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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

การก ากบักจิการทีด่มีคีวามส าคญักบัการด าเนินธุรกจิ เพราะเป็นเครื่องมอืหนึ่งทีช่ว่ยให้
กิจการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการก ากบัดูแลกจิการที่ดที าให้ระบบ
บรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมัน่ให้นักลงทุน  
ผูม้สี่วนไดเ้สยี ในปัจจุบนัมธีุรกจิเกดิขึน้ใหม่มากมาย ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทางธุรกจิสูง การทีจ่ะ
ท าให้บรษิทัประสบความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ มผีลการด าเนินงานที่ด ีนอกจากการมกีาร
ก ากบัดูแลกจิการที่ดแีล้ว การเลือกผู้บริหาร(Executive) ก็เป็นอีกสิง่ที่ส าคญั เพราะผู้บรหิาร 
เป็นองคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ร ตอ้งเลอืกผูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
เพยีงพอทีจ่ะพฒันาองคก์ร มศีกัยภาพในการท างาน ผูบ้รหิารจะตอ้งมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมทีจ่ะ
เป็นผูน้ า ท าหน้าที่ในการตดัสนิใจ ก าหนดวสิยัทศัน์ที่ชดัเจนมจีุดมุ่งหมายที่แน่นอน ผูบ้รหิาร
จ าเป็นต้องมทีกัษะ และประสบการณ์หลายดา้น เช่น 1.ทกัษะด้านความคดิ หรอืความสามารถ
ในการคิด วเิคราะห์ คาดการณ์ รวมถึงการมีวสิยัทศัน์ที่กว้างไกล 2. ทกัษะด้านบุคคล หรือ
ความสามารถในการเป็นผู้น าสามารถประพฤติตนให้ เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกในองค์กร  
3. ทกัษะดา้นเทคนิคการท างาน หรอืความสามารถในการท างานเฉพาะทางดา้นใดดา้นหนึ่งเป็น
อย่างดี สามารถแสดงการท างานเป็นตวัอย่างแก่ผู้อื่นได้ และที่ส าคญัต้องด าเนินธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัและผูม้สี่วนได้เสยี  หากเลอืกผูบ้รหิารขาดความรู้ความสามารถมุ่งหวงัแต่
ประโยชน์ส่วนตวั และพวกพอ้ง ใชค้วามรู ้ความสามารถในทางทีผ่ดิ ท าใหผ้ลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ผูบ้รหิารไม่สามารถบรหิารงานได้  มตีวัอย่างให้เหน็มากมาย  
ไม่วา่จะเป็นในประเทศไทยหรอืต่างประเทศ ส่งผลใหบ้รษิทัขาดความน่าเชือ่ถอื ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี 

ผู้บริหารเปรียบเสมือนตวัแทน (Agency) ของผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานของกจิการ 
ดงันัน้ ค่าตอบแทนผูบ้รหิารเปรยีบเสมอืนค่าจา้งในการท างาน เพื่อตอบแทนการปฏบิตังิานตาม
หน้าที่ความรบัผดิชอบระดบับรหิาร โดยค่าตอบแทนควรกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ (Incentive 
Based Compensation) ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญก าลังใจของ
ผูป้ฏบิตังิาน ใหป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และรบัผดิชอบ มคีวามพยายามทีจ่ะ
ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างผลประกอบที่ดีข ึ้น สร้างมูลค่าให้กบักิจการ 
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ทา้ยทีสุ่ดประโยชน์กเ็ป็นของผูถ้อืหุน้ทุกราย การทีจ่ะจูงใจใหผู้บ้รหิารปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ
ในระยะยาวนัน้มคีวามจ าเป็นอย่างมาก ไม่ควรไปผูกตดิกบัผลก าไรในระยะสัน้ เพราะจะท าให้
ผูบ้รหิารสรา้งผลก าไรในระยะสัน้เท่านัน้ โดยลดการลงทุนในระยะยาวลงซึ่งอาจส่งผลใหก้จิการ
ตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งในทัง้ระยะสัน้และระยะยาวกไ็ด ้ 

ในปัจจุบนัการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารมีหลายรูปแบบ ทัง้ที่เป็นตวัเงิน (Financial 
Compensation) และไม่ใชต่วัเงนิ โดยค่าตอบแทนนัน้ควรสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั
และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคน หลกัการก าหนดค่าตอบแทนที่นิยมใช้กนั เช่น  
หลกัความพอเพยีง (Adequacy) คอืพอเพยีงแก่การด ารงชวีติหรอืสามารถเลีย้งดูครอบครวัได ้และ
หลกัความเป็นธรรม (Equity) คอืการก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นธรรม จะตอ้งมคีวามเท่าเทยีม
กนัส าหรบัผู้ที่มีความรู้ความสามารถ วุฒแิละประสบการณ์ที่เหมือนกนั และท างานในระดบั
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบและความยากง่ายของงานทีเ่ทยีบเคยีงกนัได ้  

การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารประกอบไปด้วย เงนิเดอืน (Salary) ค่าตอบแทนที่องิกบั
ผลการด าเนินงาน (Incentive Compensation)  และผลประโยชน์อื่นๆ (Benefits) ซึ่งจะอ้างองิ
กบัผลการด าเนินงานนัน้ ถอืวา่เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการควบคุมการจดัการ (Management Control 
Functions) อย่างหนึ่ง โดยมแีนวคดิทีว่า่ระบบการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการ
จูงใจใหผู้บ้รหิารมเีป้าหมายร่วมกบัองคก์รและ ตัง้ใจปฏบิตังิานเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรอื
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าของกจิการ นอกนัน้กจ็ะเป็นเรื่องของสทิธปิระโยชน์
ต่างๆ ที่เน้นการจูงใจในระยะยาว เช่น การให้หุน้บรษิทั หรอืการใหส้ทิธใินการซื้อหุน้ในราคาที่
ต ่ากวา่ (Stock Option) (สุธดิา ออพพิฒัน์, 2559)   

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบั หลกัการก ากบัดูแล
กจิการที่ด ีหมวดที่ 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ
และผู้บริหารไว้ว่า “ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงควรเป็นไปตาม
หลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการก าหนดภายในกรอบที่ได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ 
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555) โดยระดับ
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคลอ้งกบัผลการปฏบิตัิ 
งานของผูบ้รหิารแต่ละคน  และตอ้งค านึงถงึผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บั รวมถงึความยัง่ยนืของ
บรษิทั” โดยผูท้ีป่ระเมนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารกค็อืกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนจะประเมนิผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารประจ าทุกปี โดยพจิารณาจากผล
ปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ การปฏบิตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นระยะยาว การพฒันาผูบ้รหิาร 
ฯลฯ และจดัท าผลการประเมนิเสนอให ้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยปี 2559 แสดงอตัราค่าตอบแทนผูบ้รหิารที่
สูงขึน้ทุกปี ดงัแสดงในตารางที ่1  
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารต่อคนต่อปี ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย, (2559) 

 
 

ทัง้นี้การจ่ายค่าตอบแทนทีไ่ม่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน สะท้อนถงึความอ่อนแอ
ของระบบการก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุธดิา ออพพิฒัน์ (2559) ทีพ่บวา่
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตกแต่งก าไร โดยการตกแต่งก าไรวดัจากค่าสมับูรณ์
ของรายการคงคา้งซึ่งใชดุ้ลพนิิจของผูบ้รหิาร (Discretionary Accrual) ผลของงานวจิยัสอดคล้อง
กบัแนวคดิทีว่า่ ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีผ่กูตดิกบัผลการด าเนินงานเอาไวน้ัน้ อาจน ามาซึ่งแรงจูงใจ
ในการตกแต่งก าไรของผูบ้รหิาร ปัจจยัด้านการก ากบัดูแลกจิการบางอย่างเช่น การมกีรรมการ
ตรวจสอบด ารงต าแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ ชว่ยลดความสมัพนัธ์
ระหวา่งค่าตอบแทนผูบ้รหิารและการตกแต่งก าไร ในทางตรงกนัขา้มการทีผู่บ้รหิารมสีดัส่วนการ
ถอืครองหุ้นในบรษิทัมากยิง่ขึน้ เป็นการส่งเสรมิให้ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนผูบ้รหิาร
และการตกแต่งก าไรเพิม่ขึน้ 

การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็นเรื่องทีทุ่กๆคนรวมถงึผูว้จิยัเองต่างใหค้วามสนใจ เพื่อ
ศกึษาว่าอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสมขึ้นอยู่กบัผลการท างานของผู้บริหารหรือไม่ 
รวมถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการด าเนินงาน และระดบัของค่าตอบแทนผูบ้รหิารมกีารเปลีย่นแปลง
ตามระดบัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัหรอืไม่ ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึตอ้งการท าการศกึษาเกีย่วกบั
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการด าเนินงาน การก ากบัดูแลกจิการ และการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในชว่งปี 2556 - 2560 
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานของกจิการกบัอตัราค่าตอบแทน
ของผูบ้รหิาร 

2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการทีด่กีบัอตัราค่าตอบแทนของ
ผูบ้รหิาร 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

งานวจิยันี้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงาน การก ากบัดูแลกจิการ และ
การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
กลุ่มตวัอย่างส าหรบังานวจิยัคอื บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยชว่งเวลา
ระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2556-2560 ยกเว้น บริษัทในกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคาร  
ประกนัชวีติและประกนัภยั พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์กองทุน กลุ่มบรษิทัทีอ่ยู่ในระหวา่งฟ้ืนฟูกจิการ 
บริษัทที่ทางตลาดหลกัทรพัย์สัง่ข ึน้เครื่องหมาย  ที่ไม่น ามาศกึษาเนื่องจากกิจการเหล่านี้อยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างจากบรษิัทในอุตสหกรรมอื่นๆ โดยมแีหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการศกึษา
ได้แก่ งบการเงนิ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และเวบ็ไซต์
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย SETSMART 
 
ค านิยามค าศพัท ์
 

บริษทัจดทะเบียน หมายถงึ บรษิทัจดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัที่ได้รบัอนุมตัิ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหส้ามารถออกและ
เสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน และได้รบัอนุมตัจิากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหเ้ขา้
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET และ MAI ตามขนาดของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ และคุณสมบตัิ
อื่นๆ ทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

 
ค่าตอบแทน (Compensation)  หมายถงึ ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีอ่งคก์รจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏบิตัิงาน 

