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บทคดัย่อ 

 
งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและ

ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2558-2560 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาทัง้หมดจ านวน 1,079 ตวัอย่าง ตวัแปรอสิระทีเ่ป็นตวัแทน
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีอนัไดแ้ก่ คะแนนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CGR) คุณภาพการจดัประชมุ
ผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปี (AGM) และการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจรติ (CAC) ตวัแปรตาม ได้แก่ ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัช ีวดัโดย ROA 
และ ROE ด้านตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) โดยทดสอบความสมัพนัธด์ว้ย
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient Analysis) เพื่อทดสอบหาทศิทางความสมัพนัธ์
ของตวัแปรอสิระและทดสอบสมการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression)  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า คะแนนการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CGR) มคีวามสมัพนัธ์
กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัช ีได้แก่ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) และ
อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) แต่ไม่พบความสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ทางตลาด (Tobin's Q) คะแนนคุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้(AGM) มคีวามสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดั
ผลการด าเนินงานทางบัญชี ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) ส่วน
การเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ไม่พบ
ความสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัช ี ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม 
(ROA) และอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุ้น (ROE) และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด 
(Tobin's Q) 



กิตติกรรมประกาศ 
 

การศกึษาค้นควา้อสิระเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการกบัตวัชี้วดัผล
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

                         
เหตุการณ์อื้อฉาวในอดีตอย่างเรื่องการทุจริตของเบอร์นาร์ด แอล.แมดอฟฟ์ จ ากดั 

(Bernard L. Madoff Investment Securities; BLMIS) และ คดบีรษิทัเอนรอน (Enron) เป็นตวัอย่าง
ส าคญัของบรษิทัทีไ่ม่มธีรรมาภบิาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างมหาศาล โดยตวัอย่าง
แรกเป็นคดขีองบรษิทั BLMIS ที่ก่อตัง้โดย เบอร์นาร์ด เมดอฟฟ์ (Bernard Madoff) บุคคลผูม้ี
ชื่อเสยีงโด่งดงั เคยได้รบัเลอืกเป็นประธานของแนสแดก็ (National Association of Securities 
Dealers Automated Quotations; Nasdaq) มาถงึ 3 ปี และเคยเป็นคณะกรรมการของสมาคม
ผูค้า้หลกัทรพัยแ์ห่งชาต ิNational Association of Securities Dealers (NASD) ซึ่งเป็นองคก์รที่
มหีน้าทีก่ ากบัดูแลตลาดแนสแดก็ โดยเฉพาะเป็นทีป่รกึษาใหก้บัส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ของสหรฐัอเมรกิา ปัจจยัทีช่กัจูงผูค้นเขา้ร่วมลงทุนไมไ่ด้
มเีพยีงแค่ต าแหน่งของเบอร์นาร์ด เมดอฟฟ์เท่านัน้ แต่ทวา่ผลงานที่ผา่นมาของ BLMIS ซึ่งสามารถ
ให้ผลตอบแทนไดต้ามที่ไดร้บัประกนัไวจ้รงิ ท าให้บรษิทัมชีื่อเสยีงโด่งดงัจากการรบัประกนักบั
นกัลงทุนวา่จะไดผ้ลตอบแทน 12-20% ต่อปี วธิกีารของบรษิทัคอืน าเงนิลงทุนของคนล่าสุดที่มา
ลงทุน จ่ายใหก้บัคนก่อนหน้าเหมอืนเพื่อเป็นผลตอบแทนของคนก่อนหน้า ท าวนไปเรื่อยๆ และ
เพื่อเพิม่ความน่าเชื่อถอื บรษิทัปลอมแปลงรายละเอยีดสรุปหลกัทรพัยแ์ละภาพรวมของบรษิทั
ให้แก่นักลงทุน จนกระทัง่ในปี 2008 เศรษฐกิจของสหรฐัอเมริกาเกิดภาวะวกิฤติอย่างหนัก  
ท าใหน้กัลงทุนรูส้กึไม่เชื่อมัน่ในระบบและต้องการเงนิสดคนื ประชาชนจงึได้ไปถอนเงนิจาก BLMIS 
เป็นจ านวนมาก รวมมูลค่ากว่า 7,000 ล้านเหรียญ แต่เงินในบริษทักลบัมีเพยีงหลกัร้อยล้าน
เหรยีญเท่านัน้ เมื่อวนัที่ 10 ธนัวาคม 2008 เบอร์นาร์ด เมดอฟฟ์ไม่มทีางเลอืกจงึสารภาพและ
บอกกับพนักงาน BLMIS ว่าทุกอย่างคือการหลอกลวงทัง้หมด โดย 1 วนัให้หลงั เบอร์นาร์ด 
เมดอฟฟ์กถ็ูกจบักุมในขอ้หาแชร์ลูกโซ่ (Ponzi Scheme) ที่สร้างความเสยีหายกว่า 65,000 ล้าน
เหรยีญ (2 ลา้นลา้นบาท)  

อกีตวัอย่างคอืบรษิทัคา้พลงังานชัน้น าของโลกอย่างบรษิทัเอนรอน ซึ่งก่อตัง้โดยเคนเนท 
เลย์ (Kenneth Lay) มยีอดขายปีละ 101,000 ล้านเหรยีญดอลลาร์อเมรกินั (USD) ร่วมมอืกบั
เจฟฟรยี ์สกลิลงิ (Jeffrey Skilling) CEO ของบรษิทั สรา้งหลกัฐานบญัชปีลอมใหม้กีระแสเงนิสด 
3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั และมกี าไร 1 พนัลา้นเหรยีญ ทวา่ความจรงินัน้มยีอดกระแสเงนิสดเพยีง 
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153 ล้านเหรยีญ และมเีทคนิคการซ่อนภาระหนี้สนิมหาศาล หลงัจากตกแต่งบญัชบีรษิัทแล้ว 
เคนเนท เลยแ์ละเจฟฟรยี์ สกลิลงิกแ็อบขายหุน้ของตนเองและเอาเงนิเขา้กระเป๋า 

นอกจากนี้ยงัร่วมมอืกบับรษิทัทีป่รกึษาทางด้านบญัชอีย่างบรษิทัอาเธอร์แอนเดอรเ์ซนิ 
(Arthur Andersen) ตกแต่งบญัชหีลอกลวงวา่บรษิทัมกี าไร ก่อนทีร่าคาหุน้จะตกจาก 90 เหรยีญ
เหลือเพียง 15 เซนต์ เมื่อข้อมูลปรากฏแก่สาธารณชนว่าบริษัทขาดทุนและใกล้จะล้มละลาย  
ในเดอืนธนัวาคม ปี 2000 การล้มละลายส่งผลให้ผูถ้อืหุ้นสูญเสยีเงนิกว่า 60,000 ล้านเหรยีญ 
ลูกจา้งบรษิทัทีจ่ะไดหุ้น้ตอบแทนหลงัเกษยีณอายุตอ้งสูญเงนิกวา่ 2,000 ลา้นเหรยีญ และลูกจา้ง
กว่า 5,600 คนต้องตกงาน นับว่าคดกีารตดัสนินี้เป็นคดทีี่ใหญ่ที่สุดครัง้หนึ่งในประวตัศิาสตร์
อเมรกิา ความเสยีหาย ความล้มละลายของเบอร์นาร์ด เมดอฟฟ์และเอนรอนแสดงให้เห็นถึง
ความล้มเหลวของระบบธรรมาภบิาล ขาดความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และสงัคมของบรษิทัยกัษ์
ใหญ่ทีไ่ดร้บัความเชือ่ถอืจากทัว่โลก ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่ในระบบการก ากบั
ดูแล (Regulatory System) ให้เขม้แขง็และจรงิจงัมากขึน้ และมรีะบบกฎหมายมลรฐัทีเ่รยีกรอ้ง
ใหผู้บ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัเอกชนแสดงงบการเงนิทีต่รงกบัความเป็นจรงิ รวมทัง้เพิม่บทบาท
ความรบัผดิชอบใหก้บัหวัหน้าเจา้หน้าทีบ่รหิาร หวัหน้าเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ กรรมการบรษิทั และ
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัใหม้ากขึน้ และสิง่ส าคญัทีบ่รษิทัควรมคีอื จรยิธรรมทางธุรกจิ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความส าคัญต่อบริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมสี่วนชว่ยใหก้ารบรหิาร
จดัการมคีวามโปร่งใส มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (Efficiency and Effectiveness) สามารถ
ตรวจสอบได ้ค านึงถงึสิง่แวดล้อม และสงัคม เพิม่ความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทุกส่วน
ทุกฝ่าย (Stakeholders Confidence) รวมถึงสร้างโอกาสในการแข่งขนั (Competitiveness)  
ซึ่งในปี 2001 มกีารรณรงคแ์ละส่งเสรมิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ตระหนักถงึความส าคญัและประโยชน์ของการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 15 ขอ้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มปฏิบตัิครัง้แรก มีการพฒันาและปรบัปรุงให้มคีวามสอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั และค านึงถงึผูม้สี่วนได้เสยีทุกส่วนทุกฝ่าย ต่อมาในปี 2005 มกีารจดัตัง้
โครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปีของบรษิทัจดทะเบยีน  (Annual 
General Meeting : AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพื่อส่งเสรมิให้บรษิทัจดทะเบยีนให้
ความส าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการบรหิารงานอย่างมธีรรมาภบิาลทีด่ ีและสรา้งความร่วมมอื
และความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในตลาดทุน (www.set.or.th) และในปี 2010 
มกีารจดัตัง้โครงการในการต่อต้านการทุจรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) โดยหน่วยงานภาคเอกชนและได้รบัการสนับสนุนจาก
รฐับาลและส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) เพื่อชว่ย
ลดปัญหาการคอรร์ปัชนั (Corruption) ในองคก์ร เนื่องจากประเทศไทยมกีารคอรร์ปัชนัตดิอบัดบั
ต้นๆของประเทศทีม่กีารคอร์รปัชัน่มากทีสุ่ด สูงกว่าประเทศตลาดเกดิใหม่ อาท ิเช่น มาเลเซยี 
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เกาหลใีต้ ฮ่องกง สงิคโปร์ ซึ่งถอืเป็นความบกพร่องด้านธรรมาภิบาลของผูบ้รหิารระดบัสูงใน
ภาคเอกชน  โดยได้ท าการส ารวจจากทศันะการมองภาพรวมจากกลุ่มนกัธุรกจิและประชาชน
เป็นประจ าทุกปี ปัญหาทีป่ระเทศไทยเผชญิเกดิจากโครงสรา้งทางเศรษฐกิจและการเมอืงทีม่กีาร
ผกูขาดอ านาจซึ่งอยู่ในกลุ่มคนส่วนน้อย  

ในปัจจุบนัด้วยความร่วมมือของภาครฐัและภาคเอกชนได้มกีารผลกัดนัให้นักลงทุน
ตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีจ่ะช่วยส่งเสรมิประสทิธภิาพ สรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั เพิม่มูลค่าใหแ้ก่กจิการและผูถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว การก ากบัดูแลกจิการทีด่จีะท า
ให้กิจการมีระบบการบริหารและการจดัการที่มีคุณภาพ มีผลการปฏิบตัิงานที่เป็นมาตรฐาน 
รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มูลทีโ่ปร่งใส เพื่อส่งเสรมิประสทิธภิาพ สร้างความสามารถในการแขง่ขนั 
และสร้างความพอใจให้กบัผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่าย (ศลิปพร ศรีจัน่เพชร, 2555) สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วรลกัษณ์ อศิรางกูร ณ อยุธยา (2558) ซึ่งศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัคะแนน
การก ากบัดูแลกิจการและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลคะแนนการก ากบัดูแลกจิการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ตัง้แต่ปี 2011 มาวดัผลการด าเนินงานด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม (ROA) ผลทีไ่ดส้ามารถอธบิายไดว้า่บรษิทัทีม่คีะแนนประเมนิการก ากบัดูแลอยู่ใน
เกณฑท์ีด่จีะส่งผลใหบ้รษิทัมปีระสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิไดด้ขี ึน้ เนื่องจากการก ากบักจิการ
ที่ดจีะช่วยเอื้อประโยชน์ในการบรหิารจดัการ สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผูล้งทุน และก่อประโยชน์
สูงสุดต่อบรษิทัในระยะยาว 

จากการศกึษาปัญหาและงานวจิยัในอดีตขา้งต้น ผู้วจิยัจึงมีความสนใจที่จะท าศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีโดยวดัจากผลคะแนนการประเมนิจากหน่วยงาน
รฐับาลและหน่วยงานเอกชน ประกอบด้วยคะแนนประเมนิการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) คะแนนคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุ้น
สามญัประจ าปี (AGM Assessment Project) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) ผลประเมนิการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ 
(CAC) จากความร่วมมือ 8 องค์กรชัน้น าในภาคเอกชนไทย และมูลค่ากิจการของบริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิ (ROA และ ROE) และผลชีว้ดัผล
การด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) เนื่องจากในปัจจุบนัการเข้าลงทุนของนักลงทุนไม่ได้
พจิารณาจากขอ้มูลในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัต้องค านึงถงึการก ากบัดูแลกจิการของ
บรษิทัร่วมดว้ย เพื่อใหก้ารด าเนินงานรวมถงึผลตอบแทนของบรษิทัเป็นไปอย่างยัง่ยนื  

คะแนนการกบัก ากิจการที่ดี(CGR) คะแนนคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)  
การเขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ(CAC) ต่างวดัคุณภาพ
การก ากบัดูแลกจิการของบริษทัในแง่มุมที่แตกต่างกนั งานวจิยัชิ้นนี้แตกต่างจากงานวจิยัใน
อดตีเนื่องจาก ความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ 
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยพิจารณาจากคุณภาพการก ากบัดูแลกจิการทัง้สามด้าน  
โดยมุ่งหวงัวา่งานวจิยัชิน้นี้จงึสามารถชว่ยตอบค าถามเรื่องความสมัพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแล
กจิการและตวัชีต้วัผลการปฏบิตังิานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดส้มบูรณ์ยิง่ข ึน้ 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 
เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการและตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานของ

บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 

 
งานวจิยันี้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีและตัวชี้วดัผล 

การปฏิบตัิงานของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยไม่รวมกลุ่ม
บริษัทดงัต่อไปนี้ กลุ่มธุรกจิการเงนิ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ กลุ่มหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 
เนื่องจากมหีลกัเกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงินทีแ่ตกต่างออกไปจากธุรกจิกลุ่มอื่นๆ 
บรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในระหวา่งการฟ้ืนฟูกจิการ เนื่องจากผลการด าเนินงานของบรษิทัเหล่านี้
มคีวามผดิปกต ิซึ่งมคีวามเป็นไดว้า่ขอ้มูลจะส่งผลต่อการวจิยั โดยเกบ็รวมรวมขอ้มูลรวมทัง้สิ้น 
3 ปี ตัง้แต่ ปีพ.ศ. 2558 – 2560 รวมจ านวนขอ้มูลตวัอย่างทัง้สิน้ 1,079 ตวัอย่าง 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 
1. ท าให้ผูบ้รหิาร นักลงทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบั

ดูแลกจิการที่ดแีละผลการด าเนินงานของบรษิทั และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการตดัสนิใจ
บรหิารและตดัสนิใจลงทุนต่อไป 

2. ท าใหผู้ม้อี านาจในการก ากบัดูแลบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย เชน่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สถาบนัไทยพฒัน์ ทราบถงึความสมัพนัธข์อง
การก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละผลการด าเนินงานของกจิการ เพื่อน าไปปรบัแผนกลยุทธ์ในการ
พฒันานโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ตี่อไป 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

         
งานวจิยันี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มูล บทความทางวชิาการ เอกสาร สื่อต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบังานวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 
 แนวคดิและทฤษฎตีวัการ ตวัแทน  
 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการวดัมูลค่าของกจิการ 
 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ  
 แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้  
 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจรติ  
 งานวจิยัเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการและมูลค่าของกจิการ 

 
แนวคิดและทฤษฎีตวัการ ตวัแทน 
  

แนวคดิทฤษฎตีวัแทนหรอืทฤษฎีบรรษทัภบิาล เป็นทฤษฎขีอง Jensen and Meckling 
(1976) โดยทฤษฎนีี้กล่าวถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการเป็นตวัแทนของบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง
เรียกว่าตวัการ  (Principle) คือผู้ที่มอบอ านาจในการท างานแทนให้กบัอกีฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า
ตวัแทน (Agent) ตราบใดทีต่วัแทนยงัท างานและตดัสนิใจ เพื่อสรา้งผลประโยชน์หรอืผลตอบแทน
สูงสุดใหก้บัตวัการแลว้ ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัการกบัตวัแทนยงัมปีระสทิธภิาพทีด่ ีแต่ถา้หาก
ผลประโยชน์และวตัถุประสงคร์ะหวา่งตวัการกบัตวัแทนไม่สอดคล้องกนัแล้วจะท าใหเ้กดิปัญหา
การเป็นตวัแทน (Agency Problem) ขึน้ โดยผูท้ี่มโีอกาสที่จะฉกฉวยผลประโยชน์มากที่สุดคอื
ตวัแทน หรอืผูบ้รหิารสูงสุด เนื่องจากการมอี านาจในการบรหิารจดัการมากที่สุด โดยปัญหาที่
เกดิจากตวัแทนนัน้ อาจเกดิขึน้ไดห้ลายกรณ ีดงัต่อไปนี้  

1. การขดัแยง้กนัของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เป็นการเหน็แก่ผลประโยชน์
ส่วนตนมากเกนิไป จนขดัแยง้ต่อหน้าที่ๆ  ไดร้บัมอบหมาย 

2. ทฤษฎคีวามไม่สมมาตรหรอือสมมาตรของขอ้มูล (Averse Selection) เป็นปัญหาที่
ตวัการหรอืเจา้ของบรษิทันัน้ๆ ไม่สามารถแน่ใจไดว้่าตวัแทนที่เลอืกเขา้มานัน้ จะมคีวามสามารถ
ในการบรหิารจดัการไดส้อดคลอ้งกบัผลตอบแทนทีไ่ดร้บัหรอืไม่ 
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3. Risk Aversion เป็นปัญหาความขดัแยง้ที่เกดิจากพฤตกิรรมการยอมรบัความเสีย่ง
ในการลงทุนของตวัแทน ซึ่งเกิดจากค่าตอบแทนที่ตวัแทนได้รบัที่เป็นค่าคงที่ไม่ได้ขึน้อยู่กบั
ผลตอบแทนของโครงการทีล่งทุน (นภพรรณ ลิม่ตัง้, 2558) 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าของกิจการ 

 
วตัถุประสงค์หลกัในการด าเนินธุรกจิที่จะท าให้องค์กรสามารถแข่งขนัในตลาดที่มกีาร

แขง่ขนัสูงและสามารถประสบความส าเรจ็ไดค้อื การสรา้งมูลค่าสูงสุดใหผู้ถ้อืหุน้ ในการลงทุนนัน้ 
ผูถ้อืหุ้นย่อมคาดหวงัว่าจะได้รบัผลตอบแทนในอตัราที่สูงกว่าต้นทุนของเงนิลงทุน ในปัจจุบนั  
การทีต่ลาดทุนมกีารขยายตวั ส่งผลใหผู้ล้งทุนสามารถยา้ยเงนิลงทุนไปยงับรษิทัทีใ่ห้ผลตอบแทน
ที่สูงกว่าได้อย่างรวดเรว็มากขึน้ อกีทัง้การให้ความส าคญักบัการบรกิารจดัการ อย่างโปร่งใส  
ไม่มกีารคอรร์ปัชนั มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัอย่างครบถ้วน ถูกตอ้งและตรงเวลา ดว้ยสาเหตุ
ข้างต้นนี้จึงท าให้มูลค่ากิจการ เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคญัเพิ่มขึ้น (อรพรรณ  
เลศิรุจวิณชิ, 2559) 

การวดัมูลค่าของกจิการทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในชว่งเวลาหนึ่งๆ สะทอ้นมาจากผลการปฏบิตั ิ
งานทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั ตวัวดัผลการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance Measures) ของ
บริษัทจึงเป็นสิ่งส าคญัในการวดัประสทิธิภาพของผลการด าเนินงานและผลกัดนัให้เกดิมูลค่า 
(Value) ในงานวจิยันี้ ใชก้ารวดัมูลค่ากจิการ ดงันี้ 

1. อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return on Assets: ROA) เป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ทางบญัช ีบ่งชีถ้งึประสทิธภิาพของบรษิทัในการน าสนิทรพัย์ไปลงทุนให้เกดิผลตอบแทน โดย 
ROA จะแสดงค่าถงึผลก าไรทีห่าไดจ้ากสนิทรพัยท์ัง้หมดทีใ่ชใ้นการด าเนินการ ซึ่งประเมนิจาก
ความสามารถในการท าก าไรใหผู้ว้เิคราะหท์ราบถงึผลการด าเนินการในอดตี และชว่ยคาดการณ์
ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต โดยค านวณจาก  
 

ROA = 
ก าไรสุทธิ

สนิทรพัยร์วม
 × 100 

 
ค่า ROA ถ้ายิ่งสูงยิ่งดี เป็นตัวแสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการท าก าไรสูง 

(พมิพช์นา ภริมรกัษ์ และฐติาภรณ์ สนิจรูญศกัดิ,์ 2560) 
 

2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุ้น (Return on Equity: ROE) เป็นตวัชีว้ดัผล
การด าเนินงานทางบญัช ีที่ได้จากขอ้มูลในงบการเงนิที่เป็นเป็นขอ้มูลในอดตี เป็นอตัราส่วนที่
แสดงถงึความสามารถในการท าก าไร โดยเปรยีบเทยีบก าไรสุทธ ิ(Net Profit) ต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น 
(Equity) เพื่อพจิารณาวา่ผูล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงหรอืต ่ากวา่เงนิทีล่งทุนไป โดยค านวณจาก 
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ROE = 
ก าไรสุทธิ

สว่นของผูถ้อืหุน้
 × 100 

 
ค่า ROE ถ้ายิง่สูงยิง่ด ีแสดงให้เหน็ความสามารถในการท าก าไร เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัส่วนของเจา้ของ (พมิพช์นา ภริมรกัษ์ และฐติาภรณ์ สนิจรูญศกัดิ,์ 2560) 
 

3. Tobin’s Q โดย ศาสตราจารยเ์จมส ์โทบนิ (Professor James T.Tobin) ศาสตราจารย์
แห่งมหาวทิยาลยัเยล (Yale University)  ผูค้ดิค้นตวัวดัผลการปฏบิตังิานทีเ่กดิจากการผสมผสาน
แนวคดิระหว่างขอ้มูลทางด้านการบญัชแีละขอ้มูลทางด้านการตลาด ค านวณโดยการหาราคา
ตลาด (Market value) ของสินทรพัย์ขององค์กรด้วยราคาเปลี่ยนแทน (Replacement Cost) 
ของสนิทรพัย์นัน้ ซึ่งราคาตลาดของสนิทรพัย์จะวดัจากมูลค่าทางการตลาดของหุ้นที่อยู่ในมือ 
ผูถ้อืหุน้และหนี้สนิ ซึ่ง Tobin's Q เป็นตวัวดัทีด่ทีีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึมูลค่าขององคก์ร เพราะอตัราส่วน
นี้สามารถใชใ้นการคาดการณ์การตดัสนิใจจ่ายลงทุนในอนาคต มีนักวจิยัหลายท่านพยายาม
ดดัแปลงสูตรการค านวณเพื่อใหง้่ายต่อการค านวณ และสะท้อนถงึมูลค่ากจิการใหไ้ด้มากทีสุ่ด 
ยกตัวอย่างเช่น การค านวณค่า Tobin’s Q ตามทฤษฎีของ Lindenberg และ Ross (1981)  
ซึ่งจะท าการจดัประเภทหลกัทรพัย์ของกจิการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ หุ้นสามญั หุ้นบุรมิสทิธิ ์
และหนี้สนิ ในการค านวณราคาเปลีย่นแทนนัน้แบ่งสนิทรพัยอ์อกเป็น 3 ประเภท คอื อาคารและ
อุปกรณ์ สนิค้าคงเหลอื และสนิทรพัยอ์ื่น โดยตัง้สมมตฐิานว่าอาคารและอุปกรณ์มรีาคาเปลีย่น
แทนจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและอตัราค่าเสื่อมราคา
ทางเศรษฐศาสตร์ สนิทรพัย์อื่นมรีาคาเปลี่ยนแทนเท่ากบัมูลค่าตามบญัช ีสนิค้าคงเหลอืปรบั
ดว้ยราคาทีเ่หมาะสม ซึ่งวธิกีารดงักล่าวไม่ไดค้ านึงวา่สนิคา้คงเหลอืทีซ่ื้อมาในเวลาทีต่่างกนัตอ้ง
คดิดว้ยเวลาทีต่่างกนั ส่งผลใหผ้ลลพัธไ์ม่เป็นไปตามมูลค่าของกจิการทีถู่กตอ้งตามทีค่วร ทฤษฎี
ของ National Bureau of Economic Research โดย Hall และคณะ (1988) จดัประเภทหลกัทรพัย์
ของกจิการออกเป็น 3 กลุ่ม เชน่เดยีวกบั ของ Lindenberg และ Ross (1981) แต่วธิกีารค านวณ
ราคาเปลี่ยนแทนนัน้แตกต่างกนั กล่าวคอื มูลค่าทางตลาดของหุ้นสามญัค านวณโดยใช้ราคา
ตลาดของหุ้นสามญั มูลค่าทางการตลาดของหุ้นบุรมิสทิธไิด้มาจากการหารเงนิปันผลของหุ้น
บุรมิสทิธ ิส่วนหนี้สนิจะใชก้ารสมมตวิา่หนี้สนิเป็นหุน้กูอ้ายุ 20 ปี และน าราคานัน้เป็นมูลค่าทาง
การตลาดของหนี้สนิระยะยาว ซึ่งถ้ากจิการค านวณต้นทุนของสนิคา้ด้วยวธิทีีแ่ตกต่างกนัจะท า
ให้ผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามมูลค่าของกิจการที่ถูกต้อง งานวจิยัของ Chung และ Pruitt (1994) 
ทฤษฎีได้เสนอให้ปรบัการค านวณให้ง่ายขึ้น โดยค านวณมูลค่าทางการตลาดขององค์กรจาก
ผลรวมของมูลค่าหุน้สามญั (ผลคูณของราคาตลาดของหุน้สามญัและจ านวนหุน้ทีอ่ยูใ่นมอืผูถ้อืหุน้) 
มูลค่าหุ้นบุรมิสทิธ ิ(มูลค่าไถ่ถอนของหุน้บุรมิสทิธ)ิ มูลค่าทางการตลาดของหนี้สนิ (มูลค่าตาม
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บญัชขีองหนี้สนิหมุนเวยีนสุทธจิากสนิทรพัยห์มุนเวยีนและมูลค่าตามบญัชขีองหนี้สนิระยะยาว) 
มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ทนราคาเปลีย่นแทนของสนิทรพัย ์(มนวภิา, 2548) 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ  
 

ปัจจุบนัการก ากบัดูแลกจิการไดร้บัความสนใจอย่างแพร่หลายจากสาธารณชน หน่วยงาน
ก ากบัดูแล ผูบ้รหิารขององคก์รธุรกจิต่างๆ และได้รับความสนใจเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ยงั
ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นบทบาทส าคญัต่อความส าเรจ็ที่เพิม่ขึน้ของการด าเนินงานของกจิการใน
ระยะยาวอย่างยัง่ยนื การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) เป็นระบบที่จดั
ให้มโีครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถ้อื
หุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั สร้างมูลค่าให้กจิการ  น าไปสู่ความเจรญิเติบโตใน
ระยะยาว อกีทัง้ยงัค านึงถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย  

หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปีพ.ศ. 2555 ประกอบด้วย
หลกัการและแนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ แต่ไม่รวมถงึเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้
ปฏบิตัไิวช้ดัเจนแลว้ ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการ
แต่งตัง้คณะกรรมการใหท้ าหน้าที่แทนตน ซึ่งมสีทิธใินการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึควรส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

2. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้ทุกราย ไม่วา่จะเป็นผูถ้อืหุน้ที่เป็น
ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุ้นที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นต่างชาต ิรวมทัง้ผูถ้อืหุ้นที่เป็นนกัลงทุนสถาบนั 
ควรไดร้บัการปฏบิตัทิีม่คีวามเท่าเทยีมกนัเป็น และไม่ละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 

3. บทบาทของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีควรไดร้บัการดูแลจากบรษิทัตาม
สทิธทิี่มตีามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนื
ของกจิการ คณะกรรมการควรพจิารณาให้มกีระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่าง
บรษิทักบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ใหบ้รษิทัควรเปิดเผยขอ้มูลส าคญั ทัง้ขอ้มูลทาง
การเงนิและขอ้มูลทีม่ใิชข่อ้มูลทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นชอ่งทาง
ทีเ่ขา้ถงึขอ้มูลไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชือ่ถอื ซึ่งควรมคีณะกรรมการดูแล 

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล
กจิการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั คณะกรรมการจงึมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าที่
ต่อผูถ้อืหุน้และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ (ทพิยธ์ญัญา หรณิานนท,์ 2560) 
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แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการจดัประชมุผูถ้ือหุ้น  

 
การจดัโครงการประเมนิคุณภาพการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM) ของบรษิทัจดทะเบยีน 

เป็นการจดัประชมุทีค่ านึงถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม เป็นเครื่องแสดงถงึ
ความตัง้ใจของบรษิทัทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สี่วนร่วมในการบรหิารงานอย่างแทจ้รงิ เพื่อส่งเสรมิให้
มีกลไกถ่วงดุลและตรวจสอบ (Check & Balance) ในการบริหารที่ดี อนัเป็นหวัใจของการมี
บรรษัทภิบาลที่ดขีองบรษิัทจดทะเบยีน และน าไปสู่เป้าหมายของการยกระดบับรรษทัภิบาล 
ของตลาดทุนไทยใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานสากลต่อไป  

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมกนัหาแนวทางยกระดบัคุณภาพการ
ประเมนิคุณภาพการจดัการประชุมผูถ้อืหุ้น (AGM) ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยรเิริม่โครงการ
ตัง้แต่ปี 2549 เพื่อรณรงค์ให้บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการจดัประชุมผูถ้อืหุ้น (AGM) 
และส่งเสรมิใหม้กีารจดัประชมุผูถ้อืหุ้นทีค่ านึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามแนวทางบรรษทัภิบาลที่ด ี
ทัง้นี้  หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน คุณภาพการจดัประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) จะครอบคลุม
ข ัน้ตอนต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตัง้แต่ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น วนัประชุมผู้ถือหุ้น และ
ภายหลงัวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทัจดทะเบยีน ถอืเป็นภาระหน้าทีข่ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ 
และโดยเฉพาะส าหรับองค์กรผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแล (Monitor and 
Survillance) เป็นผูน้ าในการปกป้องและรกัษาสทิธปิระโยชน์ของผูล้งทุนตลอดจนเป็นตวัอย่างที่
ดแีก่นักลงทุนโดยทัว่ไป นอกจากนี้การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นยงัถอืเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ธรรมมาภบิาลทีด่ใีหเ้กดิขึน้กบัองคก์รในตลาดเงนิ ตลาดทุนอกีดว้ย มวีตัถุประสงคข์องโครงการ 
ดงันี้  

- เพื่อปกป้องพทิกัษส์ทิธกิารลงทุนของผูถ้อืหุน้ 
- เพื่อเสรมิสรา้งและยกระดบัธรรมาภบิาลในบรษิทัจดทะเบยีน 
- เพื่อเป็นการร่วมพฒันาตลาดทุนใหก้า้วหน้าโดยมพีืน้ฐานบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ี 
 
สมาคมฯ ได้ส่งตวัแทนที่มคีุณภาพเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีน ในปี 

2549 โดยวางเป้าหมายที่จะเขา้ร่วมประชุมใหค้รอบคลุมทุกบรษิทัจดทะเบยีน อนึ่ง ในการเขา้
ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นี้ สมาคมฯ ได้ร่วมมอืกบัส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  และสมาคมบริษัทจดทะเบียนจัดท า 
“AGM Checklist” โดย Checklist นี้ได้รวบรวมเรื่องต่างๆ ทัง้เรื่องที่บริษัท ต้องปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดั และเรื่องทีบ่รษิทั ควรปฏบิตั ิตามแนวปฏบิตัิ
ที่ดตีามหลกับรรษทัภิบาลของสากล ซึ่งการจดัท าขึน้ในรูปแบบ Checklist นี้ เพื่อให้บรษิทัใช้
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เป็นคู่มือในการช่วยสอบทานได้ว่า บริษัทได้ท าตามข้อพงึปฏิบตัิในการจดัโครงการประเมนิ
คุณภาพการจดัการประชุมผู้ถอืหุ้น (AGM) ที่ดอีย่างครบถ้วน หรอืไม่ อย่างไร รวมทัง้น าไปใช้
เป็นแนวทางการประเมนิตวัเองในเบือ้งต้น (Self -Assessment) ตามโครงการประเมนิคุณภาพ 
AGM ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อใช้วดัประสิทธิภาพของบริษัทจดทะเบียนในการจดัประชุม  
ซึ่งการด าเนินการพฒันาแบบตรวจสอบและการปรบัปรุงคุณภาพหลกัสูตรการอบรม โครงการ
อาสาฯ เป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์หลกัในการผลกัดนัให้เกิดการจดัประชุมผู้ถือหุ้นที่ โปร่งใส  
อนัถอืเป็นส่วนหนึ่งในการสนบัสนุนใหเ้กดิธรรมาภบิาลทีด่ใีนบรษิทัจดทะเบยีน (สมาคมส่งเสรมิ
ผูล้งทุนไทย, ม.ป.ป.) 

การประกาศรายชื่อบรษิทัที่มคีะแนนการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นสามญั
ประจ าปีในระดบัด ี - ดเียีย่มและสมควรเป็นตวัอย่างตามช่วงคะแนนทีก่ าหนดขึน้ โดยใชจ้ านวน
ตราสญัลกัษณ์ของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย แสดงระดบัคะแนนในแต่ละชว่ง 

 
ตารางท่ี 1 ชว่งคะแนนการประเมนิคุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 

ช่วงคะแนน สญัลกัษณ์ ความหมาย 

100  ดเียีย่มและสมควรเป็นตวัอย่าง 

90 - 99  ดมีาก 

80 - 89  ด ี

ต ่ากวา่ 80 No logo given N/A 
ทีม่า: อรพรรณ  เลศิรุจวิณชิ (2559) 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชนั  

 
การคอรร์ปัชนั ส่วนใหญ่มกัจะเกดิขึน้กบัประเทศทีย่งัดอ้ยพฒันาหรอืประเทศที่ประเทศ

ที่ก าลงัพฒันา ปัญหาที่ตามมาอย่างเหน็ได้ชดัของประเทศเหล่านัน้คอืเรื่องภาวะความยากจน 
เรื่องของการเกดิสงครามกลางเมือง หรือแม้แต่สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ สาธารณูปโภค
พื้นฐานที่ควรได้ก็กลบัเป็นไม่ได้ ส่งผลให้เกิดการบัน่ทอนการพฒันาของประเทศ ซึ่งแต่ละ
ประเทศจะมวีธิกีารคอรร์ปัชนัที่แตกต่างกนัไป ปัญหาการคอรร์ปัชนัเกดิขึน้กบัทุกประเทศทัว่โลก 
จึงท าให้เกิดการจดัตัง้องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI)  
ซึ่งเป็นองคก์ารนานาชาต ิก่อตัง้ในประเทศเยอรมนี ก่อตัง้ข ึน้ในปี 1993 เป็นองคก์รทีไ่ม่มุ่งหวงั
ผลก าไรและเป็นองคก์รภาคประชาสงัคมระหวา่งประเทศ ในไทยมอีงคก์รเพื่อความโปร่งใสเป็น
เครอืขา่ยซึ่งก่อตัง้ข ึน้เมื่อ ปี พ.ศ. 2543 องคก์รไดจ้ดัท าดชันีภาพลกัษณ์คอรร์ปัชนั (Corruption 
Perceptions Index: CPI) หรอืดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ ตัง้แต่ปี 1995  
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ในประเทศไทย มกีารจดัตัง้หน่วยงานทีท่ าหน้าทีป้่องกนัและปราบปรามการทุจรติหลาย
องค์กร เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั (ปปท.) ส านกังานการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) และมี
ตัวบทกฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระท าผิดทุจริตคอร์รัปชนัแล้วนัน้ ยังมีความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชน เชน่ การจดัตัง้โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
( Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เ ป็ น
โครงการที่ได้รบัการสนับสนุนการจดัตัง้โดยรฐับาล และส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 และด าเนินการจดัตัง้โดยความ
ร่วมมอืของ 8 องค์กรชัน้น าในภาคเอกชนไทย ได้แก่ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) หอการคา้ไทย หอการคา้ร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบรษิทัจด
ทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกจิตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยม ีIOD ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
และมบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนโครงการ (อรพรรณ  เลศิรุจวิณชิ, 2559) 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  เป็นความริเริ่มของ
ภาคเอกชนไทยในการทีจ่ะเขา้มามสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยมุ่งสรา้ง
และขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสรา้งกระแสการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัด้วยการส่งเสริม
ใหบ้รษิทัต่างๆ ก าหนดนโยบายและวางแนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการรบัและจ่ายสนิบน รวมถงึการ
ทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบ นิตบิุคคลภาคเอกชนทุกแห่งสามารถเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์
กบัโครงการ CAC ได้ด้วยความสมคัรใจ เพื่อแสดงจุดยนืของนิตบิุคคลนัน้ว่า จะร่วมกนัต่อตา้น
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. การเขา้เป็นสมาชกิ CAC บรษิทัสามารถเขา้ร่วมโครงการตามความสมคัรใจ โดยให้
ผูบ้รหิารสูงสุดของบรษิทัลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์ และยื่นให ้CAC พจิารณา หลงัจากที่ 
CAC ตอบรบัทราบการประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องกรอกแบบประเมนิ
ตนเอง (Checklist 71 ข้อ ส าหรบับริษทัใหญ่ หรือ Checklist 17 ข้อส าหรบั SME) และยื่นขอ
การรบัรองจากคณะกรรมการ CAC เพื่อรบัรองการมอียู่จรงิและการน านโยบายไปปฏบิตัภิายใน
เวลา 18 เดอืน โดยบรษิทัทีผ่า่นการรบัรองแลว้จงึจะถอืวา่เป็นสมาชกิ CAC โดยสมบูรณ์ 

การประกาศเจตนารมณ์ของบรษิทั ยงัไม่ถอืวา่เขา้เป็นสมาชกิของ CAC โดยจะเป็น
สมาชิกของ CAC ก็ต่อเมื่อมีการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC 
ก าหนด และผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการพจิารณารบัรอง (Certification Committee) และ
คณะกรรมการ CAC (CAC Council) แลว้เท่านัน้ 
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2. การรบัรองของ CAC การพจิารณาอนุมตักิารรบัรองเป็นสมาชกิ CAC โดยคณะกรรมการ
พจิารณารบัรองนัน้ จะเป็นการพจิารณาตามขอ้เทจ็จรงิ บนพื้นฐานของความถูกต้อง ครบถ้วน
ของแบบประเมนิ และเอกสารหลกัฐานอา้งองิต่างๆ และการรบัรองของ CAC นี้เป็นการรบัรอง
ความได้มาตรฐานของระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนัของบริษัท มิได้เป็นการรบัรอง
พฤติกรรมของบุคคลใด บุคคลหนึ่งในบริษัท หากบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกบับริษัทถูก
กล่าวหาว่าพวัพนักบัการทุจรติคอร์รปัชนั บรษิทัต้องชีแ้จงถงึกรณีที่เกดิขึน้ต่อสาธารณะ และ/
หรอืแกไ้ขเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้ดว้ยตนเอง 

3. ระยะเวลาของการรบัรองและการต่ออายุการรบัรอง การรบัรองของ CAC มอีายุ 3 
ปีนับจากวนัที่คณะกรรมการ CAC มีมติให้การรบัรองบริษัท บริษัทจะต้องยื่นแบบประเมิน
ตนเองใหม่เพื่อขอต่ออายุการรบัรองอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่การรบัรองจะหมดอายุ การที่
บรษิทัไม่ยื่นขอต่ออายุการรบัรองตามเวลาทีก่ าหนดจะเป็นเหตุให้บรษิทัถูกถอนสถานะรบัรอง
ของ CAC ได ้

4. การรกัษาความลบัของขอ้มูล ขอ้มูลหลกัฐานอา้งองิทัง้หมดทีบ่รษิทัยื่นประกอบการ
พจิารณาขอรบัรองจาก CAC นัน้ จะถูกจดัเกบ็ไวเ้ป็นความลบั และ CAC จะใชเ้พื่อการพจิารณา
ให้การรบัรองเท่านัน้ และไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทัก่อน 

5. ขอ้จ ากดัสทิธกิารใชต้ราสญัลกัษณ์ การใชต้ราสญัลกัษณ์ใดๆ ของ CAC ตอ้งเป็นไป
ตามข้อก าหนดและวตัถุประสงค์ที่ CAC ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครดั และเฉพาะนิตบิุคคลที่ได้ลง
นาม ประกาศเจตนารมณ์ หรอืนิตบิุคคลที่ได้ผ่านการรบัรองการเป็นสมาชกิแล้วเท่านัน้ ที่จะมี
สทิธใิชต้ราสญัลกัษณ์ของ CAC ได้ หากนิตบิุคคลใดมกีรณี เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติคอร์รปัชนั 
นิตบิุคคลนัน้ต้องระงบัการใชต้ราสญัลกัษณ์ของ CAC ทนัททีัง้นี้ CAC สงวนสทิธิท์ี่จะถอนคนื
การอนุญาตให้ใช้ หรือ ขอให้ระงบัการใช้ตราสญัลกัษณ์ของ CAC ได้ทุกเมื่อ ทุกกรณีตาม
ดุลพนิิจของคณะกรรมการ CAC แตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

ความรบัผดิชอบของบริษทักรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกบัการคอร์รปัชนั  บริษัทที่ยื่น
ขอรบัรอง หรอืผา่นการรบัรองจาก CAC แลว้ หากมกีรณหีรอืปรากฏขา่วเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ
คอร์รปัชนั บริษัทนัน้ต้องเข้าสู่กระบวนการ พิจารณา Incident Management ของ CAC ที่มี
คณะกรรมการพจิารณารบัรอง และคณะกรรมการ CAC เป็นผูพ้จิารณา ตามล าดบั ในการพจิารณา 
บรษิทันัน้ต้องจดัส่งเอกสารและหลกัฐานเพื่อชีแ้จงถงึสิง่ที่เกดิขึน้ หรอืเอกสารหลกัฐานอื่นใดที่
คณะกรรมการพจิารณารบัรอง หรอืคณะกรรมการ CAC ร้องขอ เพื่อประกอบการพจิารณาการ
รบัรองหรอืทบทวนสถานะของสมาชกิของบรษิทั โดยมตขิองคณะกรรมการ CAC ให้ถอืเป็นที่
สิน้สุด  

6. การปรับสถานะของบริษัท  คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิที่จะเรียกขอข้อมูล
เพิม่เตมิ และขอให้บรษิทัเขา้ชีแ้จงขอ้มูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ในกรณีที่ปรากฏข่าว



13 

 

เกี่ยวกบั การทุจริตคอร์รปัชนั ตามกระบวนการ Incident Management ทัง้นี้คณะกรรมการ 
CAC มสีทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของบรษิทัได้ตามความ เหมาะสม ซึ่งรวมถงึสทิธทิีจ่ะเพกิ
ถอนสถานภาพการเป็นบรษิทัสมาชกิที่ผ่านการรบัรองในโครงการ CAC หากปรากฏว่าบรษิทั
ไม่ชีแ้จงขอ้มูลหรอื ขอ้เทจ็จรงิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืไม่ชีแ้จงขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิได้
อย่างครบถ้วนและชดัเจน หรือถ้าหากพิจารณาแล้ว มีมติว่าบริษัทไม่สามารถ  ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทีเ่คยไดร้บัการรบัรองไปแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัทีถู่กปรบัสถานะจะมสีญัลกัษณ์แสดงต่อทา้ย
ชือ่บรษิทับนเวบ็ไซตข์อง CAC ซึ่งมสีถานะดงันี้  

- สถานะ “PR” หรอื “สอบถามและชีแ้จงขา่ว” หรอื “Pending Review” หมายถงึ
บรษิทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการ Incident Management ซึ่งไดร้บัจดหมายอย่างเป็นทางการจาก CAC 
เพื่อขอให้ชี้แจงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าว (ทัง้ในอดีต และปัจจุบนั) โดยบริษัทจะคงสถานะนี้ ไป 
จนกวา่ CAC จะไดร้บัการชีแ้จงอย่างเป็นทางการจากทางบรษิทั  

- สถานะ “FIR” หรือ  “รอชี้แจงความคืบหน้า ” หรือ  “Further Information 
Requested” หมายถงึ CAC ได้รบัการชีแ้จงอย่างเป็นทางการ จากทางบรษิทัแลว้ และก าลงัอยู่
ระหว่างการน าขึน้สู่การพจิารณาของคณะกรรมการ CAC ซึ่งผลการพจิารณาอาจเป็นไปไดท้ัง้
การกลบัสู่ สถานะรบัรองตามปกต ิกลบัสู่สถานะสอบถามและชีแ้จงข่าว คงสถานะชีแ้จงความ
คบืหน้า หรอื เปลี่ยนสถานะเป็น เวน้วรรคเขา้ร่วม โครงการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทัง้นี้ บรษิทัมี
เวลา 12 เดอืนในการทีจ่ะชีแ้จงขอ้มูลตามทีค่ณะกรรมการ CAC รอ้งขอ  

- สถานะ “BOP” หรอื “การเวน้วรรคเขา้ร่วมโครงการ” หรอื “Black Out Period” 
หมายถงึ บรษิทัที่ไม่สามารถยื่นขอรบัรองไดท้นั ภายในกรอบเวลา 18 เดอืน (บวกระยะเวลาที่
ไดร้บัการขยายเวลาในกรณทีีม่บีรษิทัยื่นขอและไดร้บัอนุมตัใิหข้ยายเวลาได้) หรอืบรษิทัทีย่งัไม่
เคยผา่นการรบัรองเป็นสมาชกิ CAC และไม่สามารถชีแ้จงกรณีที่ปรากฏขา่วการทุจรติคอร์รปัชนั
ให้คณะกรรมการ CAC ได้ทนัตามกรอบ เวลาที่ก าหนด หรือชี้แจงแล้วแต่ขอ้มูลยงัไม่ชดัเจน
เพียงพอ หรือไม่สามารถปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้ตามที่  
คณะกรรมการ CAC แนะน า ทัง้นี้ การเวน้วรรคเขา้ร่วมโครงการจะมอีายุหกเดอืน และบรษิทั
สามารถยื่นประกาศเจตนารมณ์กบั CAC ใหม่ ไดอ้กีครัง้หลงัจากพน้ก าหนดหกเดอืนไปแลว้  

- สถานะ “SP” หรอื “พกัการรบัรองชัว่คราว” หรอื “Suspended” หมายถงึ บรษิทั
ที่เคยผ่านการรบัรองเป็นสมาชกิ CAC แล้ว แต่ปรากฏ มีข่าวเกี่ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  
ซึ่งท าให้บริษัทต้องเขา้สู่กระบวนการ Incident Management ถ้าหากบริษัทไม่สามารถชี้แจง
กรณีที่ปรากฏข่าวการทุจรติคอร์รปัชนัให้คณะกรรมการ CAC ได้ทนัตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
หรอืชีแ้จงแล้วแต่ขอ้มูลยงัไม่ชดัเจนเพยีงพอ หรอืไม่ สามารถปรบัปรุงมาตรการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกนัการทุจรติได้ตามที่คณะกรรมการ CAC แนะน า คณะกรรมการ CAC มีสิทธิท์ี่จะ
พจิารณาเพกิถอนสถานภาพการเป็นสมาชกิที่ผ่านการรบัรองโดย CAC ของบรษิทั (โครงการ
แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ, ม.ป.ป.) 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
วรกมล เกษมทรพัย ์(2553) ไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการ

และผลการด าเนินงานของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
ตวัอย่างคอื บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ได้รบัการผลส ารวจแนว
ปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในภาพรวม และไดร้บัการเสนอไวใ้นรายงาน CGR ปี 2551 - 2552 
โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคูณในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอสิระซึ่ง
เป็นตวัแทนของการก ากบัดูแลกจิการ ไดแ้ก่ 1. สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระในคณะกรรมการ
ของบริษัท (IND)  2. ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BOD) 3. จ านวนครัง้ของการประชุม
คณะกรรมการของบริษัท (TIME) 4. การควบรวมต าแหน่งของผู้จ ัดการใหญ่และประธาน
กรรมการในคนเดยีวกนั CEO Duality (Dual) 5. ผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั
จดทะเบยีน (CG) กบัตวัแปรตามทีไ่ดน้ าตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของกจิการดา้นบญัชแีละด้าน
มูลค่าตลาดซึ่งไดแ้ก่ ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ (ROE) และ Tobin’s Q ตามล าดบั พบวา่ สดัส่วน
ของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท ( IND) ขนาดของคณะกรรมการบริษัท 
(BOD) จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการของบรษิทั (TIME) การควบรวมต าแหน่งของ
ผู้จดัการใหญ่และประธานกรรมการในคนเดียวกนั CEO Duality (Dual) และผลการประเมิน 
การก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน (CG) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของ
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในกรณทีีใ่ช ้Tobin's Q เป็นตวัชีว้ดัผล
การด าเนินงาน ในขณะที่ขนาดของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัผล
การด าเนินงานของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อใชอ้ตัราส่วน
ตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) เป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน  

ทิวาพร พฤทธิประเสริฐ (2558) ได้ท าการศกึษาคุณลกัษณะของคณะกรรมการและ 
การเขา้ร่วมการต่อต้านการทุจรติในองค์กรต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั กรณีศกึษาบรษิัท  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย SET 100 โดยใช้บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย SET 100 ปี 2555-2557 เป็นตวัแทนบรษิทัทัง้หมดในการศกึษา
ความสมัพันธ์ โดยใช้วิธีวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศกึษา
ประกอบด้วย 1.สมาชิกคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิง (Female board members) 2.ระดับ
การศึกษาของคณะกรรมการ (Board's educational level) 3.ประสบการณ์ท างานของ
คณะกรรมการ (Board's working experience) 4.สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ (Independent 
director) 5.การเข้าร่วมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในองค์กร (Anti-fraud) โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) เป็นตวัแปรวดัผลการด าเนินงาน พบวา่ สมาชกิคณะกรรมการ
ที่เป็นเพศหญิง (Female board members) และประสบการณ์การท างานของคณะกรรมการ 
(Board's working experience) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ 
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(ROA) ส่วนระดบัการศกึษาของคณะกรรมการ (Board's educational level) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
ลบกบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) ด้านสดัส่วนคณะกรรมการอสิระ (Independent 
director) การเขา้ร่วมเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติในองคก์ร (Anti-fraud) ไม่พบความสมัพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) เนื่องจากโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เริ่มเมื่อปี 2553 ยงัเป็นโครงการใหม่มีกระบวนการและ
ขัน้ตอนค่อนขา้งมาก จงึยงัไม่รูจ้กัในวงกวา้ง แต่อย่างไรกด็ผีูว้จิยัไดเ้สนอแนะวา่บรษิทัในตลาด
หลกัทรพัย์ควรให้ความส าคญักบัการเขา้ร่วมการต่อต้านการทุจรติในองค์กร เนื่องจากสามารถ
สะท้อนให้ผู ้ลงทุนได้เห ็นว่าบริษ ัทมีธรรมาภิบาลที่ด ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองค์กร 
และส่งเสรมิใหต้ลาดทุนไทยพฒันาและเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื 

อรพรรณ  เลศิรุจวิณิช (2559) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
การป้องกนัการมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัคอร์รปัชัน่ และมูลค่ากจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างคอืบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่คีวามโดด
เด่นดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม ธรรมาภบิาล อยู่ในกลุ่ม ESG100 จ านวน 100 บรษิทั ใน พ.ศ.2559 
ซึ่งเป็นผลคดัเลอืกจากปี พ.ศ.2558 โดยใชก้ารวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคูณในการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระที่เป็นตวัแทนของการก ากบัดูแลกจิการที่ดอีนัประกอบดว้ย 
ผลส ารวจโครงการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) คุณภาพการจดั
ประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM) และผลการประเมนิความคบืหน้าในเรื่องการป้องกนัการมสี่วนเกีย่วขอ้ง
กบัคอรร์ปัชัน่ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนไทย (ANTI) ดา้นตวัแปรอสิระเป็นตวัแทนของการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่อีื่นๆ ซึ่งได้แก่ ขนาดของคณะกรรมการอสิระ (BOD) สดัส่วนของคณะกรรมการ
อสิระ (IND) การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) กบัตวัแปร
ตามอนัประกอบด้วย มูลค่ากจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แก่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นตวัวดัผลด าเนินงานด้านบญัชี และ Tobin’s Q 
เป็นตวัวดัผลด าเนินงานด้านตลาด ผลการศกึษาพบว่า ผลส ารวจโครงการประเมนิการก ากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ( IND) และผล 
การประเมินความคบืหน้าในเรื่องการป้องกนัการมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัคอร์รปัชัน่ส าหรบับรษิทั 
จดทะเบียนไทย (ANTI) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัมูลค่ากจิการทางบญัชขีองบริษัท (ROE) 
แสดงให้เห็นว่าการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการป้องกนัการมีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัคอรร์ปัชัน่ สามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บักจิการและผูถ้อืหุน้ได ้ขณะทีต่วัแปรขนาด
ของคณะกรรมการอสิระ (BOD) มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัมูลค่ากจิการทางบญัช ี(ROE) ส่วน
การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) และคุณภาพการจดั
ประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัมูลค่ากจิการทางบญัช ี(ROE)  

ดา้นผลชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) พบวา่ ผลส ารวจโครงการประเมนิ
การก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) คุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM) และ
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ผลการประเมนิความคบืหน้าในเรื่องการป้องกนัการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัคอร์รปัชัน่ส าหรบับรษิทั
จดทะเบยีนไทย (ANTI) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัมูลค่ากจิการทางตลาดของบรษิทั (Tobin's Q) 
แสดงให้เห็นถึงการมกี ากบัดูแลกจิการที่ด ีและการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัคอร์รปัชัน่  
จะส่งผลใหมู้ลค่าของกจิการเพิม่ขึน้ ดงันัน้ผูบ้รหิารควรตระหนกัถงึหลกัธรรมาภบิาลในการด าเนิน
ธุรกจิ เพื่อสรา้งผลตอบแทน การเขา้ร่วมลงทุนจากผูล้งทุนไดใ้นระยะยาว อย่างไรกด็งีานวจิยัไม่พบ
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระ ขนาดของคณะกรรมการอสิระ (BOD) สดัส่วนของคณะกรรมการ
อสิระ (IND) และการควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) กบั
มูลค่ากจิการทางตลาดของบรษิทั (Tobin's Q) 

