีย่ง
แต่ความเสีย่งตอ้งอยู่ในขอบเขตทีเ่หมาะสม ยอมรบัได ้ตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ดว้ยความรวดเรว็แต่
มคีวามรอบคอบ รู้จกัที่จะยอมรบัในความผดิพลาดของตวัเอง ไม่พยายามคาดหวงักบัคนอื่น
มากเกนิไป มคีวามอดทน อดกลัน้ ตอ้งรูจ้กัทีจ่ะเลอืกและพยายามรกัษาบุคลากรทีม่คีวามเกง่ให้
อยู่ในองคก์ร บางครัง้ตอ้งรูจ้กัทีจ่ะเชือ่ใจเชือ่ถอืผูต้ามบา้งโดยอาจมอบหมายงานบางอย่างใหก้บั
เขา มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกส่วน เป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่องส าคญั (ส านกังาน ก.พ.ร., 
2549) 
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แนวคิดเก่ียวกบัเพศหญิงและเพศชาย 
 

เสาวรนิทร ์สายรงัษ ี(2554) กล่าววา่ หลายคนอาจมองวา่เพศชายมกัมคีวามฉลาดและ
สตปัิญญาที่ดกีว่าเพศหญิงนัน่อาจเป็นเพราะโดยส่วนใหญ่เพศชายมกัได้รบัการยอมรบัใหเ้ป็น
ผูน้ ามาโดยตลอด อกีทัง้บุคคลส าคญัๆ ในอดตีส่วนใหญ่กเ็ป็นเพศชาย แต่ในความเป็นจรงิจาก
งานวจิยัของนกัวทิยาศาสตร์พบว่าโครงสร้างของสมองท าใหเ้พศชายมคีวามสามารถในการใช้
สมองซกีซ้ายซึ่งเป็นสว่นทีค่วบคุมทกัษะดา้นการคดิ การวเิคราะห ์การค านวณ การใชภ้าษาและ
การเขยีนจงึท าใหเ้พศชายสามารถใชท้กัษะในส่วนนี้ไดด้ีกวา่เพศหญงิ แต่เพศหญงินัน้กม็ทีกัษะ
ที่ค่อนขา้งท าไดด้กีวา่เพศชายเช่นกนั นัน่กค็อืเพศหญิงมกัเรยีนรู้ทกัษะดา้นภาษาไดด้กีวา่เพศ
ชายคือ สามารถรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของบุคคลได้ดีกว่าเพศชาย นอกจากนี้ย ังมี
ความสามารถในเรื่องของการท าหลายสิง่หลายอย่างในเวลาเดยีวกันได้ดกีว่าเพศชาย แต่ทัง้นี้
ทัง้นัน้ไม่ได้หมายความว่าทกัษะที่กล่าวมาขา้งต้นจะพฒันาไม่ได ้ทุกคนลว้นพฒันาไดท้ัง้สิน้ไม่
วา่จะเพศใดกต็าม  
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
Diks (2016) ศกึษาผลกระทบของคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสูงสุด (CEO) และมูลค่าของ

บรษิทั โดยศกึษาจากผูบ้รหิารสูงสุดจ านวน 505 บรษิทัในสหรฐัอเมรกิา ตวัแปรอสิระที่ใช้คือ 
อายุ (Age), ค่าตอบแทน (Compensation),  จ านวนปีที่ท างาน (Tenure), เพศ (Gender) และ
ตวัแปรตามทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื มูลค่าของกจิการ (Firm value) ทีว่ดัจากค่า Tobin’s Q, รายจ่าย
เพื่อการไดม้าของสนิทรพัย์ที่จะน ามาใชใ้นการด าเนินการเพื่อหารายได ้(Capex), ขนาดบรษิทั 
(Firm size) และการเตบิโตของยอดขาย (Sales growth) วธิกีารศกึษาคอืใชก้ารวเิคราะห์การ
ถดถอยเชงิเสน้ ผลการศกึษาพบวา่อายุของผูบ้รหิารส่งผลในเชงิลบกบับรษิทั เนื่องจากผูบ้รหิาร
ทีม่อีายุมากไม่ค่อยน าแนวคดิการท างานใหม่ๆ มาใชใ้นการท างาน ค่าตอบแทนมแีนวโน้มจูงใจ
ผูบ้รหิารในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน จ านวนปีทีท่ างานของผูบ้รหิารส่งผลในเชงิบวก
กบับรษิทั คอืยิง่จ านวนปีในการท างานมากเท่าไรอ านาจการตดัสนิในบรษิทักย็ิง่มากขึ้นเท่านัน้
ส่งผลใหผ้ลประกอบการของบรษิทัดขี ึน้ เพศหญงิมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบับรษิทัเพราะเพศ
หญิงมีความคิดในการบริหารที่หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยท าให้การท างานมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

ภิญญดาพชัญ์ ชยัจรสัเจรญิลาภ (2558) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของ
ผูบ้รหิารสูงสุดและผลการด าเนินงานของบรษิทั กรณศีกึษาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
สูงสุดและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดย
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ท าการศกึษาขอ้มูลในระหวา่งปี พ.ศ.2552-2557 วธิกีารศกึษาในครัง้นี้ใชก้ลุ่มตวัอย่างคอืบรษิทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน SET100 จ านวน 137 บริษัท รวม
ทัง้สิ้น 508 ตวัอย่าง  สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 
การพิจารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (Pearson Correlation Coefficient) และการวเิคราะห์
การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผลการศกึษาพบว่าตวัแปรที่ส่งผลในเชงิ
บวกต่ออตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (ROE) ได้แก่ สดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิทัและ
การเป็นตวัแทนสมาชกิในครอบครวั และตวัแปรที่ส่งผลในเชงิบวกต่ออตัราส่วนราคาต่อก าไร
สุทธิ (P/E) ได้แก่ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทและการเป็น
ตวัแทนสมาชกิในครอบครวั ตวัแปรที่ส่งผลเชงิลบต่ออตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธ ิ(P/E) ไดแ้ก่ 
ประสบการณ์ศกึษาในต่างประเทศและอายุ ส่วนตวัแปรทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน 
ประสบการณ์ศกึษาในต่างประเทศ อายุ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง เครือข่ายทางด้าน
การเมอืงของผูบ้รหิารสูงสุดและคณะกรรมการ ตวัแปรที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั อตัราส่วนราคา
ต่อก าไรสุทธิ (P/E) ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน เครือข่าย
ทางดา้นการเมอืงของผูบ้รหิารสูงสุดและคณะกรรมการบรษิทั  
 Shao and Liu (2014) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเพศของผู้บรหิารสูงสุดและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั ศกึษาขอ้มูลจากบรษิทัจ านวน 1500 บรษิทัในสหรฐัอเมรกิา ท าการศกึษา
ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2535-2556 มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาว่า เพศมคีวามสมัพนัธ์กบัประสิทธภิาพใน
การด าเนินงานของบรษิทัหรอืไม่ โดยท าการเกบ็ขอ้มูลของผูบ้รหิารระดบัสูงเพศหญิงและเพศ
ชายในเรื่องของอายุ สดัส่วนบรษิทัค่าตอบแทน และเกบ็ขอ้มูลในเรื่องของผลการด าเนินงานของ
บรษิทั ผลการศกึษาพบวา่เพศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการด าเนินงานของบรษิทั 
 Bhagat Bolton and Subramanian (2010) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการศกึษาของ
ผูบ้รหิารระดบัสูง การเปลีย่นผูบ้รหิารระดบัสูงและผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยท าการศกึษา
จากบรษิทัในสหรฐัอเมรกิาจ านวน 1500 บรษิทั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535-2550 ผลการศกึษาพบวา่
ระดบัการศกึษาของผู้บรหิารระดบัสูงไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการด าเนินงาน ส่วน  
การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารระดบัสูงส่วนใหญ่จะเป็นการเปลีย่นผูบ้รหิารทีม่กีารศกึษาในระดบั
ทีไ่ม่สูง 