ค่าใชจ้่ายนี้อาจจ่ายในรูปตวัเงนิ เพื่อตอบแทนการปฏบิตังิานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ จูงใจให้
มกีารปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพส่งเสรมิขวญัก าลงัใจของผูป้ฏบิตังิาน และเสรมิสร้างฐานะ
ความเป็นอยู่ของครอบครวัผูป้ฏบิตังิานใหด้ขี ึน้ 
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ผูบ้ริหาร (Executive) หมายถงึ สมาชกิในองคก์รทีม่ตี าแหน่งเป็นหวัหน้าหรอืผูม้อี านาจ
หน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีอ านาจในการก าหนดทิศทางของ
องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แก้ไขปัญหา อุปสรรคที่องค์กรประสบปัญหา โดยให้
ความส าคญักบัการวางแผน การจดัระเบยีบ การควบคุม  ผูบ้รหิารแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้รหิารระดบัสูง คอื ผูร้เิริม่ต่อตัง้องคก์ร หรอืประธานกรรมการไปจนถงึกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

2. ผูบ้รหิารระดบักลาง คอื ผูอ้ านวยการ หวัหน้าศนูย ์ผูจ้ดัการแผนก หรอืหวัหน้าสาย
งาน 

3. ผูบ้รหิารระดบัล่าง คอื หวัหน้าแผนกหรอืหวัหน้าคนงาน  
   
การก ากบัดแูลกิจการ ธรรมาภิบาล บรรษทัภิบาล หรอื Corporate Governance (CG) 

หมายถงึ การบรหิารจดัการบรษิทัทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้น าไปสู่ความเจรญิเตบิโต
และเพิม่มูลค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. ท าใหน้กัลงทุนทราบวา่ ค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานและการก ากบัดูแลกจิการทีด่หีรอืไม่ 

2. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนด
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไดอ้ย่างเหมาะสม  

3. นกัลงทุนและผูท้ีส่นใจสามารถเปรยีบเทยีบการจ่ายค่าตอบแทนระหวา่งกจิการไดว้า่
มคีวามเหมาะสมเพยีงใดเมื่อพจิารณาในมุมมองของความสามารถในการด าเนินงาน และการมี
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

4. หน่วยงานทีม่หีน้าทีก่ ากบัดูแลสามารถพจิารณาถงึความเหมาะสมในการออกแบบ
โครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร และแนะน าระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจผู้บริหารให้
ปฎบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การคน้ควา้อสิระนี้ ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการด าเนินงาน การก ากบัดูแลกจิการ 

และการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ในชว่งปี พ.ศ. 2556 ถงึ พ.ศ. 2560 ยกเวน้บรษิทัในกลุ่มเงนิทุนหลกัทรพัย ์ธนาคาร ประกนัชวีติ
และประกนัภยั พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์กองทุน กลุ่มบรษิทัทีอ่ยู่ในระหวา่งฟ้ืนฟูกจิการ บรษิทัที่
ทางตลาดหลกัทรพัย์สัง่ข ึน้เครื่องหมาย จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 
สามารถรวบรวมประเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั งานวจิยัไดด้งันี้ 

 ทฤษฎตีวัแทน (Agency Theory)  
  ทฤษฏกีารจ่ายค่าตอบแทน (Incentive Effect)  
 ทฤษฏกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) 

 
ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) 

 
ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) เกดิขึน้ในปี 1976 โดย Jensen และ Meckling  เป็น

ทฤษฎทีีอ่ธบิายถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 2 ฝ่าย คอื  ตวัการ (Principal) หมายถงึ ผูล้งทุน
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ซึ่งต้องการให้บริษัทมีก าไรและได้ผลประโยชน์สูงสุด  
เพื่อใหบ้รษิทัมผีลตอบแทนสูง คุม้ค่ากบัทีล่งทุนไปใหม้ากทีสุ่ด และ ตวัแทน (Agency) หมายถงึ 
ฝ่ายที่ได้รบัมอบอ านาจในการบรหิารงาน ผูบ้รหิารของบรษิทัหรอืคณะกรรมการของบรษิทัซึ่ง
เป็นผูบ้รหิารขององค์กรโดยรบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและโบนสัต่างๆ เปรยีบเสมอืนลูกจา้ง 
ไม่วา่จะเป็นลูกจา้งระดบัสูงหรอืต ่า ซึ่งตวัแทนตอ้งท าใหต้วัการมคีวามพงึพอใจสูงสุด โดยวธิกีาร
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร (2551) อธบิายถงึ ทฤษฎตีวัแทน (Agency Theory) เป็น
ทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายกลไกการก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งสะทอ้นมูลเหตุจูงใจของผูบ้รหิารในการประพฤติ
มชิอบ เมื่อผูบ้รหิารซึ่งเป็นตวัแทนตดัสนิใจลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนสูงสุดจากเงนิลงทุนในวธิี
ทีส่อดคลอ้ง กบัการสรา้งผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุ้นซึ่งเป็นตวัการแลว้ความสมัพนัธข์องการ
เป็นตวัแทนระหว่างผู้ถือหุ้นกบัผู้บริหารยังคงมีประสิทธิผลที่ดี แต่ถ้าหากผลประโยชน์และ
วตัถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นกบัผู้บริหารไม่สอดคล้องกนั จะท าให้เกิดปัญหาการเป็นตัวแทน 
(Agency Problem) ขึน้ พชัรนิทร ์ภทัรวานิชานนท์ (2552) กล่าววา่ความขดัแยง้กนั
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จะเกิดขึ้นเมื่อแต่ละฝ่ายคิดหาประโยชน์ส่วนตน คือ ตัวการมอบหมายให้ตัวแทน
ด าเนินการแทนตน การที่ตวัการไม่สามารถล่วงรู้ขอ้มูลการตดัสนิใจของตวัแทน จะท าให้เกดิ
ต้นทุนจากการมอบอ านาจด าเนินการขึ้น (Agency  Costs) ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนในการ
ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของตวัแทน และตน้ทุนในการจูงใจใหต้วัแทนตดัสนิใจ ด าเนินการที่
ไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้ 

 
ทฤษฏีการจ่ายค่าตอบแทน (Incentive Effect) 

 
ค่าตอบแทน หมายถงึ เงนิ สวสัดกิาร และผลประโยชน์อื่นๆ ทีบ่รษิทัจ่ายใหแ้ก่พนกังาน

ของบรษิทั ในรูปตวัเงนิหรอืไม่ใช่ตวัเงนิ เป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานตามหน้าทีร่บัผดิชอบ 
จูงใจใหป้ฏบิตังิานอย่างเตม็ประสทิธภิาพ สรา้งก าลงัใจใหผู้ป้ฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานได้ดีข ึ้น การบริหารค่าตอบแทนมี
วตัถุประสงค์ 2 ประการ คอื 1. เพื่อความกระจ่างชดัเกี่ยวกบัสาเหตุของความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ 2. เพื่ออธิบายว่าค่าตอบแทนควรก าหนดอย่างไร ทัง้นี้ทฤษฎี
เกีย่วกบัการบรหิารค่าตอบแทน จ าแนกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คอื                      

1. ทฤษฎคี่าจา้งยุตธิรรม (The Just Price Wage) จะจ่ายค่าตอบแทนทีท่ าใหพ้นกังาน
ด ารงชพีไดเ้หมาะสมกบัอตัภาพและสถานภาพทางเศรษฐกจิกบัหน้าทีง่านทีท่ า  

2. ทฤษฎีค่าจ้างข ัน้ต ่าหรือค่าจ้างที่อยู่รอด (The Subsistence Wage Theory) โดย 
David Ricardo ในปี ค.ศ.1870 ก าหนดจากเกณฑ์ทัว่ไป โดยรวมในอุตสาหกรรมนัน้จะมี ดชันี
ผูบ้รโิภค ค่าครองชพี เงนิเฟ้อ อตัราการวา่งงาน สภาพเศรษฐกจิ ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑข์ ัน้ต ่าไว ้
เพื่อป้องกนัไม่ใหอุ้ตสาหกรรมตอ้งมภีาระค่าแรงสูง 

3. ทฤษฎีกองทุนค่าจา้ง (Wage Fund Theory) โดย John Stuart Mill ในปี ค.ศ.1837 
มหีลกัการว่าจ่ายค่าตอบแทนจะต้องมกีองทุนรองรบัเพื่อ ค่าแรงสูงขึน้หรอืต ่าลงจะไดไ้ม่กระทบ
ต่อจ านวนลูกจา้ง ในธุรกจิทีเ่ตบิโตจะมกีารขยายการจา้งงาน และในทางกลบักนัในธุรกจิทีห่ดตวั
กอ็าจลดการจา้งงาน  

4. ทฤษฎคี่าจา้งตามผลผลติ (Productivity Theory) จ่ายตามผลลพัธท์ีไ่ด ้ถา้มผีลติมาก 
ค่าจา้งกจ็ะสูง การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพกจ็ะสามารถท าใหก้ าหนดค่าจา้งสูง  

5. ทฤษฎคี่าจา้งตามการเจรจาต่อรอง (Bargaining Theory of Wages) เป็นการจ่ายค่าจา้ง
ที่ข ึน้อยู่กบัความพอใจของนายจ้างและลูกจ้างซึ่งจะอยู่กบัความรู้ความสามารถประสบการณ์ 
และฝีมอืของลูกจา้งเป็นหลกั  

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการก าหนดค่าตอบแทน Gerhart and Rynes (2003) มี 4 
ประการ คอื  



8 

 

1. การก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงหลกัการด ารงชพี ซึ่งต้องพิจารณาระดบัค่า
ครองชพีโดยทัว่ๆ ไปดว้ย รวมถงึความจ าเป็นในการเลีย้งดูครอบครวั 

2. การก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถงึหลกัความเป็นธรรม หลกัการนี้อาศยัหลกัการ
จ่ายค่าตอบแทนเท่ากนัส าหรบังานที่มคี่าเท่ากนั (Equal Pay for Equal Work) หรอืที่เรยีกว่า
หลกัความเสมอภาค (Equity) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประการคอื 

 ความเสมอภาคภายใน (Internal Equity) หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนต้อง
เหมาะสม กบัลกัษณะงานทีท่ าในองคก์ารเดยีวกนั งานที่เหมอืนกนัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเท่ากนั 
การพิจารณา ความเสมอภาคภายในองค์การอาศยัเทคนิคการวเิคราะห์งาน การพรรณนา
ลกัษณะงาน การประเมนิค่างาน และการจ าแนกต าแหน่งงานเป็นส าคญั  