กงัสดาล แกว้หานาม ศริลิกัษณ์ ศทุธชยั และนภาพร ลขิติวงศข์จร (2560) ไดศ้กึษาหา
ความสมัพนัธ์ของระดบัคะแนนการก ากบัดูแลกจิการที่ดปีระเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิกรรมการ
บริษัทไทยภายหลงัที่มีการพิจารณาปรบัปรุงและเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์การประเมินกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในปี 2557-2558 ตวัแปร
ทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยตวัแปรอสิระ คอื ระดบัคะแนนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม (ROA) เป็นตวัแปรตาม เพื่อวดัผลการด าเนินงานของบรษิทั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาคือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ภายในวนัที่ 31 มถิุนายน 2556 รวมทัง้สิ้น 403 บรษิทั ซึ่งได้รบัคะแนนการประเมนิการก ากบั
ดูแลกจิการ โดย IOD ทีค่ะแนนอยู่ในระดบัดเีลศิ ดมีาก ด ีในปี 2557 และใชก้ารวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชงิพหุคูณในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ ผลการศกึษาพบว่า ระดบัคะแนนการก ากบั
ดูแลกจิการประเมนิโดย IOD มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
รวม (ROA) นัน่แสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัทีไ่ดร้บัคะแนนการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการโดย IOD 
ในระดบัช่วงคะแนนที่ดจีะมคี่าเฉลี่ยของอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) ที่สูง
กวา่ระดบัชว่งคะแนนทีต่ ่ากวา่ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถงึบรษิทัที่ด าเนินกจิการควบคู่ไปกบัการดูแล
กิจการที่ดสีามารถช่วยท าให้กิจการมผีลการด าเนินงานที่ดดี้วย หรืออีกนัยหนึ่งคอืกลไกของ
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดจีะช่วยดูแลผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกส่วนทุกฝ่าย สร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่กจิการ ใหก้จิการมผีลตอบแทนทีด่ตีามไปดว้ย 

วจิติรา จ าลองราษฎร์ (2561) ได้ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ของการก ากบัดูแลกจิการ 
ความเสีย่งในการลม้ละลาย และผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ แห่ง
ประเทศไทย ที่ได้ร้บคะแนนการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการ โดย IOD ที่คะแนนอยู่ในระดบัดี
เลิศ ดีมาก ดี ในปี 2559 เป็นตวัแทนในการศกึษา ใช้วเิคราะห์สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั และ
วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ โดยแบ่งสมมุติฐานที่ใช้ในงานวจิยัใช้เป็น 2 สมมุติฐานคือ 
สมมุตฐิานที่ 1 ทดสอบความสมัพนัธ์ของการก ากบัดูแลกจิการกบัความเสี่ยงในการล้มละลาย 
(ZSCORE) โดยมตีวัแปรอสิระคอืการก ากบัดูแลกจิการ (CGS) ตวัแปรตามไดแ้ก่ ความเสีย่งใน
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การล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย (ZSCORE)  
วดัโดย ZSCORE ตามสูตรของ Altman (1968) และสมมุตฐิานที่ 2 ทดสอบความสมัพนัธ์ของ
การก ากับดูแลกิจการกบัผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยโดยมีตัวแปรอิสระคือการก ากับดูแลกิจการ (CGS) ตัวแปรตามได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ที่ค านวนโดยน าก าไรสุทธหิารด้วยสนิทรพัย์รวมเฉลี่ย (ROA) และ
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ที่ค านวนโดยน าก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็หารด้วยสินทรพัย์รวม
เฉลี่ย (CIOA) พบว่า การก ากบัดูแลกจิการ (CGS) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย์ที่ค านวนโดยน าก าไรสุทธหิารด้วยสนิทรพัยร์วมเฉลี่ย (ROA) และไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ีค่ านวนโดยน าก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็หารดว้ยสนิทรพัย์รวม
เฉลี่ย (CIOA) รวมถึงไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความเสี่ยงในการล้มละลาย (ZSCORE) แต่พบว่า
ความเสี่ยงในการล้มละลายมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ทีค่ านวนโดยน า
ก าไรสุทธหิารด้วยสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ (ROA) อย่างไรกด็ไีม่พบความสมัพนัธ์ของความเสีย่งใน
การล้มละลายอตัรา (CIOA) ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าการศกึษางานวจิยัชิน้นี้ไม่สอดคล้องกบัหลกัการ
ที่ว่าการก ากบัดูแลกิจการที่ดีจะส่งผลให้กจิการมปีระสทิธภิาพและโอกาสผดิพลาดทางธุรกจิ
ลดลง 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 
ล าดบั ผูวิ้จยั หวัข้อ กลุ่มประชากร ผลการวิจยั 

1 วรกมล เกษมทรพัย ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับ
ดูแลกิจการและผลการด าเนินงาน
ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้รับการผลส ารวจแนว
ปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียน
ในภาพรวม และได้รับการ
เสนอไว้ในรายงาน CGR ปี 
2551-2552 

ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบยีน (CG) ไม่มีความสมัพนัธ์
กับผลการด า เนินงานของบริษัทที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในกรณีที่ใช ้Tobin's Q เป็นตวัชีว้ดัผล
การด าเนินงาน  

2 ทวิาพร พฤทธปิระเสรฐิ คุณลกัษณะของคณะกรรมการและ
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจรติ
ในองคก์รต่อผลการด าเนินงานของ
บ ริษั ท  ก รณี ศึก ษ า บ ริษัท จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย SET 100 

บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
SET 100 ปี 2555-2557 
 
 

ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วม
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
(Anti-fraud) กับอัต ร าผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
ล าดบั ผูวิ้จยั หวัข้อ กลุ่มประชากร ผลการวิจยั 

3 
 
 
 

อรพรรณ เลศิรุจวิณชิ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี การ
ป้องกนัการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบั
คอร์รัปชนั และมูลค่ากิจการ
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยท์ีม่คีวามโดดเดน่
ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม    ธรร
มาภิบาล 100 บริษัท ซึ่ ง
ได้รบัการประเมนิการก ากบั
ดูแลกิจการ การประเมิน
ความคืบหน้าในเรื่องการ
ป้องกนัการมสี่วนเกี่ยวข้อง
กบัคอรร์ปัชนั 

ด้านความสมัพนัธ์ทางมูลค่าทางบญัช ีพบว่า ผลส ารวจ
โครงการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย (CGR) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัมูลค่ากจิการทาง
บญัชขีองบรษิทั (ROE) คะแนนคุณภาพการจดัประชุมผู้
ถือหุ้น (AGM) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่ากิจการทาง
บญัชขีองบรษิทั (ROE)  
ด้านความสมัพนัธ์ทางมูลค่าทางตลาด พบว่าผลส ารวจ
โครงการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย (CGR) คุณภาพการจดัประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการทางตลาดของ
บรษิทั (Tobin's Q)  

4 กงัสดาล แกว้หานาม  
ศริลิกัษณ์ ศทุธชยั 
นภาพร ลขิติวงศข์จร 

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบั
คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ
ทีป่ระเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิ
กรรมการบริษัทไทยกับผล
การด าเนินงานของบรษิทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย ที่ได้รับคะแนนการ
ประเมินการก ากบัดูแลกจิ
การ โดย IOD ทีค่ะแนนอยู่
ในระดบัดเีลศิ ดมีาก ด ีใน
ปี 2557 

ระดบัคะแนนการก ากบัดูแลกจิการประเมนิโดย IOD มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม (ROA) 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
ล าดบั ผูวิ้จยั หวัข้อ กลุ่มประชากร ผลการวิจยั 

5 วจิติรา จ าลองราษฎร ์ ความสัมพันธ์ของการก ากับดูแล
กจิการ ความเสี่ยงในการล้มละลาย 
และผลการด าเนินงานของบรษิทัจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ แห่งประเทศไทย 
ที่ได้รับคะแนนการประเมิน
การก ากับดูแลกิจการ โดย 
IOD ที่คะแนนอยู่ ในระดับดี
เลศิ ดมีาก ด ีในปี 2559 

การก ากบัดูแลกิจการไม่มีความสมัพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ี่ค านวนโดย
น าก าไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
(ROA) และไม่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการ
ลม้ละลายของบรษิทั 
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สมมติฐาน 

  
ความสมัพนัธข์องการก ากบัดูแลกจิการทีด่กีบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทั 
H0:  การก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทั 

 H1:  การก ากบัดูแลกจิการทีด่มีคีวามสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทั 
 



บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 
1. ประชากรที่ใชส้ าหรบัการวจิยัครัง้นี้  ได้แก่ บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ในปี 2558-2560 
2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชส้ าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่  

2.1 บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่รวมกลุ่มบรษิทั
ดงัต่อไปนี้ กลุ่มธุรกจิการเงนิ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ กลุ่มหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เนื่องจาก
มหีลกัเกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิที่แตกต่างออกไปจากธุรกจิกลุ่มอื่นๆ บรษิทั 
จดทะเบยีนทีอ่ยู่ในระหวา่งการฟ้ืนฟูกจิการ เนื่องจากผลการด าเนินงานของบรษิทัเหล่านี้มคีวาม
ผดิปกต ิซึ่งมคีวามเป็นไดว้า่ขอ้มูลจะส่งผลต่อการวจิยั รวมถงึบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในช่วงที่
ท าการศกึษา โดยเก็บรวมรวมข้อมูลรวมทัง้สิ้น 3 ปี ตัง้แต่ ปีพ.ศ. 2558 - 2560 รวมจ านวน
ขอ้มูลตวัอย่างทัง้สิน้ 1,079 ตวัอย่าง  
 
ตารางท่ี 3  จ านวนขอ้มูล และรอ้ยละของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ทีใ่ชใ้นการศกึษาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
ล าดบั กลุ่มอตุสาหกรรม จ านวนบริษทั ร้อยละ 
1 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 124 11.49% 
2 สนิคา้อุปโภคบรโิภค 81 7.51% 
3 สนิคา้อุตสาหกรรม 215 19.93% 
4 อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 237 21.96% 
5 ทรพัยากร 97 8.99% 
6 บรกิาร 236 21.87% 
7 เทคโนโลย ี 89 8.25% 

รวมทัง้ส้ิน 1,079 100.00% 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 
 

 
 
ตวัแปรในการศึกษา  

   
1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 

ประกอบดว้ย ตวัแทนของการกบัก าดูแลกจิการทีด่ ีไดแ้ก่  
1.1 คะแนนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CGR) ของแต่ละบรษิทั ทีอ่ยู่ในระดบัต่างๆ 

แสดงระดบัคะแนนดงันี้ 
0  =  บรษิทัทีไ่ม่มคีะแนน CGR ซึ่งอาจเป็นบรษิทัทีไ่ม่เขา้ร่วมการประเมนิ 

หรอื เขา้ร่วมการประเมนิแต่ไดร้บัคะแนนประเมนิต ่ากวา่ 3 
1  =  ชว่งคะแนน 70-79 อยู่ในระดบั “ด”ี 
2  =  ชว่งคะแนน 80-89 อยู่ในระดบั “ดมีาก” 
3  =  ชว่งคะแนน 90-100 อยู่ในระดบั “ดเีลศิ” 

ตวัแปรอิสระ 

- คะแนนประเมนิการก ากบัดูแลกจิการ (CGR) 
- คะแนนประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผู้ถือ

หุน้สามญัประจ าปี (AGM) 
- ผลประเมินการเข้าร่วมโครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(CAC) 

 

ตวัแปรควบคมุ 

- จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) 
- สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) 
- การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการ

และกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) 
- ขนาดของกจิการ (Size) 
- โครงสรา้งเงนิทุน (DE) 

ตวัแปรตาม 
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน 

(ทางบญัช)ี 
- ROA 
- ROE 
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน 

(ทางตลาด) 
- Tobin’s Q 
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1.2 คะแนนการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปีของแต่ละ
บรษิทั (AGM) ทีอ่ยู่ในระดบัต่างๆ แสดงระดบัคะแนนดงันี้ 

0  =  บรษิทัทีไ่ม่มคีะแนน AGM ซึ่งอาจเป็นบรษิทัทีไ่ม่เขา้ร่วมการประเมนิ 
หรอื เขา้ร่วมการประเมนิแตไ่ดร้บัคะแนนประเมนิต ่ากวา่ 2 

1  =  ชว่งคะแนน 79 ลงไป อยู่ในระดบั “พอใช”้ 
2  =  ชว่งคะแนน 80-89 อยู่ในระดบั “ด”ี 
3  =  ชว่งคะแนน 90-99 อยู่ในระดบั “ดมีาก” 
4  =  ชว่งคะแนน 100 อยู่ในระดบั “ดเียีย่มและสมควรเป็นตวัอย่าง” 

1.3 ผลประเมนิการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจรติ (CAC) แสดงระดบัคะแนนดงันี้ 

1  =  เมื่อคะแนนอยู่ในระดบั “รบัการรบัรอง CAC” 
0  =  เมื่อคะแนนอยู่ในระดบั “ไม่ไดร้บัรอง CAC” 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
2.1 ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัช ีโดยจ าลองการค านวณอตัราผลตอบแทน 

ดงันี้ 
ROA = (ก าไรสุทธ ิ/ สนิทรพัยร์วม) * 100 
ROE = (ก าไรสุทธ ิ/ ส่วนของผูถ้อืหุน้) * 100 

2.2 ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด Tobin’s Q ตามตวัแบบของ Chung และ 
Pruitt (1994) โดยจ าลองการค านวณอตัราผลตอบแทน ดงันี้  
 

Tobin’s Q =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛+𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  

หรอื           =  
(𝑀𝑃×𝑂𝑆𝑉)+𝑀𝑉𝑝𝑓𝑠+𝑀𝑉𝐿

𝐵𝑉𝑎
 

โดยที ่ 
MP = ราคาตลาดของหุน้สามญั (Market Price) 
OSV =  จ านวนหุน้ทีอ่ยู่ในมอืผูถ้อืหุน้ (Outstanding Share Volume) 
MVpfs =  มูลค่าตลาดของหุน้บุรมิสทิธ ิ(Market Value of Preferred Share) 
MVL =  มูลค่าตลาดของหนี้สนิ (Market Value of Liabilities) 
BVa = มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์(Book Value of Assets) 