Bathula (2008) ศกึษาคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสูงสุดกบัประสทิธภิาพการด าเนินงาน 
ประเทศนิวซีแลนด ์โดยศกึษาบรษิทัจ านวน 156 บรษิทัในช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2547-2550 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุลกัษณะของคณะกรรมการบรษิทักบัประสทิธภิาพ
การด าเนินงานของบริษัท ซึ่งตัวแปรอิสระที่ใช้คือขนาดของคณะกรรมการ (Board Size), 
สัดส่วนการถือครองหุ้นของกรรมการบริหาร (Director Ownership), การควบรวมต าแหน่ง
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ผูบ้รหิารสูงสุดกบัประธานกรรม การในคนเดยีวกนั (CEO Duality), เพศ (Gender Diversity), 
คุณวุฒกิารศกึษา (Educational Qualification of Board Members) และจ านวนของการประชมุ
คณะกรรมการ(Number of Board Meetings) โดยตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา คือ อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) วิธีการ ศึกษาคือใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์  
ผลการศกึษาพบว่าขนาดของคณะกรรมการ, การควบรวมต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดกบัประธาน
กรรมการในคนเดยีวกนัและเพศมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธภิาพการด าเนินงานของ
บรษิทั 
  



บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ      
(mai) ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 150 บรษิทั 

ในทีน่ี้ผูว้จิยัไดท้ าการคดัเลอืกตวัอย่างทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาโดยมเีงื่อนไข คอื  
1. กลุ่มตวัอย่างต้องเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) ซึ่งอยู่

ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ท าการศกึษา แต่ไม่รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ (mai) ที่อยู่ในกลุ่มธุรกจิการเงนิ (Financials) ซึ่งได้แก่ ธนาคาร (Bank) ประกนัภยั
และประกนัชวีติ (Insurance) และเงนิทุนหลกัทรพัย ์(Finance and Securities) เนื่องจากบรษิทั
ในกลุ่มนี้มกีฎระเบยีบการก ากบัดูแลทีแ่ตกต่างจากบรษิทัในกลุ่มอื่น 

2. กลุ่มตวัอย่างต้องเป็นบรษิทัที่มกีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร
สูงสุดและประสทิธภิาพการด าเนินงาน  

ซึ่งเมื่อตดับรษิทัทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขออก ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างทีจ่ะใชใ้นการศกึษาทัง้หมด
จ านวน 121 ซึ่งเป็นบรษิทัในอุตสาหกรรมต่างๆ ใน ปี พ.ศ. 2559 
 
ตารางที ่1 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา  

อุตสาหกรรม จ านวน (บริษทั) ในปีพ.ศ. 2559 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) 8 
สนิคา้อุปโภคบรโิภค (Consumer Products) 10 
สนิคา้อุตสาหกรรม  (Industrials) 31 
อสงัหารมิทรพัย์และกอ่สรา้ง (Property & Construction) 17 
ทรพัยากร (Resources) 11 
บรกิาร (Services) 35 
เทคโนโลย ี(Technology) 9 
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ตวัแปรในการศึกษา 
 

สมการทีใ่ชใ้นการศกึษาเขยีนไดด้งันี้ 
 

Perf  =     β0 + β1GENit + β2AGEit + β3EDUit + β4INTERit + β5FINit +  β6TENit + 
β7OWNit +  ε it 

 
โดยทีก่ าหนดให ้
Perf = ประสทิธภิาพการด าเนินงานของบรษิัท โดยวดัจากอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรพัย์ (ROA), อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และค่า 
Tobin’s Q ซึ่งเป็นอตัราส่วนที่ใช้วดัผลการด าเนินงานที่สะท้อนถึงขอ้มูล
จากงบการเงนิซึ่งเป็นขอ้มูลในอดตีและมูลค่าทางการตลาดของหุ้นสามญั
ซึ่งค านวณจากมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาบวกหนี้สนิรวมหารด้วยสนิทรพัย์
รวม (Market Capitalization + Total Liability) / Total Asset 

GEN = เพศ โดยจะเท่ากบัศูนย์หากเป็นเพศหญิง และจะเท่ากบัหนึ่งหากเป็นเพศ
ชาย 

AGE = อายุ 
EDU    = ระดบัการศกึษาของผูบ้รหิาร โดยจะเท่ากบัศูนย์หากเป็นผูท้ี่จบการศกึษา

ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จะเท่ากับหนึ่งหากเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีจะเท่ากบัสองหากเป็นผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาโท และจะ
เท่ากบัสามหากเป็นผูจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาเอก 

INTER = ประสบการณ์การศกึษาในต่างประเทศของผู้บรหิารซึ่งจะเท่ากบัศูนย์หาก
เป็นผูบ้รหิารที่ไม่ได้จบการศกึษาในต่างประเทศ และเท่ากบัหนึ่งหากเป็น
ผูบ้รหิารทีจ่บการศกึษาระดบัใดระดบัหนึ่งจากต่างประเทศ 