 ความเสมอภาคภายนอก (External Equity) หมายถงึ การจ่ายค่าตอบแทนต้อง 
สามารถแขง่ขนักบัภายนอกได ้โดยพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนจากขอ้มูลค่าตอบแทนทีส่ ารวจ
ได ้

 ความเสมอภาครายบุคคล (individual Equity) หมายถงึ การจ่ายค่าตอบแทน 
ต้องพจิารณาให้ยุตธิรรมแก่ลูกจา้งตามผลการปฏบิตังิานที่ลูกจ้างปฏบิตัไิด้ รวมถงึการก าหนด 
อตัราค่าจา้งจูงใจ  

3. การก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถงึความสามารถในการจ่ายขององค์การ (Ability 
to Pay) หมายถงึ การการก าหนดค่าตอบแทนตามความสามารถขององคก์ร โดยความสามารถ
ในการจ่ายค่าตอบแทนนี้จะถูกจ ากดัโดยความสามารถของการแข่งขนัในตลาดผลติภณัฑ์ และ
ต้องสามารถควบคุมให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด และเหมาะสมกบัความสามารถในการ
จ่ายเพื่อใหต้น้ทุนของการด าเนินงานอยู่ในขอบเขต และยงัสามารถขยายกจิการเพื่อความกา้วหน้า
ขององคก์ารได ้

4. การก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถงึเหตุผลอื่นๆ ดงันี้ 
 หลกัความสมดุล (Balance) การก าหนดค่าตอบแทนใหส้มดุล  
 หลกัความมัน่คง (Security) การก าหนด ค่าตอบแทนต้องค านึงถงึความมัน่คง

ในการด ารงชวีติ  
 หลกัการจูงใจ (Incentive) การก าหนดค่าตอบแทนต้องค านึงถึงการจูงใจให้

พนกังานท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 
 
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) หมายถงึ ระบบทีจ่ดัใหม้กีระบวนการ

และโครงสร้างของภาวะผู้น าและการควบคุมของกจิการให้มีความรบัผดิชอบตามหน้าที่ด้วย
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ความโปร่งใส เพื่อการสร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยัง่ยนื นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมัน่
ให้แก่ผูล้งทุน บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ส่วนใหญ่จะให้ความส าคญั กบัการก ากบั
ดูแลกจิการที่ดเีป็นอย่างมาก เนื่องจากผูถ้อืหุ้นไม่สามารถเขา้ไปควบคุมบรษิทัได้ จ าเป็นต้อง
แต่งตัง้บุคคลเขา้ไปเป็นกรรมการเพื่อควบคุมการท างานของผูบ้รหิาร การสร้างการก ากบัดูแล
กจิการทีด่มีวีตัถุประสงคค์อื 

1. สามารถแข่งขนัได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(Competitiveness and performance with long-term perspective)  

2. ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี (Ethical and responsible business)  

3. เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อม (Good 
corporate citizenship) 

4. สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง (Corporate resilience)  
 
ในปีพ.ศ. 2545 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเสนอหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี15 ขอ้ 

ซึ่งสามารถเทยีบเคยีงกบัหลกัสากลตาม The Organization for Economic Co-Operation and 
Development  (OECD  Principles  of Corporate Governance ปี 2014) ก าหนดให้บริษัท 
จดทะเบยีนทุกบรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัติามหลกัการ เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึการมีระบบ
การบริหารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถอื
ให้กบัผูถ้อืหุ้น และผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยหลกัการและแนวปฏบิตัทิี่ดเีกี่ยวกบั
การก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งมเีนื้อหาแบ่งไดเ้ป็น 5 หมวด ดงันี้  

หมวดที่ 1 สทิธขิองผูถ้อืหุ้น กล่าวคอื ผูถ้อืหุ้นมสีทิธใินความเป็นเจา้ของ โดยสามารถ 
ควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจ
เกีย่วกบัการ เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึควรส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน  

หมวดที่ 2 การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั กล่าวคอื ผูถ้อืหุ้นทุกราย ทัง้ผูถ้อื 
หุ้นที่เป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุ้นที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิควรได้รบัการปฏบิตัทิี่
เท่า เทยีมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยทีถู่กละเมดิสทิธคิวรมโีอกาสไดร้บัการชดเชย  

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้สี่วนได้เสยี กล่าวคอื ผูม้สี่วนได้เสยีควรได้รบัการดูแลจาก 
บริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการ
ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีในการสรา้งความมัง่คัง่ ความมัน่คง
ทางการเงนิและ ความยัง่ยนืของกจิการ  

หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส กล่าวคอื คณะกรรมการควรก ากบัดูแล 
ให้บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่มใิชข่อ้มูล
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ทาง การเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นชอ่งทางทีเ่ขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มคีวาม
เท่าเทยีมกนั และน่าเชือ่ถอื  

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ กล่าวคอื คณะกรรมการมบีทบาทส าคญั 
ในการก ากบัดูแลกจิการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผล
การ ปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ   

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2555 ปรับปรุงเพิ่มประเด็นใหม่ๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจยัที่
เปลีย่นแปลง โดยวางหลกัปฏบิตัทิีค่ณะกรรมการไวท้ัง้หมด 8 ขอ้หลกั  

 หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะ
ผู้น าองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน  (Establish Clear Leadership Role and 
Responsibilities of the Board)  

 หลกัปฏบิตั ิ2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความ
ยัง่ยนื (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)  

 หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  (Strengthen Board 
Effectiveness)  

 หลกัปฏบิตั ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสูงและการบรหิารบุคลากร (Ensure 
Effective CEO and People Management)  

 หลกัปฏิบตัิ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business)  

 หลกัปฏบิตั ิ6 ดูแลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)  

 หลกัปฏิบตัิ 7 รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure 
Disclosure and Financial Integrity)  

 หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  (Ensure 
Engagement and Communication with Shareholders)  

 
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี หรือ บรรษัทภิบาล จึงถือเป็นโครงสร้างและกระบวนการ 

ภายในของกจิการ ที่มไีวส้ าหรบัก าหนดทศิทางและสอดส่องดูแลผลการปฏบิตังิานของกจิการ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสรมิการเตบิโตอย่างมัน่คง โดยการดูแลไม่ใช่เฉพาะในส่วนที่เป็น
กิจการ แต่ยงัครอบคลุมในส่วนที่เป็นผู้มสี่วนได้เสียทัง้หมดที่อยู่โดยรอบกจิการด้วย ภายใต้
เงื่อนไขความรบัผดิชอบต่อสงัคมในฐานะพลเมอืงบรรษทั (Corporate Citizen) การมคีุณธรรม 
ค านึงถงึผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั การก ากบัดูแลกจิการที่ดจีงึถอืเป็นกลไกการ
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ด าเนินงานในกจิการที่เชื่อมโยงสู่กระบวนการภายนอก ภายใต้จุดมุ่งหมายที่สร้างประโยชน์
ให้กบักจิการและส่วนรวม ซึ่งจะน าไปสู่ความยัง่ยนืในระยะยาว (ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย, 2560) 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

พทัธธ์รีดา หว้ยหงสท์อง (2559) ศกึษาความสมัพนัธข์องอตัราสว่นความสามารถในการ
ท าก าไร และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงานกบัผลตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 
จดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไร 
และประสทิธภิาพในการด าเนินงานกบัผลตอบแทนผูบ้รหิาร กลุ่มตวัอย่าง คอืบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดบริการ (การแพทย์) ช่วงปี พ.ศ. 2555-2557  
วธิกีารศกึษาใชก้ารทดสอบเชงิพรรณนา และวธิกีารทางสถติโิดยการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบ
พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า อัตราก าไรข ัน้ต้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  และอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
หมวดบริการ(การแพทย์) มีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนผู้บริหารไปในทศิทางเดยีวกนั โดย
อตัราก าไรข ัน้ตน้มคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนผูบ้รหิารมากทีสุ่ด รองลงมาคอื อตัราผลตอบแทน
จากส่วนของเจา้ของ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ตามล าดบั 

พรอนงค์ บุษราตระกูล และคณะ (2559) ศกึษาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และตลาดหลกัทรพัย์  
เอม็ เอ ไอ วตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะหแ์นวโน้มของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  และเพื่อ
ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการก าหนดจ านวนเงนิและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
กลุ่มตวัอย่าง คอื บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ ปี พ.ศ. 2544 - 2557 (ยกเวน้ปี พ.ศ. 2551) โดยใชส้มการถดถอยเชงิเสน้วเิคราะห์
ผลกระทบของ ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของบรษิทัที่มตี่อการก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและผูบ้รหิาร และใชส้มการถดถอยโลจสิตกิเพื่อวเิคราะหผ์ลกระทบของปัจจยัดา้น
คุณลกัษณะของบริษทัที่มตี่อการก าหนดรูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บรหิาร  
ผลการศกึษาพบว่าคุณลกัษณะของบรษิทัที่มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนเงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
คอืความซบัซ้อนของบรษิทั ขนาดบรษิทั ระดบัของหนี้สนิ และการอยู่ในอุตสาหกรรมการเงนิ 
ส าหรบัคุณลกัษณะของบรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการก าหนดรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหาร ตวัแปรที่มีนัยส าคญัทางสถิติในการอธิบายรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้รหิารไดต้ามสมมตฐิาน คอื ขนาดบรษิทั และระดบัหนี้สนิ ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามสอดคล้อง
ในแรงจูงใจ (Incentive Alignment Theory) และพบหลกัฐานที่สอดคล้องกบัทฤษฎีว่าด้วยการ
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หาผลประโยชน์ (Rent Extraction Theory) คอืบรษิทัทีม่โีอกาสเตบิโตสูงขึน้จะมโีอกาสเพิม่ขึน้ที่
จะจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารในรูปแบบคงทีโ่ดยไม่องิกบัผลการด าเนินงาน 