3. ตวัแปรควบคุม (Control Variables) 
จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD):  เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี

ของบรษิทั 
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สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND):  เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี
ของบรษิทั 

การควบรวมต าแหน่งของประธาน :  เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  ของบรษิทั 
(DUAL)  
ขนาดของบรษิทั (Size):  ค านวณจากค่า Log ของขนาดสนิทรพัย์

ของธุรกจิ 
โครงสรา้งเงนิทุน (DE):  อตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 
1. การศกึษาครัง้นี้ใชข้อ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัทีเ่ผยแพร่ผ่านผลประเมนิการกบัดูแล
กจิการทีด่จีากเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่  

1.1 ขอ้มูลคะแนนก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CGR) จดัท าโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) มวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอคะแนนผลการปฏบิตัติามหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน และกระตุ้นให้เกดิพฒันาการด้านการก ากบัดูแลของบริษัท  
จดทะเบยีน โดยขอ้มูลคะแนนเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

1.2 ขอ้มูลคะแนนการจดัประชุมผู้ถอืหุ้น (AGM) เป็นโครงการประเมนิคุณภาพ
การการจดัการประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยสมาคมส่งเสรมิ 
ผูล้งทุนไทย เพื่อค านึงถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงความตัง้ใจ
ของบริษัทที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้มสี่วนร่วมในการบริหารงานอย่างแท้จรงิ  โดยข้อมูลคะแนนเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย  

1.3 ผลประเมนิการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจรติ (CAC) จากความร่วมมอื 8 องค์กรชัน้น า เป็นโครงการที่ให้ความส าคญักบัการ
ต่อต้านการทุจรติ ผลกัดนัให้มคีวามโปร่งใสในกระบวนการท างาน และการแข่งขนัที่ปราศจาก
เงนิสนิบน โดยขอ้มูลคะแนนเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

1.4 ขอ้มูลก าไรสุทธิ สนิทรพัย์รวม หนี้สนิต่อสนิทรพัย์รวม เกบ็จาก SETSMART 
(SET Market Analysis and Reporting Tool) จดัท าโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลรายงานทางการเงนิ ส่วนขอ้มูลสดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) จ านวน
ของคณะกรรมการบริษัท (BOD) การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ (DUAL) เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปีของบรษิทั 
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2. วจิยัครัง้นี้ใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 
2.1 ใชก้ารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้

วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์โดยมแีบบจ าลองดงันี้ 
1. Firmperf =  β0 + β1CGR + β2BOD + β3IND + β4DUAL +

β5 Sizei,t + β6𝐷𝐸𝑖,𝑡 + ei,t 
 

2.  Firmperf =  β0 + β1 AGM + β2BOD + β3IND + β4DUAL +
β5 Sizei,t + β6𝐷𝐸𝑖,𝑡 + ei,t 

 

3. Firmperf =  β0 + β1 CAC + β2BOD + β3IND + β4DUAL +

β5 Sizei,t + β6𝐷𝐸𝑖,𝑡 + ei,t  
 

4. Firmperf =  β0 + β1CGR + β2AGM + β3CAC + β4BOD +

β5IND + β6DUAL + β7 Sizei,t + β8𝐷𝐸𝑖,𝑡 + ei,t 

 
โดยที ่
Firmperf  =  ผลการด าเนินงานแบบบริษทั ซึ่งแทนด้วย ROA ROE หรอื 

Tobin’s Q 
CGR    =  คะแนนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
AGM =  คะแนนคุณภาพการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
CAC   =  ผลประเมนิการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
BOD =  จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั 
IND =  สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ 
DUAL  =  การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ  
Size  = ขนาดของกจิการ  
DE  = โครงสรา้งเงนิทุน   
𝑒        =  ค่าความคลาดเคลื่อน  
 

2.2 ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) เพื่อทดสอบหาความสมัพนัธ์
ของตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 
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การวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวเิคราะหข์อ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
1. สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมทัว่ไปของข้อมูล 

โดยวเิคราะห์ด้วยค่าสถิตพิื้นฐานเกี่ยวกบัตวัแปรที่เก็บได้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามธัยฐาน
(Median) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด(Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum)  

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 
2.1 ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) เพื่อทดสอบหาความสมัพนัธ์

ของตวัแปรวา่มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางใด ซึ่งความสมัพนัธข์องตวัแปรและทศิทางมคี่าได้ทัง้
บวกและลบอยู่ในระหว่าง -1 ถงึ 1 หากค่าของความสมัพนัธน์ัน้มคี่าเป็น 0 แสดงว่าตวัแปรนัน้
ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั แต่หากตวัแปรนัน้มคี่าเป็นบวกถงึ แสดงว่าตวัแปรนัน้มคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนั แต่หากมคี่าตดิลบแสดงวา่ตวัแปรนัน้มคีวามสมัพนัธไ์ปในตรงกนัขา้ม 

2.2 ใช้เทคนิคการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อ
ทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่เป็นตัวแทนของการก ากับดูแลกิจการที่ดีคือ 
คะแนนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (CGR) คะแนนคุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM) และผล
ประเมนิการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC) กบั
ตวัแปรตาม คอื ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA และ ROE) และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ทางตลาด Tobin’s Q โดยแสดงความสมัพนัธใ์นรูปสมการถดถอยเชงิเสน้ 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลตามแบบจ าลองของความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบัดูแลกจิการ
และตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2558-2560 รวมทัง้สิน้ 1,079 ตวัอย่าง สามารถอภปิรายผลการวจิยัดงันี้ 
 
4.1  การวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)   
  

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา ประกอบด้วย ขอ้มูลเบื้องต้นของกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น
การศกึษาในรูปแบบค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานเพื่อแสดงถงึมูลค่าขององคก์รและการตดัสนิใจลงทุน ทาง

บญัช ี(ROA และ ROE) ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin’s Q) ตวัแปร
อสิระ และตวัแปรควบคุม 

 Minimum Maximum Mean Std. Variance 
ROA  -21.17 30.58 6.89 7.21 52.05 
ROE  -37.15 49.24 8.31 11.64 135.60 
Tobin’s Q  0.54 7.33 1.59 0.97 0.95 
CGR 0 3 1.30 1.02 1.05 
AGM  0 4 2.63 1.21 1.46 
CAC 0 1 0.11 0.31 0.10 
BOD 6 17 10.25 2.22 4.93 
IND 0.27 0.67 0.40 0.08 0.01 
DUAL 0 1 0.21 0.41 0.17 
Size 13 20 15.64 1.37 1.87 
DE 0.04 5.30 0.98 0.86 0.75 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลเบื้องต้นของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวม สามารถ

อธบิายไดว้า่ ตวัแปรอสิระทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี ซึ่งไดแ้ก่ คะแนนการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี (CGR) มีค่าต ่าสุด 0 ค่าสูงสุด 3 ค่าเฉลี่ย 1.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02  
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ค่าความแปรปรวน 1.05 คะแนนคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) มีค่าต ่าสุด 0 
ค่าสูงสุด 4 ค่าเฉลีย่ 2.63 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.21 ค่าความแปรปรวน 1.46 การเขา้ร่วมแนว
ร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) มคี่าต ่าสุด 0 ค่าสูงสุด 1 ค่าเฉลีย่ 
0.11 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.31 ค่าความแปรปรวน 0.10 

เมื่อพจิารณาดา้นภาพรวมของตวัแปรตามซึ่งไดแ้ก่ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
รวม (ROA) ของกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.89% โดยมคี่าต ่าสุดเท่ากบั -21.17% ค่าสูงสุด
เท่ากบั 30.58% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.21% และค่าความแปรปรวนเท่ากบั 52.05% 
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) ค่าเฉลีย่อยู่ที ่8.31% มคี่าต ่าสุดเท่ากบั -37.15%
ค่าสูงสุดเท่ากบั 49.24% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.64% และค่าความแปรปรวนท่ากบั 
135.60%  และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin’s Q) มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่1.59 มคี่าต ่าสุด
เท่ากบั 0.54 ค่าสูงสุดเท่ากบั 7.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.97 และค่าความแปรปรวน
เท่ากบั 0.95  

นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาภาพรวมดา้นตวัแปรควบคุมพบว่า จ านวนของคณะกรรมการ
บรษิทั (BOD) มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่10 คน ค่าต ่าสุดเท่ากบั 6 คน ค่าสูงสุดเท่ากบั 17 คน ค่าเบีย่งเบน-
มาตรฐาน 2.22 ค่าความแปรปรวน 4.93 สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 
40% ค่าต ่าสุดเท่ากบั 27% ค่าต ่าสุดเท่ากบั 67% ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.08% ค่าความ
แปรปรวนเท่ากับ 1% การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
(DUAL) ค่าเฉลีย่อยู่ที ่0.21 มคี่าต ่าสุดเท่ากบั 0 ค่าสูงสุดเท่ากบั 1 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.41 ค่าความแปรปรวนเท่ากบั 0.17 ขนาดของบรษิทั (Size) มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 15.64 ค่าต ่าสุด
เท่ากบั 13 ค่าสูงสุดเท่ากบั 20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.37 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 
1.87 โครงสร้างเงนิทุน (DE) มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.98 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.04 ค่าสูงสุดเท่ากบั 5.30 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86 และค่าความแปรปรวนเท่ากบั 0.75 
 
4.2  การวิเคราะหข้์อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 

ในการวเิคราะห์ข้อมูลสถิติเชงิอนุมานนี้ผู้วจิยันี้ใช้สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (Pearson 
Correlation) เพื่อทดสอบหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรว่ามีความสมัพนัธ์ไปในทศิทางใด ซึ่งความ 
สัมพันธ์ของตัวแปรและทิศทางมีค่าได้ทัง้บวกและลบอยู่ในระหว่าง -1 ถึง 1 หากค่าของ
ความสมัพนัธน์ัน้มคีา่เป็น 0 แสดงวา่ตวัแปรนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั แต่หากตวัแปรนัน้มคี่าเป็น
บวกถึง แสดงว่าตวัแปรนัน้มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดยีวกนั แต่หากมีค่าติดลบแสดงว่า 
ตวัแปรนัน้มคีวามสมัพนัธไ์ปในตรงกนัขา้ม 
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ตารางท่ี 5  ความสมัพนัธค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation Coefficient) ระหวา่ง
ตวัแปรในแบบจ าลอง  

 ROA ROE Tobin’s Q CGR AGM  CAC BOD IND DUAL Size DE 
ROA 1           
ROE .907** 1          
Tobin’s Q .477** .409** 1         
CGR .102** .126** -0.030 1        
AGM  .155** .190** 0.044 .457** 1       
CAC .060* .078* -0.029 .320** .136** 1      
BOD 0.055 .063* 0.036 .181** .096** .076* 1     
IND 0.015 0.019 -0.058 .072* 0.026 0.013 -.253** 1    
Size -0.036 -0.037 -.089** -0.053 -.078* -0.011 -.100** -0.052 1   
DUAL .123** .215** -0.053 .295** .149** .122** .302** .088** -0.049 1  
DE -.196** -.094** -.141** .106** 0.052 0.001 0.019 0.033 0.039 .400** 1 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
จากตารางที่ 5 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์จากการวเิคราะห์ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ

สนิทรพัย์รวม (ROA) พบว่า ตวัแปรอสิระ อนัได้แก่ การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CGR) ประเมนิ
คุณภาพการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันัยส าคญัที่ 0.01 ส่วนแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (ROA) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันยัส าคญัที ่0.05 และมี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัตวัแปรควบคุม คือการควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) แต่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัโครงสรา้งเงนิทุน (DE) อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติ ิณ ระดบันยัส าคญัที ่0.01 

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธจ์ากการวเิคราะห ์อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
พบวา่ ตวัแปรอสิระ อนัไดแ้ก่ การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CGR) และประเมนิคุณภาพการจดัการ
ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันยัส าคญัที ่0.01 ส่วนแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิณ ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 ด้านตวัแปรควบคุม คือ
จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) พบวา่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 ส่วนการควบรวม
ต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัรา



31 

 

ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุ้น (ROE) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันัยส าคญัที่ 0.01 
แต่พบว่าโครงสร้างเงนิทุน (DE) มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อื
หุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันยัส าคญัที ่0.01 

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธจ์ากการวเิคราะหต์วัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin’s Q) 
ไม่พบความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอสิระ แต่พบความสมัพนัธ์เชงิลบกบั ขนาดของกิจการ (Size) 
และโครงสรา้งเงนิทุน (DE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบันยัส าคญัที ่0.01 
 
4.3 การวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression) 
 
 ผู้วจิยัได้ท าการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบ
ความสมัพนัธ ์อนัไดแ้ก่ คะแนนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CGR) คะแนนคุณภาพการจดัประชุม
ผู้ถือหุ้น(AGM) และแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กบั 
ตวัแปรตามอนัได้แก่ ตวัชี้วดัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) อตัราผลตอบแทนส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ (ROE) ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) โดยใชแ้บบจ าลองดงันี้ 
 

แบบจ าลองที ่1  

Firmperf = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐺𝑅 + 𝛽2𝐵𝑂𝐷 + 𝛽3𝐼𝑁𝐷 + 𝛽4𝐷𝑈𝐴𝐿 + 𝛽5𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐷𝐸𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡 

 
ซึ่ง Firmperf คอื ตวัวดัผลการด าเนินงานด้านบญัช ี(ROA หรอื ROE) หรอื ตวัชีว้ดัผล

การด าเนินงานทางตลาด (Tobin’s Q) 
 

ตารางท่ี 6  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CGR)  กบัตวัชีว้ดัผลการ
ด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) 

Variables Coefficients Std. Error t Sig. 
Constant -8.94 2.79 -3.20 0.001 
CGR 0.49 0.22 2.28 0.023 
BOD -0.08 0.11 -0.72 0.475 
IND -0.64 2.74 -0.23 0.815 
DUAL -0.22 0.51 -0.43 0.666 
Size 1.19 0.18 6.48 0.000 
DE -2.45 0.27 -9.14 0.000 
N  
R Square  
Adjusted R Square 

= 1,079 
= 0.091 
= 0.086 
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จากการทดสอบความสมัพันธ์โดยใช้แบบจ าลองที่ 1 พบว่า คะแนนการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี(CGR) มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมนียัส าคญั 
จงึปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ทีว่า่การก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั  

ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ ขนาดของกิจการ (Size) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิด้านโครงสร้างเงนิทุน (DE)  
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
ส่วนจ านวนของคณะกรรมการบริษัท (BOD) สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ( IND) และ 
การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) ไม่พบความสมัพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) 
 
ตารางท่ี 7  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CGR) กบัตวัชีว้ดัผลการ

ด าเนินงานทางบญัช ี(ROE) 
Variables Coefficients Std. Error t Sig. 