FIN = ความเชีย่วชาญทางดา้นการเงนิ โดยจะเท่ากบัศนูยห์ากเป็นผูบ้รหิารที่ไม่มี
ประสบการณ์ด้านบญัช ีการเงิน เศรษฐศาสตร์ และเท่ากบัหนึ่งหากเป็น
ผูบ้รหิารที่มปีระสบการณ์ด้านบญัช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร์ โดยความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบญัช ีการเงิน และเศรษฐศาสตร์วดัจาก
การจบปรญิญาดา้นบญัช ีการเงนิหรอืเศรษฐศาสตร์ 

TEN = ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
OWN = สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทั 
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ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) คอื เพศ, อายุ, ระดบัการศกึษา, ประสบ
การศกึษาในตา่งประเทศ, ความเชีย่วชาญ
ทางดา้นการเงนิ, ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง, สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัท 
โดยวดัจากผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (ROA), 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
และค่า Tobin’s Q  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
งานวจิยันี้ใชว้ธิกีารศกึษาวจิยัโดยการประมวลขอ้มูลเชงิประจกัษ์ (Empirical Research) 

โดยขอ้มูลที่ใชใ้นการวจิยันี้มลีกัษณะเป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ซึ่งขอ้มูลศกึษาจาก 
SETSMART ได้แก่อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (ROA), อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อื
หุ้น (ROE) และค่า Tobin’s Q และข้อมูลศึกษาจากแบบรายงาน 56-1 จาก www.set.or.th  
ซึ่งไดแ้ก่ เพศ, อายุ, ระดบัการศกึษา, ประสบการศกึษาในต่างประเทศ, ความเชีย่วชาญทางดา้น
การเงนิ, ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง, สดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิทั โดยท าการศกึษาขอ้มูล
ในปี พ.ศ. 2559 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 
 

การศกึษาในครัง้นี้ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการวเิคราะหข์อ้มูล โดยมกีารน าวธิกีารทางสถติมิา
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลทุตยิภูม ิโดยแบ่งออกเป็น 2 ข ัน้ตอนดงันี้ 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive analysis) เป็นการรวบรวมวเิคราะห์
และสรุปลกัษณะเบื้องต้นของขอ้มูล จากนัน้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์เป็นขัน้ตอนในรูปแบบของ
ความถี ่การหาสดัส่วนรอ้ยละ เชน่ การหาค่าเฉลีย่ (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) เชน่ ค่าสูงสดุ 
(Max) ค่าต ่าสุด (Min) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะห์เชงิอ้างองิ (Inferential Analysis) โดยใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสมัพนัธต์ามสมมตฐิาน  

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกบั

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัท หลงัจากเก็บรวบรวมข้อมูล และคดัเลือกข้อมูลตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดท าใหเ้หลอืขอ้มูลบรษิทัทัง้สิน้ 121 บรษิทั ล าดบัต่อไปเป็นขัน้ตอนการน าขอ้มูล
มาท าการวเิคราะหแ์ละประเมนิผล 

 
การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณณา (Descriptive analysis) 
 
ตารางที ่2 คุณลกัษณะโดยรวมของตวัแปร 

ก าหนดค่า 
ตวัแปร 

จ านวน
ประชากร 

(N) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ค่าสงูสดุ 
(Maximum) 

ค่าต า่สดุ 
(Minimum) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(Standard 
Deviation) 

ROA 121 0.030 0.297 -0.795 0.156 
ROE 121 -0.001 0.382 -1.746 0.288 
Tobin’s Q 121 2.391 10.915 0.690 1.890 
GEN 121 0.942 1 0 0.234 
AGE 121 63.785 83 33 9.250 
EDU 121 1.959 3 0 0.821 
INTER 121 0.579 1 0 0.496 
FIN 121 0.322 1 0 0.469 
TEN 121 5.818 30 1 6.055 
OWN 121 2.277 59.300 0 7.093 

 
จากตารางที ่2 สามารถอธบิายคุณลกัษณะของตวัแปรไดด้งันี้ 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA), อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (ROE), 

ค่า Tobin’s Q, เพศ (GEN), อายุ (AGE), ระดบัการศกึษาของผูบ้รหิาร (EDU), ประสบการณ์
การศกึษาในต่างประเทศ (INTER), ความเชีย่วชาญทางด้านการเงนิ (FIN), ระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่ง (TEN) และสดัส่วนการถอืหุ้นบรษิทั (OWN) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.030, - 0.001, 
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2.391, 0.942, 63.785, 1.959, 0.579, 0.322, 5.818 และ2.277 ตามล าดบั มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
0.297, 0.382, 10.915, 1, 83, 3, 1, 1, 30 และ 59.300 ตามล าดบั และมคี่าต ่าสุดเท่ากบั -0.795, 
-1.746, 0.690, 0, 33, 0, 0, 0, 1 และ0 ตามล าดบั 
 
การวเิคราะหเ์ชงิอา้งองิ (Inferential Analysis) 
 
ตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlations) 

Pearson 
(Sig.) 

Tobin’s Q ROA ROE GEN AGE EDU INTER FIN TEN OWN 

Tobin’s Q 1 
. 

.173 
(.029) 

.125 
(.085) 

-.144* 
(.058) 

.027 
(.385) 

.030 
(.373) 

.004 
(.482) 

.092 
(.158) 

-.088 
(.170) 

-.030 
(.371) 

ROA  1 
. 

.919 
(.000) 

-.117* 
(.100) 

.004 
(.481) 

.124* 
(.088) 

-.022 
(.404) 

.172** 
(.030) 

.142* 
(.061) 

.084 
(.179) 

ROE   1 
. 

-.084 
(.180) 

.016 
(.429) 

.051 
(.288) 

-.042 
(.322) 

.153** 
(.047) 

.113 
(.108) 

.050 
(.291) 

GEN    1 
. 

.025 
(.393) 

.291 
(.001) 

.147 
(.054) 

.019 
(.416) 

-.078 
(.198) 

.006 
(.474) 

AGE     1 
. 

.053 
(.283) 

-.093 
(.156) 

.062 
(.249) 

.148 
(.053) 

-.076 
(.203) 

EDU      1 
. 

.326 
(.000) 

.208 
(.011) 

-.154 
(.046) 

-.081 
(.189) 

INTER       1 
. 

.087 
(.170) 

-.084 
(.180) 

-.182 
(.023) 

FIN        1 
. 

-.038 
(.340) 

.050 
(.292) 

TEN         1 
. 

.317 
(.000) 

OWN          1 
. 