สุธิดา ออพิพัฒน์  (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนผู้บริหารและ 
การตกแต่งก าไรด้วยรายการคงคา้งที่ใชดุ้ลพนิิจ รวมถงึศกึษาผลกระทบของปัจจยัดา้นการก ากบั
ดูแลกิจการที่มีต่อความสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยที่มรีายชื่ออยู่ในกลุ่ม SET100 ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2558 โดยเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงั
ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2554 ถงึ พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลารวม 5 ปี ใชว้ธิกีารทางสถติโิดยการวเิคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตกแต่งก าไร ซึ่งวดัจากค่าสมับูรณ์ของรายการคงคา้งซึ่งใชดุ้ลพนิิจ 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิที่วา่ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีร่วมส่วนทีผู่กตดิกบัผลการด าเนินงานเอาไว้
นัน้อาจน ามาซึ่งแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรของผูบ้รหิาร ปัจจยัด้านการก ากบัดูแลกจิการ เชน่ 
การมกีรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ ชว่ย
ลดความสมัพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนผู้บริหารและการตกแต่งก าไร ในทางตรงกนัข้ามการที่
ผู้บริหารมีสดัส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทมากยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารและการตกแต่งก าไรเพิม่ขึน้  

สุชญา แต่งผล (2558) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน การก ากบัดูแล
กจิการที่ด ีและความเป็นเจ้าของกจิการกบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน การก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละความเป็นเจ้าของกจิการ
กบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร กลุ่มตวัอย่าง คอื บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในกลุ่ม SET 100  ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 ซึ่งมีกลุ่ม ตวัอย่างจ านวน 300 
ตวัอย่าง วธิีการศกึษาใช้วธิีการทางสถิติโดยการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple 
Regression  Analysis) ผลการศกึษาพบวา่ ผลการด าเนินงานทางบญัชทีีว่ดัโดยอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินอย่างมี
นัยส าคญั แต่ผลการด าเนินงานซึ่งวดัโดย Tobin’s Q มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัค่าตอบแทน
ผูบ้รหิาร โดย Tobin’s Q  สูงขึน้ ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารกจ็ะเพิม่สูงขึน้ ดงันัน้ ผูบ้รหิารจงึมี
แรงจูงใจที่จะบริหาร จดัการองค์กรให้มีมูลค่าตลาดดีที่สุด เพื่อให้ได้รบัผลตอบแทนที่สูงขึน้ 
ส าหรบัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีพบว่า สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระในคณะกรรมการของ
บรษิทัไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร แต่การด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ
ประธานบริหารเป็นคนเดียวกนั หรือ CEO duality มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบั ค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัเงนิอย่างมนียัส าคญั แสดงใหเ้หน็วา่มกีารรวมอ านาจภายในบรษิทัไวใ้นคนคน 
เดยีว ส่งผลใหม้คี่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของผูบ้รหิารเพิม่ขึน้ 

ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ (2557) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการกบั
ผลตอบแทนกรรมการ และความสมัพนัธร์ะหวา่งผลตอบแทนผูบ้รหิารกบัผลการด าเนินงานของ
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บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบการก ากบัดูแลกจิการกบัผลตอบแทนกรรมการ และศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งผลตอบแทนผูบ้รหิารกบัผลการด าเนินงานของกจิการทีพ่จิารณาทัง้มุมมองทางการบญัชี
และมุมมองทางการตลาด กลุ่มตวัอย่าง คอื บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 โดยศกึษาจาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม วธิกีารศกึษาใชก้ารวเิคราะห์
สถติเิชงิพรรณนา และเชงิอนุมานโดยการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) 
ผลการศกึษาพบความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างการก ากบัดูแลกจิการกบัผลตอบแทนกรรมการ 
นอกจากนี้ยงัพบความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างค่าตอบแทนผูบ้รหิารกบัผลการด าเนินงานของ
กจิการทัง้มุมมองทางบญัช ีและมุมมองทางตลาด เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารใน
ระดบัที่น่าพอใจ จะท าใหผู้บ้รหิารมแีรงจูงใจในการบรหิารงานให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และ
ผลการศกึษายงัสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีสนบัสนุนใหบ้รษิทัมกีารจ่ายผลตอบ
แทนทีส่อดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร 

อรุณี ช่างสุวรรณ์ (2553) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนจากหุ้น และ
กลไกการก ากบัดูแลกจิการ กบัค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ในช่วงปี พ.ศ. 2552  กลุ่มตวัอย่างทัง้สิ้น 340 ตวัอย่าง วธิกีารศกึษาใชก้ารวเิคราะห์สถิติเชงิ
พรรณนา และวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศกึษา
พบว่า อตัราการท าก าไรข ัน้ต้นเท่านัน้ที่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  ส่วน
การก ากบัดูแล ที่วดัจากจ านวนคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสดัส่วนความเป็นอสิระ
ของคณะกรรมการบรษิทัไม่พบความสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญักบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

พชัรนิทร ์ภทัรวานิชานนท ์(2552) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราผลตอบแทนจาก
หุ้น และกลไกการก ากบัดูแลกจิการ กบัค่าตอบแทนผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถ
ในการท าก าไร กบัผลตอบแทนของผูบ้รหิาร และเพื่อให้ทราบว่าอตัราการท าก าไรอตัราใดบา้ง 
ที่ส่งผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย กลุ่มตวัอย่าง คอื บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีม่ขีอ้มลูทีต่อ้งการ
ครบถ้วนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549-2551 รวมทัง้สิ้น 331 บริษัท ใช้การทดสอบโดยการวเิคราะห์ 
การถดถอย (Regression analysis) ผลการศกึษาพบว่า ขนาดบรษิทั อตัราก าไรข ัน้ต้น อตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม อตัราก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราผลตอบแทนจากส่วน
ของผู้เป็นเจ้าของ มีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนผู้บริหารในทางบวก หมายถึงอตัราการท า
ก าไรดงักล่าว ยิง่มคี่ามากผลตอบแทนของผูบ้รหิารกม็คี่ามากตามไปดว้ย 

Neslihaan Ozkan (2005) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งกลไกการก ากบัดูแลกจิการ เชน่
โครงสร้างความเป็นเจ้าของ และโครงสร้างของกรรมการ กบัค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร (CEO) 
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จากบริษัทขนาดใหญ่ในองักฤษจ านวน 414 บริษัท ในปี 2003 - 2004 ผลการศึกษาพบว่า 
โครงสร้างของคณะกรรมการ และโครงสร้างความเป็นเจ้าของสามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลง
ของค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร โดยผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัทีม่คีณะกรรมการจ านวน
มากและมสีดัส่วนของคนทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารในคณะกรรมการมากจะจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิาร
สูงกวา่ และยงัพบวา่นกัลงทุนสถาบนัมคีวามสมัพนัธแ์บบผกผนักบัค่าตอบแทนของ CEO อย่าง
มนียัส าคญั 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผู้วิจยั เรื่องท่ีศึกษา ตลาดท่ีท าการศึกษา ผลการศึกษา 

พทัธธ์รีดา หว้ยหงสท์อง 
(2559) 

ความสมัพนัธข์องอตัราสว่นความสามารถ
ในการท าก าไรและอตัราส่วน
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานกบั
ผลตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัจด
ทะเบยีน 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

อตัราก าไรขัน้ต้น อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และ
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของมคีวามสมัพนัธ์
กบัค่าตอบแทนผูบ้รหิารไปในทศิทางเดยีวกนั 

พรอนงค ์บุษราตระกลู และ
คณะ (2559) 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ 
ไอ 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของบรษิทัทีม่ต่ีอการก าหนด
จ านวนเงนิค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
คอืความซบัซอ้น, ขนาดของบรษิทั และระดบัของ
หน้ีสนิ  

สุธดิา ออพพิฒัน์ (2559) ความสมัพนัธร์ะหว่าง ค่าตอบแทน
ผูบ้รหิาร บรรษทัภบิาล และการตกแต่ง
ก าไร 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยทีม่รีายชื่ออยู่ในกลุ่ม 
SET100 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการ
ตกแต่งก าไร ซึง่วดัจากค่าสมับูรณ์ของรายการคงคา้ง
ซึง่ใชดุ้ลพนิิจอย่างมนียัส าคญั ,และผลการศึกษา
เพิม่เตมิไปถงึปัจจยัภายนอกอื่นๆทีอ่าจส่งผล ต่อระดบั
ของความสมัพนัธด์งักล่าวพบว่า การใชก้รรมการ
ร่วมกนัระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน (OVERLAP) มาก
ขึน้ ส่งผลให ้ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าตอบแทนและการ
จดัการก าไรลดลง ในทางตรงกนัขา้มการทีผู่บ้รหิารมี
สดัส่วน การถอืครองหุน้ในบรษิทัสงู (OWN) นัน้ท าให้
ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าตอบแทนและการจดัการก าไร
สงูขึน้ 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
ผู้วิจยั เรื่องท่ีศึกษา ตลาดท่ีท าการศึกษา ผลการศึกษา 

สุชญา แต่งผล (2558) ความสมัพนัธร์ะหว่างผลการด าเนินงาน 
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและความเป็น
เจา้ของกจิการกบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัเงนิ
อย่างมนียัส าคญั แต่ Tobin’s Q มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร การก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ซึง่วดัดว้ย สดัส่วนของคณะกรรมการอสิระใน
คณะกรรมการของบรษิทัไม่ม ีความสมัพนัธก์บั
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร แต่การด ารงต าแหน่ง ประธาน
กรรมการและประธานบรหิารเป็นคนเดยีวกนั หรอื 
CEO duality มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั ค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัเงนิอย่างมนียัส าคญั  

ณฐัวุฒ ิทรพัยส์มบตั ิ(2557)  ความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบัดแูล
กจิการกบัผลตอบแทนกรรมการ และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างผลตอบแทน
ผูบ้รหิารกบัผลการด าเนินงาน 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

พบความสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างการก ากบัดแูลกจิการ
กบัผลตอบแทนกรรมการ นอกจากน้ียงัพบ
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างค่าตอบแทนผูบ้รหิารกบั
ผลการด าเนินงานของกจิการทัง้มุมมองทางบญัช ีและ
มุมมองทางตลาด  

อรุณี ช่างสุวรรณ์ (2553)  ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทน
จากหุน้ และกลไกการก ากบัดูแลกจิการ 
กบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