Constant -25.82 4.51 -5.73 0.000 
CGR 0.80 0.35 2.28 0.023 
BOD -0.21 0.17 -1.22 0.225 
IND -2.27 4.43 -0.51 0.609 
DUAL -0.43 0.84 -0.51 0.608 
Size 2.50 0.30 8.40 0.000 
DE -2.92 0.43 -6.75 0.000 
N  
R Square 
Adjusted R Square 

= 1,079 
= 0.085 
= 0.081 

  
การทดสอบความสมัพนัธโ์ดยใชแ้บบจ าลองที ่1 พบวา่ คะแนนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

(CGR) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติ ิจงึปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ทีว่า่การก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัชี้วดัผล
การด าเนินงานของบรษิทั 

 ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ ขนาดของกิจการ (Size) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิดา้นโครงสรา้งเงนิทุน (DE) 
มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุ้น (ROE) อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิส่วนจ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) และ
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การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) ไม่พบความสมัพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
 
ตารางท่ี 8  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (CGR) กบัตวัชีว้ดัผลการ

ด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) 
Variables Coefficients Std. Error t Sig. 

Constant 1.95 0.39 5.00 0.000 
CGR -0.02 0.03 -0.65 0.517 
BOD 0.01 0.02 0.61 0.545 
IND -0.62 0.38 -1.60 0.109 
DUAL -0.20 0.07 -2.80 0.005 
Size 0.01 0.03 0.04 0.972 
DE -0.15 0.04 -4.08 0.000 
N  
R Square  
Adjusted R Square 

= 1,079 
= 0.031 
= 0.025 

 
การทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชแ้บบจ าลองที ่1  พบวา่ คะแนนการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

(CGR) ไม่พบความสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) อย่างมนียัส าคญั 
จงึไม่สามารถปฎิเสธสมมตฐิาน H0 ที่ว่าการก ากบัดูแลกจิการที่ดไีม่มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัชีว้ดั
ผลการด าเนินงานของบรษิทัได ้

ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ (DUAL) และโครงสร้างเงนิทุน (DE) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ทางตลาด (Tobin's Q) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิส่วนจ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) 
ส่วนสดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) และขนาดของกจิการ (Size) ไม่พบความสมัพนัธก์บั
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

 
แบบจ าลองที ่2  
Firmperf = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐺𝑀 + 𝛽2𝐵𝑂𝑆

+ 𝛽3𝐵𝑂𝐷 + 𝛽4𝐼𝑁𝐷 + 𝛽5𝐷𝑈𝐴𝐿 + 𝛽6𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐷𝐸𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡 
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ตารางท่ี 9  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของคุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM) กบัตวัชีว้ดั
ผลการด าเนนิงานทางบญัช ี(ROA)   

Variables Coefficients Std. Error t Sig. 
Constant -10.60 2.71 -3.91 0.000 
AGM  0.83 0.18 4.72 0.000 
BOD -0.07 0.10 -0.71 0.481 
IND -0.46 2.71 -0.17 0.865 
DUAL -0.10 0.52 -0.19 0.853 
Size 1.19 0.18 6.66 0.000 
DE -2.45 0.27 -9.22 0.000 
N  
R Square  
Adjusted R Square 

= 1,079 
= 0.106 
= 0.101 

 
การทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชแ้บบจ าลองที่ 2 พบว่า คะแนนคุณภาพการจดัประชมุ 

ผูถ้อืหุ้น (AGM) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิจงึปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ที่ว่าการก ากบัดูแลกจิการที่ดไีม่มคีวามสมัพนัธก์บั
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ ขนาดของกิจการ (Size) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอัตรา
ผลตอบแทนส่วนของสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนโครงสร้างเงนิทุน 
(DE) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราผลตอบแทนส่วนของสนิทรพัยร์วม (ROA) อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติ ิด้านจ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) 
และการควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้จ ัดการ (DUAL) ไม่พบ
ความสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
ตารางท่ี 10  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของคุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM) กบัตวัชีว้ดั

ผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROE) 
Variables Coefficients Std. Error t Sig. 

Constant -28.61 4.36 -6.56 0.000 
AGM  1.56 0.28 5.53 0.000 
BOD -0.21 0.17 -1.26 0.208 
IND -2.06 4.37 -0.47 0.637 
DUAL -0.18 0.83 -0.22 0.829 
Size 2.48 0.29 8.58 0.000 
DE -2.92 0.43 -6.84 0.000 
N  
R Square  
Adjusted R Square 

= 1,079 
= 0.111 
= 0.106 
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 การทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชแ้บบจ าลองที ่2 พบว่า คะแนนคุณภาพการจดัประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ (AGM) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่าง
มีนัยส าคญัทาง จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ที่ว่าการก ากบัดูแลกจิการที่ดีไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ ขนาดของกิจการ (Size) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิส่วนโครงสรา้งเงนิทุน (DE) 
มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุ้น (ROE) อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิด้านจ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) และ 
ดา้นการควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) ไม่พบความสมัพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

 
ตารางท่ี 11  ผลการวิเคราะห์การถดถอยของคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  (AGM) กับ 

ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) 
Variables Coefficients Std. Error t Sig. 

Constant 1.98 0.38 5.20 0.000 
AGM  0.04 0.03 1.52 0.129 
BOD 0.01 0.02 0.45 0.652 
IND -0.65 0.38 -1.70 0.089 
DUAL -0.19 0.07 -2.68 0.007 
Size -0.01 0.03 -0.27 0.786 
DE -0.15 0.04 -4.09 0.000 
N  
R Square 
Adjusted R Square 

= 1,079 
= 0.033 
= 0.027 

 
การทดสอบความสมัพนัธ์โดยใช้แบบจ าลองที่ 2 ไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน

คุณภาพการจดัประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) กบัตวัชี้วดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) 
อย่างมนียัส าคญั จงึไม่สามารถปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ทีว่า่การก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทั 

 ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ (DUAL) และโครงสร้างเงนิทุน (DE) มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัอตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิส่วนจ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) 
สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) และขนาดของกจิการ (Size) ผลการศกึษาไม่พบความสมัพนัธ์
กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
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แบบจ าลองที ่3  
Firmperf = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐴𝐶 + 𝛽2𝐵𝑂𝑆

+ 𝛽3𝐵𝑂𝐷 + 𝛽4𝐼𝑁𝐷 + 𝛽5𝐷𝑈𝐴𝐿 + 𝛽6𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐷𝐸𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡 

 
ตารางท่ี 12  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการเขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจรติ (CAC) กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) 
Variables Coefficients Std. Error t Sig. 

Constant -9.91 2.75 -3.60 0.000 
CAC 0.75 0.69 1.09 0.276 
BOD -0.05 0.11 -0.49 0.624 
IND -0.18 2.74 -0.07 0.948 
DUAL -0.26 0.52 -0.49 0.623 
Size 1.26 0.18 6.97 0.000 
DE -2.43 0.27 -9.05 0.000 
N 
R Square 
Adjusted R 
Square 

= 1,079 
= 0.088 
= 0.083 

 
การทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชแ้บบจ าลองที ่3 พบว่า การเขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม (ROA) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิจงึไม่สามารถปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ทีว่า่การก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ไีม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิัท 

ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ ขนาดของกิจการ (Size) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัรา
ผลตอบแทนส่วนของสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ ส่วนโครงสร้างเงนิทุน 
(DE) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราผลตอบแทนส่วนของสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติ ด้านจ านวนของคณะกรรมการบริษัท (BOD) ส่วนสดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ 
(IND) และการควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) ไม่พบ
ความสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางท่ี 13  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการเขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจรติ (CAC) กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROE) 

Variables Coefficients Std. Error t Sig. 
Constant -27.23 4.44 -6.13 0.000 
CAC 1.62 1.11 1.46 0.145 
BOD -0.17 0.17 -1.01 0.314 
IND -1.54 4.42 -0.35 0.728 
DUAL -0.48 0.84 -0.57 0.567 
Size 2.60 0.29 8.89 0.000 
DE -2.89 0.43 -6.66 0.000 
N 
R Square 
Adjusted R 
Square 

= 1,079 
= 0.087 
= 0.082 

 
การทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชแ้บบจ าลองที ่3 พบว่า การเขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ(CAC) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนจากส่วน
ของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิจงึไม่สามารถปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ทีว่า่การก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ไีม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ ขนาดของกิจการ (Size) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ือหุ้น (ROE) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ ส่วนโครงสร้างเงนิทุน 
(DE) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติ ด้านจ านวนของคณะกรรมการบริษัท (BOD) ส่วนสดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ 
(IND) และการควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) ไม่พบ
ความสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางท่ี 14  ผลการวเิคราะหก์ารเขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจรติ (CAC) กบัชีต้วัวดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) 

Variables Coefficients Std. Error t Sig. 
Constant 1.96 0.38 5.11 0.000 
CAC -0.10 0.10 -0.99 0.323 
BOD 0.01 0.02 0.57 0.569 
IND -0.63 0.38 -1.65 0.100 
DUAL -0.20 0.07 -2.78 0.006 
Size 2.66 0.03 0.00 0.999 
DE -0.15 0.04 -4.13 0.000 
N 
R Square 
Adjusted R Square 

= 1,079 
= 0.031 
= 0.026 

 
การทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชแ้บบจ าลองที ่3 พบว่า การเขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) ไม่พบความสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ทางตลาด (Tobin's Q) อย่างมนียัส าคญั จงึไม่สามารถปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ทีว่า่การก ากบัดูแล
กจิการทีด่ไีม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทั 
 ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ (DUAL) และโครงสรา้งเงนิทุน (DE) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ทางตลาด (Tobin's Q) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ส่วนจ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) 
สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) และขนาดของกจิการ (Size) ไม่พบความสมัพนัธ์กบั
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
 

แบบจ าลองที ่4 
Firmperf =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐺 + 𝛽2𝐴𝐺𝑀 + 𝛽3𝐶𝐴𝐶 + 𝛽4𝐵𝑂𝑆 + 𝛽5𝐵𝑂𝐷 + 𝛽6𝐼𝑁𝐷 +

𝛽7𝐷𝑈𝐴𝐿 +  𝛽8 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽9𝐷𝐸𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡  
 

ในการทดสอบโดยใชแ้บบจ าลองที ่4 นี้ ไดม้กีารทดสอบ Normality ตามตารางที ่15  
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ตารางท่ี 15  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานเพื่อแสดงถงึมูลค่าขององคก์รและการตดัสนิใจลงทุน ทาง
บญัช ี(ROA) กบัตวัแปรอสิระ และตวัแปรควบคุม 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized 
Residual 

0.030 1079 0.020 0.992 1079 0.000 

  
 จากตารางที ่15 แสดงใหเ้หน็ถงึขอ้มูลเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวม สามารถอธบิาย
ค่า Sig จากตาราง Tests of Normality ในช่อง Kolmogorov-Smirnova ที่มีค่าเท่ากับ 0.020  
ซึ่งมีค่า < 0.05 ได้ว่าการกระจายตวัของข้อมูลของอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม 
(ROA) กบัตวัแปรอสิระ และตวัแปรควบคุม มกีารกระจายตวัไม่ปกต ิ
 
ตารางท่ี 16  ผลการวเิคราะห์การถดถอยของคะแนนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CGR) คะแนน

คุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM) และแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจรติ (CAC) กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA) 

Variables Coefficients Std. Error t Sig. 
Constant -10.36 2.80 -3.71 0.000 
CGR 0.03 0.25 0.13 0.895 
AGM 0.80 0.19 4.14 0.000 
CAC 0.35 0.71 0.49 0.625 
BOD -0.08 0.11 -0.73 0.465 
IND -0.51 2.72 -0.19 0.853 
DUAL -0.10 0.52 -0.19 0.849 
Size 1.18 0.18 6.44 0.000 
DE -2.44 0.27 -9.17 0.000 
N 
R Square 
Adjusted R 
Square 

= 1,079 
= 0.106 
= 0.099 
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การทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชแ้บบจ าลองที ่4 พบว่า คะแนนคุณภาพการจดัประชมุ 
ผูถ้อืหุ้น (AGM) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมี
นยัส าคญัทาง จงึปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ทีว่า่การก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัชี้วดั
ผลการด าเนินงานของบรษิทั ส่วนคะแนนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (CGR) และการเขา้ร่วมแนว
ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ไม่พบความสมัพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมนียัส าคญั จงึไม่สามารถปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ทีว่า่
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ ขนาดของกิจการ (Size) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ และโครงสร้างเงินทุน (DE)  
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
ส่วนจ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) ส่วนสดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) และ
การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) ผูว้จิยัไม่พบความสมัพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

จากการทดสอบ Normality พบวา่ 
 
ตารางท่ี 17  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานเพื่อแสดงถงึมูลค่าขององคก์รและการตดัสนิใจลงทุน ทาง

บญัช ี(ROE) กบัตวัแปรอสิระ และตวัแปรควบคุม 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 
Residual 

0.034 1079 0.005 0.966 1079 0.000 

  
จากตารางที่ 17 แสดงให้เหน็ถงึขอ้มูลเบื้องต้นของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวม สามารถ