*   มนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ที่รอ้ยละ 90 (p-value<0.1) 
**  มนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ที่รอ้ยละ 95 (p-value<0.05) 
*** มนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่ที่รอ้ยละ 99 (p-value<0.01) 

 
จากตารางที ่3 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 

 คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างค่า Tobin’s Q กับเพศ (GEN), อายุ (AGE), ระดับ
การศึกษาของผู้บริหาร (EDU), ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ ( INTER), ความ
เชีย่วชาญทางดา้นการเงนิ (FIN), ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง (TEN) และสดัส่วนการถอืหุ้น
บริษัท (OWN) เท่ากบั -0.144, 0.027, 0.030, 0.004, 0.092, -0.088 และ -0.030 ตามล าดบั  
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ซึ่งจากทัง้หมดทีก่ล่าวมาปัจจยัทีม่นียัส าคญัทางสถติเิพยีงตวัเดยีว คอื เพศ โดยมนียัส าคญัทาง
สถติ ิณ ระดบัความเชือ่มัน่ทีร่อ้ยละ 95 เท่ากบั 0.058  
 คะแนนความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (ROA) กบัเพศ (GEN), 
อายุ (AGE), ระดับการศึกษาของผู้บริหาร (EDU), ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ 
(INTER), ความเชีย่วชาญทางด้านการเงนิ (FIN), ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง (TEN) และ
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (OWN) เท่ากับ -0.117, 0.004, 0.124, -0.022, 0.172, 0.142 และ 
0.084 ตามล าดบั ซึ่งจากทัง้หมดทีก่ล่าวมาปัจจยัที่มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชือ่มัน่ที่
ร้อยละ 90 ได้แก่ เพศ, ระดบัการศกึษาของผูบ้รหิาร, ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง โดยมคี่า
เท่ากบั 0.100, 0.088 และ 0.061 ตามล าดบั และปัจจยัที่มนีัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ
เชือ่มัน่ทีร่อ้ยละ 95 ไดแ้ก่ ความเชีย่วชาญทางดา้นการเงนิ เท่ากบั 0.030   

คะแนนความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) กบัเพศ 
(GEN) , อายุ (AGE) , ระดับการศึกษาของผู้บริหาร (EDU) , ประสบการณ์การศึกษาใน
ต่างประเทศ (INTER), ความเชีย่วชาญทางด้านการเงนิ (FIN), ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
(TEN) และสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (OWN) เท่ากับ -0.084, 0.016, 0.051, -0.042, 0.153, 
0.113 และ 0.050 ตามล าดบั ซึ่งจากทัง้หมดทีก่ล่าวมาปัจจยัทีม่นียัส าคญัทางสถติเิพยีงตวัเดยีว 
คอื ความเชีย่วชาญทางดา้นการเงนิ โดยมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชือ่มัน่ทีร่อ้ยละ 95 
เท่ากบั 0.047   

จากการวเิคราะหต์ารางค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (Correlations) ไม่พบปัญหาการเกดิ
ความสมัพนัธก์นัเองของตวัแปรอสิระ (Multicollinearity)  ผูว้จิยัจงึท าการวเิคราะห์การถดถอย
เชงิเสน้อย่างง่าย (Simple Linear Regression) และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่ออธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม และบอก
ถงึขนาดความสมัพนัธข์องตวัแปรทัง้สองตวั ในล าดบัถดัไป 

 
การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อยา่งง่าย (Simple Linear Regression) 

 
ตารางที ่4 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อยา่งง่าย (GEN กบั ROA, ROE, Tobin’s Q) 

GEN ROA ROE Tobin’s Q 
Constant 

Coefficient 
Std. Error 
P-Value 
Adjusted R Square 
No. of Observation  

0.104 
-0.078 
(0.060) 
0.200 
0.005 
121 

0.096 
-0.103 
(0.112) 
0.360 
-0.001 
121 

3.484 
-1.160 
(0.731) 
0.115 
0.012 
121 
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จากตารางที ่4 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 
จากตารางไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ อตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้และค่า Tobin’s Q 
 
ตารางที ่5 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อยา่งง่าย (AGE กบั ROA, ROE, Tobin’s Q) 

AGE ROA ROE Tobin’s Q 
Constant 

Coefficient 
Std. Error 
P-Value 
Adjusted R Square 
No. of Observation 

0.026 
7.213 
(0.002) 
0.963 
-0.008 
121 

- 0.034 
0.001 
(0.003) 
0.858 
-0.008 
121 

2.041 
0.005 
(0.019) 
0.770 
-0.008 
121 

 
จากตารางที ่5 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 
จากตารางไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างอายุกบัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์, อตัราผล

ตอบ แทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้และค่า Tobin’s Q 
 

ตารางที ่6 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อยา่งง่าย (EDU กบั ROA, ROE, Tobin’s Q) 
EDU ROA ROE Tobin’s Q 

Constant 
Coefficient 
Std. Error 
P-Value 
Adjusted R Square 
No. of Observation 

-0.016 
0.024 
(0.017) 
0.175 
0.007 
121 

-0.037 
0.018 
(0.032) 
0.576 
-0.006 
121 

2.257 
0.068 
(0.211) 
0.746 
-0.008 
121 

 
จากตารางที ่6 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 
จากตารางไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศกึษาของผูบ้รหิารกบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสนิทรพัย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้และค่า Tobin’s Q 
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ตารางที ่7 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อยา่งง่าย (INTER กบั ROA, ROE, Tobin’s Q) 
INTER ROA ROE Tobin’s Q 
Constant 

Coefficient 
Std. Error 
P-Value 
Adjusted R Square 
No. of Observation 

0.034 
-0.007 
(0.029) 
0.809 
-0.008 
121 

0.013 
-0.025 
(0.053) 
0.644 
-0.007 
121 

2.382 
0.016 
(0.349) 
0.964 
-0.008 
121 

 
จากตารางที ่7 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 
จากตารางไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ศกึษาในต่างประเทศของผูบ้รหิาร

กบัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้และค่า Tobin’s Q 
 

ตารางที ่8 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อยา่งง่าย (FIN กบั ROA, ROE, Tobin’s Q) 
FIN ROA ROE Tobin’s Q 

Constant 
Coefficient 
Std. Error 
P-Value 
Adjusted R Square 
No. of Observation 