อตัราการท าก าไรขัน้ต้นทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ส่วนการก ากบัดูแล ซึง่วดัจาก 
จ านวนคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสดัส่วน
ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบรษิทัไม่พบ
ความสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญักบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง (ต่อ) 
ผู้วิจยั เรื่องท่ีศึกษา ตลาดท่ีท าการศึกษา ผลการศึกษา 

พชัรนิทร ์ภทัรวานิชานนท ์
(2552)  

ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทน
จากหุน้ และกลไกการก ากบัดูแลกจิการ 
กบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

ขนาดบรษิทั อตัราก าไรขัน้ต้น อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม อตัราก าไรจากการด าเนินงาน และอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ มคีวามสมัพนัธ์
กบัค่าตอบแทนผูบ้รหิารในทางบวก 

Neslihaan Ozkan (2005)   ความสมัพนัธร์ะหว่างกลไกการก ากบัดแูล
กจิการ เช่นโครงสรา้งความเป็นเจา้ของ 
และโครงสรา้งของกรรมการ กบั
ค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร (CEO) 

บรษิทัขนาดใหญ่ในองักฤษจ านวน 414 
บรษิทั 

โครงสรา้งของคณะกรรมการ และโครงสรา้งความเป็น
เจา้ของสามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของ
ค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร โดยผลการศกึษาแสดงให้
เหน็ว่าบรษิทัทีม่คีณะกรรมการจ านวนมากและมี
สดัส่วนของคนทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารในคณะกรรมการมากจะ
จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิารสงูกว่า และยงัพบว่านกั
ลงทุนสถาบนัมคีวามสมัพนัธแ์บบผกผนักบั
ค่าตอบแทนของ CEO อย่างมนียัส าคญั 
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สมมติฐานการวิจยั 
 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน การก ากบัดูแลกจิการ และการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การศกึษา
คน้ควา้อสิระนัน้ผูศ้กึษาจงึตัง้สมมตฐิานในการศกึษา แบบไมก าหนดทศิทางดงัต่อไปนี้ 

1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการด าเนินงานกบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
H0 : ผลการด าเนินงานไม่มคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (β1 = 0) 
H1: ผลการด าเนินงานมคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (β1 ≠ 0) 

2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งการก ากบัดูแลกจิการทีด่กีบัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
H0 : การก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีม่มคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (β2 = 0) 
H1 : การก ากบัดูแลกจิการทีด่มีคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (β2 ≠ 0) 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
การวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน การก ากบัดูแล

กจิการ และการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 ทัง้หมด 5 ปี เป็นการวจิยัเชงิปริมาณ จากการศกึษาขอ้มูล
แบบทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ข ัน้ตอนและวธิกีารวจิยัมดีงันี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

 บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มขีอ้มูลงบการเงนิครบถ้วน   
5 ปีย้อนหลงั (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560) ซึ่งไม่รวมบริษทัที่อยู่ในกลุ่มการเงินและหลกัทรพัย์ 
บรษิทัทีอ่ยู่ระหวา่งฟ้ืนฟูกจิการ บรษิทัทีท่างตลาดหลกัทรพัยส์ัง่ข ึน้เครื่องหมาย และ บรษิทัทีไ่ด้
จดทะเบยีนในชว่งทีท่ าการศกึษา จ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 1,727 ตวัอย่าง 
 
ตารางท่ี 3  จ านวนขอ้มูล และร้อยละของบรษิทัจดทะเบยีนที่น ามาใชใ้นการศกึษาจ าแนกตาม

กลุ่มอุตสาหกรรม  
ล าดบั   กลุ่มอุตสาหกรรม  จ านวนตวัอยา่ง รอ้ยละ 

1 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 200 11.58 
2 เทคโนโลย ี 145 8.40 
3 ทรพัยากร 152 8.80 
4 บรกิาร 389 22.52 
5 สนิคา้อุตสาหกรรม 334 19.34 
6 สนิคา้อุปโภคบรโิภค 142 8.22 
7 อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 365 21.14 

รวมทัง้สิน้ 1,727 100 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 
กรอบแนวคดิเพื่อศกึษาความสมัพนัธผ์ลการด าเนินงาน และการก ากบัดูแลกจิการทีส่่งผล

ต่อการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิจากการทบทวนวรรณกรรม ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)                         ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

 
ตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษาแบ่งออกได้ 2 ส่วน คอื ตวัแปรอสิระ (X) และ ตวัแปรตาม (Y) 

สรุปไดด้งันี้ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
- อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) 
- ตวัวดัมูลค่าทางตลาดTobin’s Q 

 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ 
- จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั 
- การถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร 
- การควบต าแหน่งผูบ้รหิารและประธาน
กรรมการในคนเดยีวกนั 
- สดัส่วนความเป็นอสิระของกรรมการ 

 
ขนาดของบริษทั 

- สนิทรพัยร์วม 
 
ระดบัหน้ีสิน 

- หนี้สนิ/สนิทรพัยร์วม 

 
 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร
ทีเ่ป็นตวัเงนิ 

(Executive’s 
Compensation) 
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ตวัแปร สญัญาลกัษณ์ 
ผลการด าเนินงาน Firmprofit    X1 
- อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของสนิทรพัย ์(ROA) ROAit  
- ตวัวดัมูลค่าทางตลาด (Tobin’s Q) TOBINit  
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
- คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score) CGSCORE it X2 
- จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (Board Size) BOSit X3 
- การถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร (Manager Ownership) MGRWit X4 
- การควบต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดและประธานกรรมการในคน
เดยีวกนั (CEO Duality) CEODit X5 
- สดัส่วนความเป็นอสิระของกรรมการ (Independent BOD) INDit X6 
ขนาดของบริษทั   
- สนิทรพัยร์วม LOG ASTit X7 
ระดบัหน้ีสิน   
- หนี้สนิ/สนิทรพัยร์วม DELit X8 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร LOG COMPit Y 

 
ตวัแปรท่ีใช้ในงานวิจยั 
 

1. ค่าลอการธิมึธรรมชาตขิองค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
 

LOG COMPit = 
ผลรวมค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ระดบัสูง 4 ระดบัแรก  

จ านวนผูบ้รหิารระดบัสูง 4 ระดบัแรก  
 

2. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของสนิทรพัย ์(ROA) 
 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ัง้หมด = 
ก าไรสุทธ ิ

X  100 
สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 
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3. ตวัวดัมูลค่าทางตลาดTobin’s Q 
 

Tobin’s Q = 
Market Capitalization +Total Liabilities  

Total Assets  
 

4. คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG score) คอื ผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีทีป่ระกาศโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) แสดงระดบัคะแนนดงันี้  

3  =  บรษิทัทีม่คีะแนนการก ากบัดูแลกจิการเทา่กบั 5    
2  =  บรษิทัทีม่คีะแนนการก ากบัดูแลกจิการเทา่กบั 4 
1  =  บรษิทัทีม่คีะแนนการก ากบัดูแลกจิการเทา่กบั 3  
0  =  บรษิทัทีม่คีะแนนการก ากบัดูแลกจิการน้อยกวา่ 3    

5. จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (Board size) คอืจ านวนของคณะกรรมการบรษิทั 
6. การถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร (Manager ownership)  คอืสดัส่วนความเป็นเจา้ของบรษิทั

ของผูบ้รหิารวดัจากรอ้ยละของหุน้สามญัทีถ่อืโดยผูบ้รหิารของบรษิทั ณ สิน้ปี 
7. การควบต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดและประธานกรรมการในคนเดยีวกนั (CEO duality) 

คือ ตัวแปรหุ่น  (Dummy Variable) โดยบริษัทที่มีการควบรวมต าแหน่งระหว่างประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานกรรมการ ตวัแปรนี้จะมคี่าเท่ากบั 1 และบรษิทัทีไ่ม่มกีารควบรวม
ต าแหน่งระหวา่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานกรรมการ ตวัแปรนี้จะมคี่าเท่ากบั 0 

8. สดัส่วนความเป็นอิสระของกรรมการ คือจ านวนคณะกรรมการอิสระต่อจ านวน
คณะกรรมการทัง้หมด 

9. ขนาดของบรษิทั คอืค่าลอการธิมึธรรมชาตขิองสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 
10. ระดบัหนี้สนิ คอือตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม ณ วนัสิน้ปี 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศกึษาครัง้นี้รวบรวมขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) จากการศกึษาค้นควา้อสิระ
ในอดตี วทิยานิพนธ ์หนงัสอืต่างๆ SETSMART ซึ่งสามารถเขา้ถงึไดจ้ากhttps://www.setsmart.com 
งบการเงนิ รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ซึ่งเป็นขอ้มูล
จากงบการเงนิในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 - 2560  
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การวิเคราะหข้์อมูล 
 
สถติทิี่ใชใ้นการหาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน การก ากบัดูแลกจิการ และ

การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สรุปได้
ดง้นี้  

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อศกึษาขอ้มูลเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการศกึษา โดยเป็นการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ประกอบไปด้วย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉลีย่ ค่ามธัยฐาน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

2. การวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) เพื่อหาความสมัพนัธ์
และทศิทางของความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ (X) คอื ผลการด าเนินงาน, การก ากบัดูแล
กจิการทีด่,ี ขนาดของบรษิทั กบัตวัแปรตาม (Y) คอื Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัเงนิ 

3. การวเิคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อใช้อธิบายความสมัพนัธ์
ของตวัแปรอิสระ (X) คือ ผลการด าเนินงาน, การก ากบัดูแลกิจการที่ดี, ขนาดของบรษิทักบั  
ตวัแปรตาม (Y) คอื Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
 

𝐿𝑜𝑔𝐶𝑂𝑀𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐶𝐺𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐵𝑂𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑀𝐺𝑅𝑊𝑖,𝑡 

+ 𝛽5 𝐶𝐸𝑂𝐷𝑖,𝑡  + 𝛽6 𝐼𝑁𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝐴𝑆𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝐷𝐸𝐿𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡      --------- (1)      
 
𝐿𝑜𝑔𝐶𝑂𝑀𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐶𝐺𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐵𝑂𝑆𝑖,𝑡 +

𝛽4 𝑀𝐺𝑅𝑊𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝐶𝐸𝑂𝐷𝑖,𝑡  + 𝛽6 𝐼𝑁𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝐴𝑆𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝐷𝐸𝐿𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡 --------- (2)    
 