อธิบายค่า Sig จากตาราง Tests of Normality ในช่อง Kolmogorov-Smirnova ที่มีค่าเท่ากบั 
0.005 ซึ่งมคี่า < 0.05 ไดว้า่การกระจายตวัของขอ้มลูของอตัราผลตอบแทนจากสว่นของผูถ้อืหุน้ 
(ROE) กบัตวัแปรอสิระ และตวัแปรควบคุม มกีารกระจายตวัไม่ปกต ิ
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ตารางท่ี 18  ผลการวเิคราะห์การถดถอยของคะแนนการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CGR) คะแนน
คุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุน้(AGM) และแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจรติ (CAC) กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROE) 

Variables Coefficients Std. Error t Sig. 
Constant -28.56 4.50 -6.35 0.000 
CGR -0.14 0.40 -0.34 0.731 
AGM 1.56 0.31 5.04 0.000 
CAC 1.03 1.15 0.89 0.372 
BOD -0.21 0.17 -1.24 0.214 
IND -1.99 4.38 -0.45 0.651 
DUAL -0.19 0.83 -0.22 0.823 
Size 2.47 0.30 8.38 0.000 
DE -2.90 0.43 -6.78 0.000 
N 
R Square  
Adjusted R Square 

= 1,079 
= 0.112 
= 0.105 

 
การทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชแ้บบจ าลองที่ 4 พบว่า ตวัแปรอสิระ คะแนนคุณภาพ

การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอืหุ้น 
(ROE) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ จึงปฏิเสธสมมตฐิาน H0 ที่ว่าการก ากบัดูแลกจิการที่ดไีม่มี
ความสมัพนัธ์กบัตวัชี้วดัผลการด าเนินงานของบริษัท ส่วนคะแนนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
(CGR) และ การเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC)  
ไม่พบความสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
จงึไม่สามารถปฏเิสธสมมตฐิาน H0 ที่ว่าการก ากบัดูแลกจิการที่ดไีม่มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัชีว้ดั
ผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ ขนาดของกิจการ (Size) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิและโครงสรา้งเงนิทุน (DE) 
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) และการควบ
รวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) ไม่พบความสมัพนัธก์บัอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
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จากการทดสอบ Normality พบวา่ 
 

ตารางท่ี 19  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานเพื่อแสดงถงึมูลค่าขององคก์รและการตดัสนิใจลงทุน ทาง
ตลาด (Tobin’s Q) ตวัแปรอสิระ และตวัแปรควบคุม 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized 
Residual 

0.161 1079 0.000 0.796 1079 0.000 

 
จากตารางที่ 19 แสดงให้เหน็ถงึขอ้มูลเบื้องต้นของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวม สามารถ

อธิบายค่า Sig จากตาราง Tests of Normality ในช่อง Kolmogorov-Smirnova ที่มีค่าเท่ากบั 
0.000 ซึ่งมคี่า < 0.05 ได้ว่าการกระจายตวัของขอ้มูลของอตัราผลตอบแทนจากตวัชีว้ดัผลการ
ด าเนินงานทางตลาด (Tobin’s Q) กบัตวัแปรอสิระ และตวัแปรควบคุม มกีารกระจายตวัไม่ปกติ 
 
ตารางท่ี 20  ผลการวเิคราะห์การถดถอยของคะแนนการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CGR) คะแนน

คุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM) และแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจรติ (CAC) กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) 

Variables Coefficients Std. Error t Sig. 
Constant 1.84 0.39 4.68 0.000 
CGR -0.04 0.04 -1.17 0.241 
AGM 0.05 0.03 1.99 0.047 
CAC -0.08 0.10 -0.81 0.419 
BOD 0.01 0.02 0.60 0.547 
IND -0.61 0.38 -1.59 0.111 
DUAL -0.19 0.07 -2.67 0.008 
Size 0.00 0.03 0.05 0.961 
DE -0.15 0.04 -4.12 0.000 
N 
R Square 
Adjusted R Square 

= 1,079 
= 0.035 
= 0.028 
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การทดสอบความสมัพนัธ์โดยใช้แบบจ าลองที่ 4 พบว่า ตวัแปรอิสระคะแนนคุณภาพ
การจดัประชุมผูถ้อืหุ้น (AGM) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด 
(Tobin's Q) อย่างมีนัยส าคัญ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ที่ว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัตวัชี้วดัผลการด าเนินงานของบริษัท  ส่วนคะแนนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
(CGR) และการเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  
ไม่พบความสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) อย่างมนียัส าคญั จงึไม่
สามารถปฏเิสธสมมุตฐิาน H0 ทีว่า่การก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั 

ตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ การควบรวมต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ (DUAL) และโครงสร้างเงนิทุน (DE) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ทางตลาด (Tobin's Q) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ส่วนสดัส่วนของคณะกรรมการอสิระ (IND) 
จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (BOD) และขนาดของกจิการ (Size) ไม่พบความสมัพนัธ์กบั
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
ตารางท่ี 21 สรุปผลการวเิคราะหต์ามแบบจ าลองที ่1-3 ตามตารางที ่6-14 

 ROA ROE Tobin’Q 
CGR    
AGM    
CAC    

 
ตารางท่ี 22 สรุปผลการวเิคราะหต์ามแบบจ าลองที ่4 ตามตารางที ่16 

 ROA 
CGR  
AGM  
CAC  

 
ตารางท่ี 23 สรุปผลการวเิคราะหต์ามแบบจ าลองที ่4 ตามตารางที ่18 

 ROE 
CGR  
AGM  
CAC  
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ตารางท่ี 24 สรุปผลการวเิคราะหต์ามแบบจ าลองที ่4 ตามตารางที ่20 
 Tobin’Q 

CGR  
AGM  
CAC  



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษา 

 
งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและ

ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2558-2560 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาทัง้หมดจ านวน 1,079 ตวัอย่าง โดยไม่รวมกลุ่มบรษิทั
ดงัต่อไปนี้ กลุ่มธุรกจิการเงนิ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ กลุ่มหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เนื่องจาก
มหีลกัเกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิที่แตกต่างออกไปจากธุรกจิกลุ่มอื่นๆ บรษิทั 
จดทะเบียนที่อยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทเหล่านี้มี 
ความผดิปกต ิซึ่งมคีวามเป็นได้ว่าขอ้มูลจะส่งผลต่อการวจิยั รวมถงึบรษิทัที่ไม่ได้จดทะเบยีน
ในช่วงที่ท าการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแทนการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
อนัไดแ้ก่ คะแนนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CGR) คุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 
(AGM) และการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC) 
ตวัแปรตาม ได้แก่ ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัช ีวดัโดย ROA และ ROE ด้านตวัชีว้ดัผล
การด าเนินงานทางตลาด (Tobin's Q) และตวัแปรควบคุม อนัได้แก่ จ านวนของคณะกรรมการ
บริษัท (BOD) สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ( IND) การควบรวมต าแหน่งของประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (DUAL) ขนาดของกจิการ (Size) โครงสร้างเงนิทุน (DE) โดย
ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis) เพื่อ
ทดสอบหาทศิทางความสมัพนัธ ์จากนัน้ท าการวเิคราะหส์มการถดถอย (Regression Analysis) 
เพื่อทดสอบว่าทศิทางความสมัพนัธ์ระหว่างก ากบัดูแลกจิการและตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า เมื่อทดสอบแยกโดย
การใช้ตวัแปรการก ากบัดูแลทีละตัวลงไปในแบบจ าลอง การก ากบัดูแลที่ดีซึ่งวดัจากคะแนน 
การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี (CGR) มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัชี้วดัผลการด าเนินงานทางบญัช ี (ROA 
และ ROE) แต่ไม่ความสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin’s Q) เมื่อใชคุ้ณภาพ
การจดัประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี (AGM) แทนการก ากับดูแลที่ดีพบว่า คุณภาพการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี (AGM) มีความสมัพนัธ์กบัตวัชี้วดัผลการด าเนินงานทางบญัชี 
(ROA และ ROE) แต่ไม่ความสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางตลาด (Tobin’s Q) สุดทา้ย
เมื่อใชก้ารเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (CAC) แทน
การก ากบัดูแลที่ด ีพบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางบญัชี (ROA และ 
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ROE)  และทางตลาด (Tobin’s Q) เมื่อน าตวัแปรการก ากบัดูแลกจิการที่ดที ัง้สามมาร่วมวเิคราะห์
ในสมการพบวา่ มเีพยีงคุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี (AGM) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
ตวัชี้วดัผลการด าเนินงานทางบญัช ี(ROA และ ROE) และตวัชี้วดัผลการด าเนินงานทางตลาด 
(Tobin’s Q) 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

 
จากการทดสอบสมการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) ของตวัแปรอิสระกับ 

ตวัแปรตาม พบว่าเมื่อท าการวเิคราะห์โดยใช้ตวัแปรคะแนนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (CGR) 
เพียงตวัแปรเดียวพบว่า คะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CGR)  มีความสมัพนัธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (ROA) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกงัสดาล แกว้หานาม ศริลิกัษณ์ 
ศุทธชยั และนภาพร ลขิติวงศข์จร (2560) และมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ (ROE) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรพรรณ  เลศิรุจวิณชิ (2559) แต่ผลการวจิยัไม่พบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CGR) และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทาง
ตลาด (Tobin's Q) ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของอรพรรณ  เลศิรุจวิณิช (2559) อย่างไรกด็พีบวา่
มีงานวจิยัของวจิิตรา จ าลองราษฎร์ (2561) ที่ผลการศกึษาไม่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ
ผูว้จิยัเนื่องจากพบว่าคะแนนการก ากบัดูแลกจิการ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยท์ีค่ านวนโดยน าก าไรสุทธหิารดว้ยสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ (ROA) 

เมื่อเปลีย่นตวัแปรทีเ่ป็นตวัชีว้ดัการก ากบัดูแลกจิการเป็นคะแนนคุณภาพการจดัประชุม
ผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี (AGM) ผูว้จิยัพบวา่ตวัชีว้ดัการก ากบัดูแลกจิการมคีวามสมัพนัธก์บัอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรพรรณ  เลศิรุจวิณิช 
(2559) 

จากนัน้ใชก้ารเขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) 
เป็นตัวชี้วดัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้ว ิจ ัยไม่พบความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม (ROA) ซึ่งผลการศกึษานี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทวิาพร พฤทธปิระเสรฐิ (2558) 

สุดท้ายน าตวัแปรการก ากบัดูแลกิจการที่ดีทัง้สามตัว ได้แก่ คะแนนการก ากบัดูแล
กิจการที่ด ี(CGR) คะแนนคุณภาพการจดัประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี (AGM) และการเขา้
ร่วมแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) มาร่วมพจิารณาเป็น
ตวัชีว้ดัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี พบว่า คะแนนคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปี 
(AGM) มีความสัมพนัธ์เชงิบวกกบัตวัชี้วดัผลการด าเนินงานทางบัญช ี(ROA) และ (ROE) 
รวมถงึตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางด้านตลาด (Tobin’Q) แต่ไม่พบความสมัพนัธร์ะหว่างการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่อีนัไดแ้ก่ คะแนนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CGR) และการเขา้ร่วมแนวร่วม
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ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) กบัตวัชี้วดัผลการด าเนินงานทาง
บญัช ี(ROA และ ROE) รวมถงึตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางดา้นตลาด (Tobin’Q) 
 
ข้อจ ากดัของงานวิจยั 
  

ผูว้จิยัไดท้ดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการและตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยใช้บริษัททัง้หมดในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยยกเวน้กลุ่มธุรกจิการเงนิ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ กลุ่ม
หลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ บรษิทัจดทะเบยีนที่อยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ รวมถงึบรษิทัที่ไม่ได้
จดทะเบียนในช่วงที่ท าการศกึษา ซึ่งมีผลท าให้บริษทัที่ไม่มคีะแนนการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
(CGR) ที่จดัท าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) และคะแนนคุณภาพ 
การจดัประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปี (AGM) ที่จดัท าโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย เป็นกลุ่ม
ตวัแปรทีน่ ามาทดสอบการวจิยัดว้ย ในงานวจิยันี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดใหบ้รษิทัทีไ่ม่มคีะแนนตามชว่ง
งารประเมนิดงักล่าวมคี่าเท่ากบั 0 ซึ่งในความเป็นจรงิหากบรษิทัเหล่านัน้มกีารก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีเขา้ร่วมการประเมนิอาจท าใหม้รีะดบัคะแนนทีด่กีวา่ 0 

นอกจากนี้ตวัแทนการก ากบัดูแลกจิการทีด่คีอืการเขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) มาเป็นตวัแทนทีด่ใีนการก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งโครงการแนว
ร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) เริม่ตัง้เมื่อปี 2553 เป็นโครงการ
ใหม่มีกระบวนการและขัน้ตอนค่อนข้างมาก ยังไม่รู้จ ักในวงกว้าง ส่งผลให้บริษัทในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมบีรษิทัทีไ่ด้รบัการรบัรองไม่มากนกั ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมน้ีอยกวา่กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ไดร้บัการรบัรองอย่างมสีาระส าคญั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผล
การศกึษาความสมัพนัธ์ของการเขา้ร่วม การเขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจรติ (CAC) กบัผลการด าเนินงาน  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

งานวจิยัในอนาคตสามารถเลอืกทดสอบความสมัพนัธเ์ฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเท่า
เทยีมกนัทางดา้นขอ้มูล เชน่ตวัแทนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี อนัประกอบดว้ย บรษิทัทีม่คีะแนน
การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CGR) เลือกเฉพาะบรษิัทที่มผีลส ารวจโครงการประเมนิการก ากบั
ดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย ทีจ่ดัท าโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
เท่านัน้ คะแนนคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปี (AGM) เลอืกเฉพาะบรษิทัไดร้บั
คะแนน AGM Checklist  ที่จดัท าโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเท่านัน้ บริษัทที่ไม่มีข้อมูล
คะแนนใหต้ดัออกจากกลุ่มตวัอย่างทีน่ ามาทดสอบความสมัพนัธ ์และการเขา้ร่วมแนวร่วมปฏบิตัิ
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ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หากการเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นที่แพร่หลายสามารถน ามาทดสอบ
ความสมัพนัธใ์หม่ไดอ้กีครัง้  
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