0.012 
0.057 
(0.030) 
0.059 
0.021 
121 

-0.031 
0.094 
(0.056) 
0.095 
0.015 
121 

2.271 
0.370 
(0.368) 
0.316 
0.000 
121 

 
จากตารางที ่8 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 
จากตารางความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เนื่องจากมคี่า P-Value เท่ากบั 0.059 และ 
0.095 ตามล าดบั ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่าผูบ้รหิารระดบัสูงทีม่ปีระสบการณ์ด้านบญัช ีการเงนิ
และเศรษฐศาสตร์จะท าให้ผลการด าเนินงาน (โดยวดัจากอตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์และ
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น) สูงกว่าผูบ้รหิารระดบัสูงที่ไม่มปีระสบการณ์ด้านบัญช ี
การเงนิและเศรษฐศาสตร ์แต่ไม่พบความสมัพนัธก์บัค่า Tobin’s Q 
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ตารางที ่9 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อยา่งง่าย (TEN กบั ROA, ROE, Tobin’s Q) 
TEN ROA ROE Tobin’s Q 

Constant 
Coefficient 
Std. Error 
P-Value 
Adjusted R Square 
No. of Observation 

0.009 
0.004 
(0.002) 
0.121 
0.012 
121 

-0.033 
0.005 
(0.004) 
0.215 
0.005 
121 

2.550 
-0.027 
(0.029) 
0.340 
-0.001 
121 

 
จากตารางที ่9 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 
จากตารางไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกับอัตรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้และค่า Tobin’s Q 
 

ตารางที ่10 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย (OWN กบั ROA, ROE, Tobin’s Q) 
OWN ROA ROE Tobin’s Q 

Constant 
Coefficient 
Std. Error 
P-Value 
Adjusted R Square 
No. of Observation 

0.026 
0.002 
(0.002) 
0.359 
-0.001 
121 

-0.006 
0.002 
(0.004) 
0.583 
-0.006 
121 

2.409 
-0.008 
(0.024) 
0.742 
-0.007 
121 

 
จากตารางที ่10 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 
จากตารางไม่พบความสมัพนัธร์ะหวา่งสดัส่วนการถอืหุน้บรษิทักบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สนิทรพัย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้และค่า Tobin’s Q 
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การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
ตารางที ่11 การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ (ROA) 

Model Coefficient Std.Error t Sig. 
 Constant 

GEN 
AGE 
EDU 

INTER 
FIN 
TEN 
OWN 

  0.067 
-0.101 
-0.001 
0.035 
-0.018 
0.049 
0.004 
0.001 

0.114 
0.063 
0.002 
0.019 
0.031 
0.031 
0.003 
0.002 

0.585 
-1.619 
-0.397 
1.824 
-0.594 
1.607 
1.589 
0.309 

0.559 
0.108 
0.692 
0.071 
0.554 
0.111 
0.115 
0.758 

 Adjusted R Square     0.036 
No. of Observation    121 

 
จากตารางที ่11 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 

 จากตารางไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) กบัเพศ, 
อายุ, ประสบการณ์ศกึษาในต่างประเทศ, ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน, ระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่ง และสดัส่วนการถือหุ้นบริษทั เนื่องจากค่า P-Value มีค่ามากกว่า 0.10 แต่พบ
ความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์กบัระดบัการศกึษา เนื่องจากค่า  
P-Value มีค่าเท่ากบั 0.071 สามารถอธิบายได้ว่าระดบัการศกึษาที่สูงของผู้บริหารระดบัสูง  
จะท าให้บรษิทัมผีลการด าเนินงาน (วดัโดยอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์) สูงกว่าผูบ้รหิารทีม่ี
ระดบัการศกึษาทีต่ ่ากวา่ 

 
ตารางที ่12 การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ (ROE) 

Model Coefficient Std.Error t Sig. 
   Constant 

GEN 
AGE 
EDU 

INTER 
FIN 
TEN 
OWN 

0.042 
-0.114 
-0.001 
0.031 
-0.036 
0.090 
0.006 
-4.214 

0.215 
0.118 
0.003 
0.036 
0.058 
0.058 
0.005 
0.004 

0.194 
-0.967 
-0.201 
0.849 
-0.621 
1.562 
1.237 
-0.010 

0.847 
0.335 
0.841 
0.398 
0.536 
0.121 
0.219 
0.992 

Adjusted R Square     -0.008 
No. of Observation    121 
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จากตารางที ่12 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 
จากตารางไม่พบความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) กบั

เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ประสบการณ์ศึกษาในต่างประเทศ, ความเชี่ยวชาญทางด้าน
การเงนิ, ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และสดัส่วนการถอืหุน้บรษิทั  

 
ตารางที ่13 การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ (Tobin’s Q) 

Model Coefficient Std.Error t Sig. 
   Constant 

GEN 
AGE 
EDU 

INTER 
FIN 
TEN 
OWN 

3.019 
-1.350 
0.008 
0.101 
0.015 
0.320 
-0.031 
0.001 

1.419 
0.780 
0.019 
0.239 
0.381 
0.382 
0.031 
0.027 

2.128 
-1.730 
0.409 
0.422 
0.038 
0.837 
-0.977 
0.050 

0.036 
0.086 
0.683 
0.674 
0.970 
0.404 
0.331 
0.960 

 Adjusted R Square     -0.017 

No. of Observation    121 
 

จากตารางที ่13 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 
 จากตารางไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างค่า Tobin’s Q กับอายุ , ระดับการศึกษา , 
ประสบการณ์ศกึษาในต่างประเทศ, ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน, ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง และสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เนื่ องจากค่า P-Value มีค่ามากกว่า 0.10 แต่พบ
ความสมัพนัธ์เชงิลบระหว่างค่า Tobin’s Q กบัเพศ เนื่องจากค่า P-Value มีค่าเท่ากบั 0.086  
ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.10 สามารถอธบิายได้วา่บรษิทัทีม่ผีูบ้รหิารระดบัสูงเป็นเพศหญิงจะมผีลการ
ด าเนินงาน (โดยวดัจากค่า Tobin’s Q) สูงกวา่บรษิทัทีผู่บ้รหิารระดบัสูงเป็นเพศชาย 
 
 
 

 
 
 



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสูงสุด
กบัประสทิธภิาพการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (MAI) โดย
ตวัแปรอิสระที่ใช้ในการศกึษาในครัง้นี้คือ เพศ , อายุ, ระดบัการศกึษา, ประสบการศกึษาใน
ต่างประเทศ, ความเชีย่วชาญทางด้านการเงนิ, ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง, สดัส่วนการถอื
หุน้ของบรษิทัและตวัแปรตามใชใ้นการศกึษาในครัง้นี้คอื ประสทิธภิาพการด าเนินงานของบรษิทั 
โดยวดัจากอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA), อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
และค่า Tobin’s Q โดยงานวจิยันี้ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนาและการวเิคราะหเ์ชงิอ้างองิ
แบบการวเิคราะหส์มการถดถอยอย่างง่ายและการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ  
 