โดยที ่
𝛽0    = ค่าคงที ่(Intercept)   
𝛽 1−8 = ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ   
eit    = ค่าความคาดเคลือ่น (Error term)    
i     = แทนแต่ละบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง  
t = ชว่งเวลาทีท่ าการศกึษา ปี 2556-2560 

  
การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิเดีย่วและเชงิพหุ เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร

ตามและตวัแปรอสิระ โดย ค่า β1 ในสมการถดถอยเชงิเดี่ยว เป็นค่าที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
ของ Y เมื่อ X เปลีย่นแปลงไป เชน่เดยีวกบั ค่า β1,2,3,4,5..n ในสมการถดถอยเชงิพหุ โดยที่ 

1. ถา้ βn > 0 แสดงวา่ X กบั Y มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 
2. ถา้ βn < 0 แสดงวา่ X กบั Y มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางตรงขา้ม



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
งานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งผลการด าเนินงาน การก ากบัดูแลกจิการ 

และการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2560 เป็นจ านวนทัง้สิ้น 5 ปี และน าข้อมูลดงักล่าวมาท าการวเิคราะห์ 
และประมวลผล ประกอบไปดว้ย  

1. ผลการวเิคราะหเ์บือ้งตน้เชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  
2. ผลการวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics)  
 
การวเิคราะห์สถติเิชงิพรรณนาจะแสดงในรูปแบบของการวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง เชน่ 

การหาค่าเฉลีย่ และการวดัการกระจายขอ้มูล เชน่ ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และค่าสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation Coefficient) ส าหรบัสถติเิชงิอนุมานเป็น
การน าตวัแปรอสิระ และตวัแปรตามดงักล่าวมาหาความสมัพนัธท์างสถติ ิเพื่อทดสอบ ความสมัพนัธ์
ระหว่างผลการด าเนินงาน การก ากบัดูแลกิจการ และการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยใช ้
การวเิคราะห์การถดถอย (Regression analysis) กลุ่มตวัอย่างส าหรบังานวจิยัคอื บรษิทัที่ได้ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยกเวน้กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงนิทุนหลกัทรพัย์ 
ประกนัชวีติและประกนัภยั และ บรษิทจัดทะเบยีนทีอ่ยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการด าเนินงาน ที่ไม่น ามา
ศกึษาเนื่องจากกจิการเหล่านี้มโีครงสร้างเงนิทุน และรูปแบบการน าเสนองบการเงนิที่แตกต่าง
ไปจากกลุ่มกจิการอื่นๆ ซึ่งเกบ็ขอ้มูลไดท้ัง้สิน้ 1,727 ตวัอย่าง 
 
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

 
การวเิคราะห์ค่าสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) สามารถบอกถึงค่าสูงสุด 

(Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ความแปรปรวน (Variance) ดงัตารางต่อไปนี้ 
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 ตารางท่ี 4 ภาพรวมค่าสถติเิบือ้งตน้ของตวัแปร (Descriptive Statistics) 

 
จากการวเิคราะหค์่าสถติเิบือ้งตน้ของตวัแปร(Descriptive Statistics) สามารถอธบิายได้

ดงันี้ 
Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่15.10 ซึ่ง Log ค่าตอบแทนสูงสุดและต ่าสุดอยู่ที่ 

17.71 และ 12.30 ตามล าดบั นอกจากนี้ Log ค่าตอบแทนผู้บริหารมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.75 และ ความแปรปรวน 0.56 

  อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม(ROA) มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่7.32%  ซึ่งอตัราผลตอบแทน
ต่อสนิทรพัยร์วมสูงสุดและต ่าสุดอยู่ที ่33.87% และ -23.64% ตามล าดบั มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
7.74% และ ความแปรปรวน 59.87%   

ตวัวดัมูลค่าทางตลาด (Tobin’s Q) มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่1.60 ซึ่งตวัวดัมูลค่าทางตลาด สูงสุด
และต ่าสุดอยู่ที ่ 7.60 และ 0.54 ตามล าดบั นอกจากนี้ Tobin’s Q มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.01 
และ ความแปรปรวน 1.01 

คะแนนการก ากบัดูแลกิจการ (CG Score) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.26 ซึ่งคะแนนการก ากบั
ดูแลกิจการ (CG Score)สูงสุดและต ่าสุดอยู่ที่ 3 และ 0 ตามล าดบั มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.03 และ ความแปรปรวน 1.06 

 จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (Board Size) มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 10 คน ซึ่งจ านวนของ
คณะกรรมการบรษิทัสูงสุดและต ่าสุดอยู่ที ่18 คน และ 6 คน ตามล าดบั มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
2.30 และ ความแปรปรวน 5.28 

สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้บริหาร(Manager Ownership) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.14% โดย
สดัส่วนการถอืหุ้นโดยผูบ้รหิารสูงสุดอยู่ที่ 0.72% และต ่าสุดคอื ไม่มกีารถอืหุน้โดยผูบ้รหิารเลย 
มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.17 และ ความแปรปรวน 0.03 

 Minimum Maximum Mean Std. Variance 
Log คา่ตอบแทน(Y) 12.30 17.71 15.10 0.75 0.56 
ROA -23.64 33.87 7.32 7.74 59.87 
Tobin’s Q 0.54 7.60 1.60 1.01 1.01 
คะแนน CG 0 3 1.26 1.03 1.06 
จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั  6 18 10.37 2.30 5.28 
สดัสว่นการถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร 0.00 0.72 0.14 0.17 0.03 
การควบต าแหน่ง (CEO duality) 0 1 0.22 0.42 0.17 
สดัสว่นคณะกรรมอสิระ 0.25 0.69 0.40 0.08 0.01 
Log สนิทรพัย์รวม 13.09 19.89 15.66 1.40 1.96 
ระดบัหนี้สนิ 0.03 0.93 0.42 0.20 0.04 
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การควบต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานกรรมการในคนเดยีวกนั (CEO duality)  
มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.22 โดยการควบต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดและประธานกรรมการในคนเดยีวกนั  
มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.42 และ ความแปรปรวน 0.17 

สดัส่วนความเป็นอสิระของกรรมการ (Independent BOD) มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่40% สดัส่วน
สดัส่วนความเป็นอสิระของกรรมการ สูงสุด ต ่าสุดอยู่ที่ 69% และ 25% ตามล าดบั และมสี่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.08 และ ความแปรปรวน 0.01 

Log สนิทรพัยร์วมมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่15.66 โดย Log สนิทรพัยร์วมสูงสุด ต ่าสุดอยู่ที ่19.89 
และ 13.09 ตามล าดบั และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.40 และ ความแปรปรวน 1.96 

ระดับหนี้สินมีเฉลี่ยอยู่ที่ 0.42% ระดับหนี้สินสูงสุด ต ่าสุดอยู่ที่ 0.93% และ 0.03%  
ตามล าดบั และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.20% และ ความแปรปรวน 0.04% 
 
ตารางท่ี 5 ภาพรวมตวัแปรคะแนนการก ากบัดแูลกจิการของกลุม่ตวัอย่าง 

คะแนน CG จ านวนตวัอย่าง ร้อยละ 
น้อยกวา่ 3 521 30.17 

3 472 27.33 
4 502 29.07 
5 232 13.43 

รวม 1,727 100 
 

จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่มีคะแนนการก ากบัดูแลกิจการน้อยกว่า 3 คะแนน มีจ านวน
ตวัอย่างมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 30.17 ของบรษิทัทัง้หมด โดยกลุ่มที่มคีะแนนการก ากบัดูแล
กจิการ 3 คะแนน มจี านวน 472 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 27.33 ส่วนกลุ่มทีม่คีะแนนการก ากบัดแูล
กจิการ 4 คะแนน มจี านวน 502 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 29.07 และกลุ่มทีม่คีะแนนการก ากบัดูแล
กจิการ 5 คะแนน มจี านวน 232 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 13.43 
 
ตารางท่ี 6  ภาพรวมตวัแปรการควบรวมต าแหน่งของผูบ้รหิารสูงสุดและประธานกรรมการคน

เดยีวกนัของกลุ่มตวัอย่าง 
การควบต าแหน่ง จ านวนตวัอย่าง ร้อยละ 

ผูบ้รหิารสูงสุดและประธานกรรมการคนละคน 1,343 78 
ผูบ้รหิารสูงสุดและประธานกรรมการคนเดยีวกนั 384 22 

รวม 1,727 100 
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ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดไีด้ก าหนดให้บรษิทัควรมกีารแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ 
ระหว่างคณะบรหิารและคณะกรรมการออกจากกนั โดยผูบ้รหิารสูงสุดและประธานกรรมการไม่
ควรเป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อให้การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่เป็นไปอย่างชดัเจน ซึ่งจากการเก็บ
ขอ้มูลพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนส่วน
ของการแบ่งแยกอ านาจหน้าทีร่ะหว่างผูบ้รหิารสูงสุดและประธานกรรมการ เนื่องจากมบีรษิทัที่
ผู้บริหารสูงสุดและประธานกรรมการเป็นคนละคน มีจ านวน 1,343 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 78 
จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 

 
4.2 การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 

4.2.1 การวิเคราะหส์มัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation Coefficient)                             
การวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอสิระ กบัตวัแปรตาม วา่มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม่ และสมัพนัธก์นัอย่างไร โดยที่
ค่าสมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธจ์ะมคี่าอยู่ระหว่าง -1 ถงึ 1 ค่าสูงสุดจะมคี่าเป็น 1 ซึ่งจะตคีวามไดว้า่
ตวัแปรนัน้ม ีความสมัพนัธ์กนัอย่างมากที่สุด ขณะเดยีวกนัค่าความสมัพนัธ์ที่เท่ากบั -1 นัน้จะ
หมายถงึตวัแปรม ีความสมัพนัธ์กนัอย่างมากที่สุดเช่นกนั แต่จะเป็นไปในทศิทางตรงกันข้าม 
และค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรทีม่คี่าเท่ากบั 0 นัน้จะหมายถงึตวัแปรนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั
อย่างสิน้เชงิ 

 
ตารางท่ี 7 ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation Coefficient) 

Correlations 

  

Log 
ค่า 
ตอบ
แทน
(Y) ROA Tobin’s Q 

คะแนน 
CG 

จ านวน
ของคณะ 
กรรมการ  

สดัส่วน 
การถอืหุน้

โดย 
ผูบ้รหิาร 

การ   
ควบ 

ต าแหน่ง 

สดัส่วน
คณะ
กรรม
อสิระ 

Log  
สนิทรพัย์
รวม 

ระดบั
หนี้สนิ 

Log ค่าตอบแทน(Y) 1          
ROA .233** 1         
Tobin’s Q .181** .484** 1        
คะแนน CG .353** .162** .078** 1       
จ านวนของคณะกรรมการ .219** -.001 .006 .177** 1      
สดัส่วนการถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร -.014 .036 .065** -.107** -.261** 1     
การควบต าแหน่ง -.059* -.030 -.116** -.099** -.117** .154** 1    
สดัส่วนคณะกรรมอสิระ .049* -.015 -.082** .112** -.206** .130** -.027 1   
Logสนิทรพัยร์วม .606** .096** -.005 .367** .307** -.145** -.067** .110** 1  
ระดบัหนี้สนิ .202** -.209** -.091** .106** .034 .105** .012 .074** .386** 1 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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จากตารางวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) พบว่า ตวัแปรอสิระ ได้แก่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของสนิทรพัย์ (ROA), ตวัวดั
มูลค่าทางตลาด(Tobin’s Q), คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score), จ านวนของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Size) และตัวแปรควบคุมที่เป็น Log ขนาดของกิจการ และระดับหนี้สินมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางบวก กบัตวัแปรตาม Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารที่เป็นตวัเงนิ (Executive’s 
Compensation) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.01 (ระดบัความเชือ่มัน่เท่ากบั 99%) 

ในส่วนของตวัแปรอสิระซึ่งได้แก่ สดัส่วนความเป็นอสิระของกรรมการ (Independent 
BOD) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัตวัแปรตาม Log ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตวัเงิน
(Executive’s Compensation) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 (ระดบัความเชือ่มัน่เทา่กบั 
95%) แต่การควบต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดและประธานกรรมการในคนเดยีวกนั (CEO Duality)  
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางลบกบัตวัแปรตาม Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัเงนิ (Executive’s 
Compensation) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 (ระดบัความเชือ่มัน่เท่ากบั 95%) 

และจากการทดสอบนี้ไม่พบว่าตวัแปรอสิระมีความสมัพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) 
เนื่องจากไม่พบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระทีเ่กนิ 0.50  

 
4.2.2 การวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression) 

ผู้วิจ ัยท าการทดสอบสมมติฐานด้วยสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression) โดยตวัแปรตาม (Dependent Variable) ที่ใช้ในงานวจิยันี้ คือ Log ค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัเงนิ(Executive’s Compensation)     

ส่วนตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  ได้แก่ ตวัแปรผลการด าเนินงาน 
ซึ่งแบ่งออกเป็น  

1. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของสนิทรพัย ์(ROA)  
2. ตวัวดัมูลค่าทางตลาดTobin’s Q  
นอกจากนี้ ยงัมตีวัแปรทีว่ดัการก ากบัดูแลกจิการ ไดแ้ก ่ 
1. คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ  
2. จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั 
3. สดัส่วนการถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร   
4. การควบต าแหน่งผูบ้รหิารและประธานกรรมการในคนเดยีวกนั 
5. สดัส่วนความเป็นอสิระของกรรมการ  
ในส่วนของตวัแปรควบคุม ( Control Variable)ไดแ้ก่  
1. ขนาดของกจิการ (SIZE)  
2. ระดบัหนี้สนิ  
 



29 

 

ผูว้จิยัทดสอบวา่ขอ้มูลมกีารแจกแจงปกตหิรอืไม่ โดยพจิารณาค่า Kolmogorov 
Smirnov (K-S Test) ซึ่งมสีมมตฐิานของการทดสอบ ดงันี้  

H0 = ขอ้มูลมกีารแจกแจงปกต ิ
H1 = ขอ้มูลมกีารแจกแจงไม่ปกต ิ

 
ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบการแจกแจงปกตขิองขอ้มูลของแบบจ าลองที ่1 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 

หมายความวา่ ขอ้มูลมกีารแจกแจงไม่ปกต ิซึ่งผูว้จิยัไดร้ะบุในขอ้จ ากดัของการศกึษาแลว้ 
 
ตารางท่ี 9 ผลจากการวเิคราะหส์มการถดถอยแบบพหุคูณของแบบจ าลองที ่1 

Variables B Std. Error t Sig. 

ค่าคงที(่Constant) 10.22 0.18 56.76 0.00 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของสนิทรพัย ์(ROA) 0.02 0.01 8.00 0.00 

คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score) 0.10 0.01 6.52 0.00 

จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (Board Size) 0.01 0.01 2.19 0.03 

การถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร (Manager Ownership) 0.39 0.08 4.57 0.00 

การควบต าแหน่ง (CEO Duality) -0.02 0.03 -0.73 0.47 

สดัส่วนคณะกรรมอสิระ(Independent BOD) -0.24 0.17 -1.38 0.17 

Log สนิทรพัยร์วม 0.29 0.01 23.73 0.00 

ระดบัหนี้สนิ 0.01 0.08 0.09 0.93 

N                         =  1,727         

R Square              =  0.420      

Adj R Square         =  0.417 
F                         =  155.61 
Sig.                      =  0.000 

        

 Kolmogorov-Smirnov 
Statistic df Sig. ผลการทดสอบ 

Unstandardized Residual 0.030 1727 0.001 ปฏเิสธ H0 
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การทดสอบสมมติฐานท่ี 1  จากผลการทดสอบพบว่า อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ
สนิทรพัย์ (ROA) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารอย่างมนีัยส าคญั หรอื
การเพิ่มของผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ (ROA)นัน้ มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารทีเ่พิม่ขึน้ ผลการศกึษาครัง้นี้จงึปฎเิสธ H0 ทีว่า่ผลการด าเนินงานไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร   

 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ในสมมตฐิานที่สองนี้ ผูว้จิยัต้องการศึกษาผลกระทบของ

ตวัแปรการก ากบัดูแลกจิการต่างๆ วา่จะส่งผลอย่างไรต่อ Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารโดย ผลจาก
การทดสอบเป็นดงันี้ 

 สมัประสทิธิข์อง คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score) จ านวนของคณะกรรมการ
บรษิทั (Board Size) และสดัส่วนการถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร (Manager Ownership) มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบั Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารอย่างมนียัส าคญั หรอื การทีบ่รษิทัมคีะแนนการก ากบัดแูล
กจิการ (CG Score) ที่เพิม่ขึน้ การเพิม่ของจ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (Board Size) และ
การเพิม่ของถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร (Manager Ownership) นัน้ มคีวามสมัพนัธก์บัLogค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารทีเ่พิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั ผลการศกึษาครัง้นี้จงึปฎเิสธ H0 ทีว่า่การก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีม่
มคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร    

ในส่วนของตวัแปรควบคุมอื่นๆ ศกึษาพบว่า ขนาดของกจิการ (SIZE) มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวก กบัค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมีนัยส าคญั หรือกล่าวได้ว่า บริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึน้  
มคีวามสมัพนัธก์บั Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีสู่งขึน้ 

อย่างไรก็ดสีมัประสิทธิข์อง การควบต าแหน่งผู้บรหิารสูงสุดและประธานกรรมการใน 
คนเดยีวกนั (CEO Duality) และสดัส่วนความเป็นอสิระของกรรมการ รวมถงึตวัแปรควบคุมอื่น 
อนัได้แก่ ระดบัหนี้สิน ไม่พบความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม Log ค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมี
นยัส าคญั    

 ผูว้จิยัทดสอบวา่ขอ้มูลมกีารแจกแจงปกตหิรอืไม่ โดยพจิารณาค่า Kolmogorov Smirnov 
(K-S Test) ซึ่งมสีมมตฐิานของการทดสอบ ดงันี้  

H0 = ขอ้มูลมกีารแจกแจงปกต ิ 
H1 = ขอ้มูลมกีารแจกแจงไม่ปกต ิ

 
ตารางท่ี 10 ผลการทดสอบการแจกแจงปกตขิองขอ้มูลของแบบจ าลองที ่2 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Statistic df Sig. ผลการทดสอบ 
Unstandardized Residual 0.028 1727 0.004 ปฏเิสธ H0 
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จากตารางที่ 10 พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏเิสธ H0 
หมายความวา่ ขอ้มูลมกีารแจกแจงไม่ปกต ิซึ่งผูว้จิยัไดร้ะบุในขอ้จ ากดัของการศกึษาแลว้                                                   
 
ตารางท่ี 11 ผลจากการวเิคราะหส์มการถดถอยแบบพหุคูณของแบบจ าลองที ่2 

Variables B Std. Error t Sig. 

ค่าคงที(่Constant) 9.94 0.18 54.76 0.00 

ตวัวดัมูลค่าทางตลาด (Tobin’s Q) 0.12 0.01 8.71 0.00 

คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score) 0.10 0.02 6.96 0.00 

จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (Board size) 0.01 0.01 1.89 0.04 

การถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร (Manager Ownership) 0.38 0.08 4.43 0.00 

การควบต าแหน่ง (CEO duality) 0.01 0.03 0.18 0.86 

สดัส่วนคณะกรรมอสิระ(Independent BOD) -0.16 0.17 -0.91 0.36 

Log สนิทรพัยร์วม 0.30 0.01 25.32 0.00 

ระดบัหนี้สนิ -0.10 0.08 -1.34 0.18 

N                        =  1,727         

R Square             =  0.424      

Adj R Square        =  0.421 
F                         =  158.086 
Sig.                      =  0.000 

        

 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 จากผลการทดสอบพบวา่ ตวัวดัมูลค่าทางตลาด (Tobin’s Q) 

มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารอย่างมนีัยส าคญั หรอืการเพิม่ของตวัวดั
มูลค่าทางตลาด (Tobin’s Q) นัน้ มีความสมัพนัธ์กบั Log ค่าตอบแทนผู้บรหิารที่เพิม่ขึน้ด้วย
เชน่กนั ผลการศกึษาครัง้นี้จงึปฎเิสธ H0 ทีว่า่ผลการด าเนินงานไม่มคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทน
ผูบ้รหิาร     

 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ในสมมตฐิานที่สองนี้ ผูว้จิยัต้องการศกึษาผลกระทบของ