สรปุผลการศึกษา 
 

จากการวเิคราะหส์มการถดถอยอย่างง่ายพบว่าความเชีย่วชาญทางดา้นการเงนิ (FIN) 
มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น 
(ROE) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินและ
เศรษฐศาสตร์จะท าให้ผลการด าเนินงาน (โดยวดัจากอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์และอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้) สูงกวา่ผูบ้รหิารระดบัสูงทีไ่ม่มปีระสบการณ์ดา้นบญัช ีการเงนิ
และเศรษฐศาสตร์ ต่อมาเมื่อใช้การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ จะพบความสมัพนัธ์เชงิบวก
ระหวา่งอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (ROA) กบัระดบัการศกึษา (EDU) สามารถอธบิายไดว้่า
โดยเฉลี่ยบรษิทัที่มผีูบ้รหิารระดบัสูงมรีะดบัการศกึษาที่สูงกว่าจะมผีลการด าเนินงาน (วดัโดย
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย)์ สูงกวา่บรษิทัทีม่ผีูบ้รหิารทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่ ่ากวา่ นอกจากนี้
ยงัพบความสมัพนัธ์เชงิลบระหว่างค่า Tobin’s Q กบัเพศ (GEN) ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่าโดย
เฉลีย่บรษิทัทีม่ผีูบ้รหิารระดบัสูงเป็นเพศหญงิจะมผีลการด าเนินงาน (โดยวดัจากค่า Tobin’s Q) 
สูงกวา่บรษิทัทีผู่บ้รหิารระดบัสูงเป็นเพศชาย 
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อภิปรายผล 
 
 จากผลการศกึษาพบว่าเมื่อวเิคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย พบว่าความเชี่ยวชาญ
ทางดา้นการเงนิ (FIN) มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์และอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น แต่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของภิญญดาพชัญ์ ชยัจรสัเจริญลาภ (2558)  
ที่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผู้บริหารสูงสุดกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั 
กรณศีกึษาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการศกึษาพบวา่ ความ
เชีย่วชาญทางดา้นการเงนิไม่มคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน (วดัโดยอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้อืหุน้) 
 จากผลการศกึษาพบว่าเมื่อวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุจะพบความสมัพนัธ์ระหว่าง
ระดบัการศกึษาของผูบ้รหิารระดบัสูงกบัผลการด าเนินทีว่ดัจากอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ 
โดยสามารถอธิบายได้ว่าระดบัการศกึษาของผูบ้รหิารระดบัสูงมผีลต่อผลการด าเนินงานของ
บรษิทั (วดัโดยอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์) แต่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของภิญญดาพชัญ์ 
ชยัจรสัเจรญิลาภ (2558) ที่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผู้บริหารสูงสุดกบัผล 
การด าเนินงานของบริษทั กรณีศกึษาบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยผลการศกึษาพบวา่ ระดบัการศกึษาของผูบ้รหิารสูงสุดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 
(วดัโดยอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้) และ Bhagat et al. (2010) ซึ่งศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างการศกึษาของผู้บรหิารระดบัสูง การเปลี่ยนผูบ้รหิารระดบัสูงและผลการด าเนินงานของ
บรษิทั ผลการศกึษาพบวา่ระดบัการศกึษาของผูบ้รหิารระดบัสูงไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
การด าเนินงาน  
 จากผลการศกึษาพบว่าเมื่อวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุจะพบความสมัพนัธ์ระหว่าง
เพศกบัค่า Tobin’s Q ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่าบรษิทัที่มผีูบ้รหิารระดบัสูงเป็นเพศหญิงจะมผีล
การด าเนินงาน (โดยวดัจากค่า Tobin’s Q) สูงกว่าบริษัทที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นเพศชาย  
ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Diks (2016) ทีศ่กึษาผลกระทบของคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสูงสุด 
(CEO) และมูลค่าของบริษัท ผลการศกึษาพบว่าเพศหญิงมีความสมัพนัธ์ในเชงิบวกกับผล 
การด าเนินงานบรษิทัเพราะเพศหญิงมคีวามคดิในการบรหิารที่หลากหลาย มคีวามคดิสรา้งสรรค์ 
ช่วยท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ Bathula (2008) ที่ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสูงสุดกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัในประเทศนิวซีแลนด์ พบว่าเพศมี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธภิาพการด าเนินงานของบรษิัท แต่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของภญิญดาพชัญ์ ชยัจรสัเจรญิลาภ (2558) ทีพ่บวา่เพศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัผลการด าเนินงาน 
(วดัโดยอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธ)ิ และ Shao and Liu (2014) ทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
เพศของผู้บริหารสูงสุดและผลการด าเนินงานของบริษัท โดยผลการศึกษาพบว่าเพศไม่มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการด าเนินงานของบรษิทั  



27 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
 งานวจิยันี้ท าการเกบ็ขอ้มูลในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาเพยีง 1 ปีเท่านัน้ ดงันัน้
ควรท าการเกบ็เพิม่และค าวา่คุณลกัษณะของผูบ้รหิารวดัไดห้ลายคุณลกัษณะ ซึ่งทางผูว้จิยัอาจ
วเิคราะหถ์งึคุณลกัษณะดา้นต่างๆ ไดไ้ม่ครบถว้น เนื่องดว้ยระยะเวลาทีม่จี ากดั 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 เนื่องจากการศกึษาในครัง้นี้ ศกึษาโดยใชข้อ้มูลตวัอย่างเพยีง 1 ปีเท่านัน้ คอืปี พ.ศ. 
2559 จงึขอเสนอแนะว่าควรจะเพิม่จ านวนปีในการเกบ็ขอ้มูลใหต้่อเนื่องในระยะยาว เพื่อจะได้
เหน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสูงสุดกบัประสทิธภิาพการด าเนินงานของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ (mai) และอาจเพิม่ตวัแปรอสิระเขา้ไปเพื่อให้
ครอบคลุมถงึคุณลกัษณะของผูบ้รหิารระดบัสูงอย่างแทจ้รงิ 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
ชยัเสฏฐ ์พรหมศร.ี  (2549).  ความหมายของภาวะผูน้ า.  คน้เมือ่ 15 มกราคม 2561,  จาก 

www.thaischool.in.th/_files_school/62102138/data/62102138_1_20111203-
141254.pdf 

ประสาน  หอมพูล และทพิวรรณ  หอมพูล.  (2540).  ความหมายของภาวะผูน้ า.  คน้เมื่อ 3 
มกราคม 2561,  จาก http://mike-cmu.blogspot.com/2016/10/leadership-theory.html 

ประคลัภ์  ปัณฑพลงักูร.  (2559).  CEO ทีด่คีวรมคีุณสมบตัอิย่างไร ในยุคการแขง่ขนัสูง.   
คน้เมือ่ 4 มกราคม 2561,  จาก https://prakal.wordpress.com/2016/06/20/ceo-ทีด่ี
ควรมคีุณสมบตัอิย/ 

ภญิญดาพชัญ์  ชยัจรสัเจรญิลาภ.  (2558).  คณุลกัษณะของผูบ้รหิารสูงสดุและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั กรณศีกึษาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
(SET100) (การคน้ควา้อสิระ).  คน้เมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2560,  จาก 
http://dspace.bu.ac.th/ bitstream/123456789/1790/1/ pinyadaphat.chai.pdf 

วริชั วริชันิภาวรรณ.  (2548).  แนวคดิ ความหมาย และความส าคญัของการบรหิารการพฒันา.  
คน้เมือ่ 20 มกราคม 2561,  จาก http://opac.lib.buu.ac.th/ servlet/SimpleSearch 
?DLang=T&Type 

ศลิปพร  ศรจี ัน่เพชร.  (2551).  ทฤษฎบีรรษทัภบิาล.  วารสารบรหิารธุรกจิ, 2551, 1-4.   
คน้เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2560,  จาก 
http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba120/Column/ JBA120SinlapapornC.pdf 

สมพร มณจีนัทร.์  (2555).  ความหมายของผูบ้รหิารระดบัสูง.  คน้เมื่อ 15 มกราคม 2561,  
จาก https://www.gotoknow.org/posts/370804 

สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์.  (2545).  ทฤษฎภีาวะผูน้ า และการปฏบิตั.ิ  คน้เมื่อ 4 มกราคม 2561,  
จาก http://www.teacher.ssru.ac.th/sermsri_ve/pluginfile.php/98/block_html/content 

สุวทิย ์ยิง่วรพนัธุ.์  (2544).  คุณสมบตัขิองผูบ้รหิารระดบัสูง.  คน้เมือ่ 22 มกราคม 2561,  จาก 
https://guru.sanook.com/6074/ 

เสรมิพงษ ์รตันะ.  (2544).  แนวทางการสรา้งพลงัความเป็นผูน้ าของ CEO.  คน้เมื่อ 30 
มกราคม 2561,  จาก https://sutasinno.blogspot.com/ 

เสาวรนิทร ์สายรงัษ.ี  (2554).  ชายฉลาดกวา่หญงิ…จรงิหรอื?.  คน้เมือ่ 5 กุมภาพนัธ ์2561,  
จาก www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=4656 

https://prakal.wordpress.com/author/prakal/
https://prakal.wordpress.com/2016/06/20/ceo-ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย/
https://prakal.wordpress.com/2016/06/20/ceo-ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย/
http://dspace.bu.ac.th/%20bitstream/
http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba120/Column/%20JBA120SinlapapornC.pdf
https://guru.sanook.com/6074/


29 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ส านกังานก.พ.ร.  (2549).  ทีสุ่ดกซ็อีโีอ.  คน้เมื่อ 8 กุมภาพนัธ ์2561,  จาก 
https://www.opdc.go.th/oldweb/Knowledge/File_download/1145343012-1.pdf 

 
ภาษาต่างประเทศ 
Bathula, H.  (2008).  Board Characteristics and Firm Performance:  Evidence from New 

Zealand.  January 2,  from http://aut.researchgateway.ac.nz/handle/10292/376 
Bhagat, S. Bolton, B. and Subramanian, A.  (2010).  CEO Education, CEO Turnover, 

and Firm Performance.  January 5,  from https://papers.ssrn.com/ sol3/papers. 
cfm?abstract_id=1670219 

Diks, J.  (2016).  The impact of CEO characteristics on firm value.  December 22,  from 
 http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=141992  
Shao, L. and Liu, S.  (2016).  CEO Gender and Firm Performance.  January 5,  from 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.837.1317&rep=rep1&ty
pe=pdf 

 

https://www.opdc.go.th/
https://papers.ssrn.com/%20sol3/papers.%20cfm?abstract_id=1670219
https://papers.ssrn.com/%20sol3/papers.%20cfm?abstract_id=1670219


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ก 
รายช่ือบริษทับริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai)  

ท่ีใช้ท าการศึกษาในครัง้น้ี 
 

ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือเตม็ กลุ่มอตุสาหกรรม 
1 2S บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
2 ABICO บรษิทั เอบโิก ้โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 
3 AGE บรษิทั เอเชยี กรนี เอนเนอจ ีจ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
4 AKP บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
5 AMA บรษิทั อามา่ มารนี จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
6 APCO บรษิทั เอเชยีน ไฟยโ์ตซูตคิอลส ์จ ากดั 

(มหาชน) 
สนิคา้อุปโภคบรโิภค 

7 ARIP  บรษิทั เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
8 ARROW บรษิทั แอรโ์รว ์ซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
9 ATP30 บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
10 AU บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 
11 AUCT บรษิทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
12 BGT บรษิทั บจีที ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุปโภคบรโิภค 
13 BIZ บรษิทั บสิซเินสอะไลเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุปโภคบรโิภค 
14 BKD บรษิทั บางกอก เดค-คอน จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
15 BM บรษิทั บางกอกชทีเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
16 BOL บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
17 BSM บรษิทั บวิเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
18 BTW บรษิทั บที ีเวลธ ์อนิดสัตรสี ์จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
19 CHEWA บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
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ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือเตม็ กลุ่มอตุสาหกรรม 
20 CHO บรษิทั ช ทว ีจ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
21 CHOW บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
22 CHUO บรษิทั ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
บรกิาร 

23 CIG บรษิทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
24 CMO บรษิทั ซเีอม็โอ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
25 COLOR บรษิทั สาลี ่คลัเล่อร ์จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
26 COMAN บรษิทั โคแมนชี ่อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 
เทคโนโลย ี

27 CPR บรษิทั ซพีอีาร ์โกม ุอนิดสัเตรยีล จ ากดั 
(มหาชน) 

สนิคา้อุตสาหกรรม 

28 DCORP บรษิทั ดมีเีตอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
29 DIMET บรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
30 DNA บรษิทั ดเีอน็เอ 2002 จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
31 ECF บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุปโภคบรโิภค 
32 EFORL บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
33 FC บรษิทั ฟู้ด แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 
34 FOCUS บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอน

สตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง 

35 FSMART บรษิทั ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริการ 

36 FVC บรษิทั ฟิลเตอร ์วชิ ัน่ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
37 GTB บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
38 HARN บรษิทั หาญ เอน็จเินียริง่ โซลูช ัน่ส ์จ ากดั 

(มหาชน) 
บรกิาร 

39 HOTPOT บรษิทั ฮอท พอท จ ากดั (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

40 HPT บรษิทั โฮม พอตเทอรี ่จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุปโภคบรโิภค 



33 

ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือเตม็ กลุ่มอตุสาหกรรม 
41 HYDRO บรษิทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
42 IRCP บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 
เทคโนโลย ี

43 ITEL บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั 
(มหาชน) 

เทคโนโลย ี

44 JSP บรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง 

45 JUBILE บรษิทั ยูบลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุปโภคบรโิภค 
46 K บรษิทั คงิสเ์มน ซ.ีเอม็.ท.ีไอ. จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
47 KASET บรษิทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 
48 KCM บรษิทั เค.ซ.ีเมททอลชที จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
49 KIAT บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
50 KOOL บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 
บรกิาร 

51 LDC บรษิทั แอลดซี ีเดน็ทลั จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
52 MBAX บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
53 MOONG  บรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 
สนิคา้อุปโภคบรโิภค 

54 MPG บรษิทั เอม็พจี ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
55 NBC บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 
บรกิาร 

56 NCL บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล โลจิ
สตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

บรกิาร 

57 NDR บรษิทั เอน็.ด.ีรบัเบอร ์จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
58 NETBAY

+B73:V73 
บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ี

59 NEWS บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

บรกิาร 
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ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือเตม็ กลุ่มอตุสาหกรรม 
60 NINE บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดูเท

นเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
บรกิาร 

61 NPK บรษิทั นิวพลสันิตติง้ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุปโภคบรโิภค 
62 NVD บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
63 OCEAN บรษิทั โอเชีย่น คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุปโภคบรโิภค 
64 OTO บรษิทั วนัทูวนั คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
65 PDG บรษิทั พรอดดจิ ิจ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
66 PHOL บรษิทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
67 PICO บรษิทั ปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
68 PIMO บรษิทั ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
69 PJW บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
70 PLANET บรษิทั แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี 

จ ากดั (มหาชน) 
เทคโนโลย ี

71 PPM บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
72 PPS บรษิทั โปรเจค แพลนนิง่ เซอรว์สิ จ ากดั 

(มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง 

73 PSTC บรษิทั เพาเวอร ์โซลูช ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

ทรพัยากร 

74 QLT บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
75 QTC บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
76 RP บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
77 RWI บรษิทั ระยองไวร ์อนิดสัตรสี ์จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
78 SALEE บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
79 SANKO บรษิทั ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
สนิคา้อุตสาหกรรม 

80 SEAOIL บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
81 SELIC บรษิทั ซลีคิ คอรพ์ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
82 SIMAT บรษิทั ไซแมท เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ี
83 SKY บรษิทั สกาย ไอซที ีจ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ี
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ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือเตม็ กลุ่มอตุสาหกรรม 
84 SMART บรษิทั สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
85 SPA บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
86 SPVI บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ี
87 SR บรษิทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
88 STAR บรษิทั สตาร ์ยนูิเวอรแ์ซล เน็ตเวริค์ จ ากดั 

(มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง 

89 SWC บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
90 T บรษิทั ท ีเอน็จเินียรร์ิง่ คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 
อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง 

91 TACC บรษิทั ท.ีเอ.ซ.ี คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

92 TAKUNI บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
93 TAPAC บรษิทั ทาพาโก ้จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
94 THANA บรษิทั ธนาสริ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
95 TM บรษิทั เทคโนเมดคิลั จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุปโภคบรโิภค 
96 TMC บรษิทั ท.ีเอม็.ซ.ี อุตสาหกรรม จ ากดั 

(มหาชน) 
สนิคา้อุตสาหกรรม 

97 TMI บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

สนิคา้อุตสาหกรรม 

98 TMILL บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

99 TMW บรษิทั ไทยมติซูวา จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
100 TNDT บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
101 TNH บรษิทั โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั 

(มหาชน) 
บรกิาร 

102 TNP บรษิทั ธนพริยิะ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
103 TPAC บรษิทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
สนิคา้อุตสาหกรรม 

104 TPCH บรษิทั ทพีซี ีเพาเวอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
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ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือเตม็ กลุ่มอตุสาหกรรม 
105 TRT บรษิทั ถริไทย จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
106 TSE บรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

(มหาชน) 
ทรพัยากร 

107 TSF บรษิทั ทรซีกิตีไ้ฟว ์จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
108 TVD บรษิทั ทวี ีไดเรค็ จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
109 TVT บรษิทั ทวี ีธนัเดอร ์จ ากดั (มหาชน) บรกิาร 
110 UAC บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
111 UBIS บรษิทั ยูบสิ (เอเชยี) จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
112 UEC บรษิทั ยูนิมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
113 UKEM บรษิทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
114 UMS บรษิทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรว์สิเซส จ ากดั 

(มหาชน) 
ทรพัยากร 

115 UPA บรษิทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จ ากดั 
(มหาชน) 

เทคโนโลย ี

116 UREKA  บรษิทั ยูเรกา ดไีซน์ จ ากดั (มหาชน) สนิคา้อุตสาหกรรม 
117 UWC บรษิทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) ทรพัยากร 
118 VTE บรษิทั วนิเทจ วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) อสงัหารมิทรพัยแ์ละ

ก่อสรา้ง 
119 WINNER บรษิทั วนิเนอรก์รุ๊ป เอน็เตอรไ์พรซ์ จ ากดั 

(มหาชน) 
บรกิาร 

120 XO บรษิทั เอก็โซตคิ ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

121 YUASA บรษิทั ยวัซ่าแบตเตอรี ่ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

สนิคา้อุตสาหกรรม 

 



ประวติัผู้ศึกษา 

 
นางสาวปรยีานุช พรหมมศีรี เกดิเมื่อวนัที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2536 ส าเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีคณะบญัช ีสาขาสอบบญัชแีละตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
เมื่ อ ปีการศึกษา 2559 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ปัจจุบนัท างานที ่สหกรณ์ออมทรพัย ์ป.ป.ช. จ ากดั 
ต าแหน่ง เจา้หน้าทีส่นิเชือ่สหกรณ์ออมทรพัย ์ป.ป.ช. จ ากดั 
 