ตวัแปรการก ากบัดูแลกจิการต่างๆ วา่จะส่งผลอย่างไรต่อ Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารโดย ผลจาก
การทดสอบเป็นดงันี้ 
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สมัประสทิธิข์อง คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score)  และสดัส่วนการถอืหุน้โดย
ผูบ้รหิาร (Manager ownership) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารอย่างมี
นัยส าคญั หรอืการที่บรษิทัมคีะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score) ที่เพิม่ขึน้ และการเพิม่
ของถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร (Manager ownership)นัน้ มคีวามสมัพนัธก์บั Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร
ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ผลการศึกษาครัง้นี้จึงปฎิเสธ H0 ที่ว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีไม่มี
ความสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร     

ในส่วนของตวัแปรควบคุมอื่นๆ พบว่า Log ขนาดของกจิการ (SIZE) มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวก กบั Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารอย่างมนียัส าคญั หรอืกล่าวไดว้า่ บรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ 
มคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีสู่งขึน้ 

อย่างไรกด็คี่าสมัประสทิธิข์อง จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (Board size), การควบ
ต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดและประธานกรรมการในคนเดยีวกนั (CEO duality) และ สดัส่วนความ
เป็นอสิระของกรรมการ รวมถงึตวัแปรควบคุมอื่น อนัไดแ้ก่ ระดบัหนี้สนิ ไม่พบความสมัพนัธก์บั
ตวัแปรตาม Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารอย่างมนียัส าคญั  



 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน การก ากบั

ดูแลกิจการ และการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2560 ทัง้หมด 5 ปี กลุ่มตวัอย่างส าหรบังานวจิยัคอื บรษิทัที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยกเวน้กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงนิทุนหลกัทรพัย์ 
ประกนัชวีติและประกนัภยั และ บรษิัทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการด าเนินงาน ที่ไม่น ามา
ศกึษาเนื่องจากกจิการเหล่านี้มโีครงสร้างเงนิทุน และรูปแบบการน าเสนองบการเงนิที่แตกต่าง
ไปจากกลุ่มกจิการอื่นๆ เกบ็ขอ้มูลไดท้ัง้สิน้ 1,727 ตวัอย่าง โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงนิ 
แบบ 56-1 และฐานข้อมูล SETSMART จากนัน้ท าการวเิคราะห์สมการถดถอย (Regression 
Analysis) ในการทดสอบ เพื่อทดสอบว่าผลการด าเนินงาน และการก ากับดูแลกิจการว่า  
มคีวามสมัพนัธก์บัการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารไปในทศิทางใด  
 
สรปุผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหา ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson 
Correlation) สรุปได้ว่า ตวัแปรอิสระ ได้แก่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรพัย์ (ROA),  
ตัววดัมูลค่าทางตลาด(Tobin’s Q), คะแนนการก ากบัดูแลกิจการ (CG Score), จ านวนของ
คณะกรรมการบริษัท (Board Size) และตวัแปรควบคุมที่เป็น Log ขนาดของกิจการ, ระดบั
หนี้สิน มีความสมัพนัธ์ในทศิทางบวก กบัตวัแปรตาม Log ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตวัเงนิ 
(Executive’s Compensation) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.01 (ระดบัความเชือ่มัน่เทา่กบั 
99%) 

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหา ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ของเพียร์สนั 
(Pearson Correlation)ยังพบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่ สัดส่วนความเป็นอิสระของกรรมการ 
(Independent BOD) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางบวกกบัตวัแปรตาม Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารที่
เป็นตวัเงนิ (Executive’s Compensation) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติที่ระดบั 0.05 (ระดบัความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 95%) แต่การควบต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดและประธานกรรมการในคนเดยีวกนั 
(CEO Duality) มีความสมัพนัธ์ในทศิทางลบกบัตวัแปรตาม Log ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็น 
ตวัเงนิ (Executive’s Compensation) อย่างมนียัส าคญัทางสถติที่ระดบั 0.05 (ระดบัความเชื่อมัน่
เท่ากบั 95%) 
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จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Regression analysis) ของความสัมพนัธ ์
ตวัแปรอิสระ ด้านผลการด าเนินงาน  พบว่า อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของสนิทรพัย์ (ROA)  
ตวัวดัมูลค่าทางตลาด (Tobin’s Q) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั ตวัแปรตาม Log ค่าตอบแทน
ผูบ้รหิาร อย่างมีนยัส าคญั หรอืสามารถอธบิายไดว้่า การเพิม่ขึน้ของอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของสนิทรพัย์ (ROA) และการเพิม่ของตวัวดัมูลค่าทางตลาด (Tobin’s Q) นัน้ มคีวามสมัพนัธ์
กบั Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่พิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั  

ส่วนการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุ (Regression analysis) พบว่าคะแนนการก ากบั
ดูแลกจิการ (CG Score), จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั (Board size) และสดัส่วนการถอืหุ้น
โดยผูบ้รหิาร (Manager ownership) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัตวัแปรตาม Log ค่าตอบแทน
ผู้บริหารอย่างมีนัยส าคญั หรือกล่าวได้ว่า การที่บริษัทมีคะแนนการก ากบัดูแลกิจการ (CG 
Score) ที่เพิ่มขึ้น, การเพิ่มขึ้นของจ านวนของคณะกรรมการบริษัท (Board size) และการ
เพิม่ขึน้ของสดัส่วนถอืหุน้โดยผูบ้รหิาร (Manager ownership) นัน้ มคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารทีเ่พิม่ขึน้  

ตวัแปรควบคุมอื่นๆ ผลการศกึษาพบว่า ขนาดของกจิการ (SIZE) มคีวามสมัพนัธ์เชงิ
บวก กบั Log ค่าตอบแทนผูบ้รหิารอย่างมีนัยส าคญั หรอืกล่าวได้ว่า บรษิทัที่มขีนาดใหญ่ขึ้น  
มกีารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีสู่งขึน้ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 

จากการทดสอบ ตวัแปรด้านผลการด าเนินงาน พบว่า อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ
สนิทรพัย ์(ROA) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัค่าตอบแทนผูบ้รหิารซึ่งสอดคลอ้งกบัผล
การศกึษาในอดตีของ พทัธ์ธรีดา ห้วยหงส์ทอง (2559) ณฐัวุฒ ิทรพัย์สมบตั ิ(2557) พชัรนิทร์ 
ภัทรวานิชานนท์ (2552) ส่วนตัววดัมูลค่าทางตลาด(Tobin’s Q) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาในอดีตของ สุชญา แต่งผล 
(2558) ณัฐวุฒ ิทรพัย์สมบตัิ (2557) ที่พบว่าผลการด าเนินงาน เป็นปัจจยัหนึ่งที่สมัพนัธ์กบั
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารโดยผลของการศกึษานี้สนับสนุนแนวคดิทีว่่า ค่าตอบแทนผู้บรหิาร (Incentive) 
ทีผ่กูตดิกบัผลการด าเนินงาน จะสามารถจูงใจใหผู้บ้รหิารตัง้ใจท างาน สรา้งผลการด าเนินงานให้
ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีที่สนับสนุนให้มกีารจ่ายค่าตอบแทนให้
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของผูบ้รหิาร  

ผลการวจิยัในส่วนของการทดสอบอทิธพิลของโครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการที่มีต่อ 
ความสมัพนัธด์งักล่าวผูว้จิยัแบ่งศกึษาไดด้งันี้ 

1. คะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG score) หรอืผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการ
ที่ด ีที่ประกาศโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
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เดียวกนักบัค่าตอบแทนผู้บริหาร ทัง้นี้เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีหมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
เรื่องค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิาร ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิาร
ระดบัสูงควรเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนดภายในกรอบทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั โดยระดบัค่าตอบแทนที่เป็นเงนิเดอืน 
โบนสั และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคลอ้งกบัผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน  
และต้องค านึงถงึผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้ได้รบั รวมถงึความยัง่ยนืของบรษิทั ซึ่งผลการประเมนิ
การก ากบัดูแลกจิการที่ด ีที่ประกาศโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ( IOD) นัน้
สะทอ้นถงึการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารที่เหมาะสม 

2. ด้านโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั พบว่า จ านวนของคณะกรรมการบรษิทั 
(Board size) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัค่าตอบแทนผู้บรหิาร เช่นเดยีวกบัสดัส่วน
การถือหุ้นโดยผู้บริหาร (Manager Ownership) ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัเงนิอย่างมนียัส าคญั แสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัทีผู่บ้รหิารถอืหุน้ในจ านวนมาก จะมี
การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารสูงกว่าบรษิทัที่มสีดัส่วนการถอืหุ้นโดยผูบ้รหิารน้อยกว่า แต่เมื่อ
พิจารณาสดัส่วนความเป็นอิสระของกรรมการ ไม่พบความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนผู้บรหิาร  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาในอดตีของ อรุณ ีชา่งสุวรรณ์ (2553) ทีก่ล่าววา่ กลไกการก ากบัดูแล
กจิการในประเทศไทยไม่ไดม้บีทบาทแทจ้รงิในการก ากบัดูแลกจิการ ท าใหก้รรมการดงักล่าวไม่มี
บทบาทอย่างทีค่วรจะเป็น 

นอกจากนี้ ผลการศกึษายงัพบตวัแปรควบคุม ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
ได้แก่ ตวัแปรควบคุมด้านขนาดของกิจการ (SIZE) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารอย่างมนียัส าคญั ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาในอดตีของ พรอนงค ์บุษราตระกูล และ
คณะ (2559), กล่าวได้ว่า บรษิทัที่มขีนาดใหญ่ มคีวามซบัซ้อนมากในการด าเนินงาน ต้องใช้
ความรู้ ความสามารถในการด าเนินงานที่มากกว่าบรษิทัอื่นๆ มแีนวโน้มที่จะจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารทีสู่งขึน้  
 
ข้อจ ากดัของงานวิจยั 
   

1. งานวจิยันี้มขีอ้จ ากดัดา้นการเปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนผูบ้รหิาร โดยบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่มกัมกีารเปิดเผยจ านวนค่าตอบแทนผู้บริหาร 
เป็นจ านวนรวม ซึ่งจ านวนดงักล่าวประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสูงสุด 4 อนัดบัแรก  
แต่การตดัสนิใจบรหิารงานของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสูงสุดแต่เพยีงผูเ้ดียว 
ในการศกึษานี้เป็นการศกึษาความสมัพนัธข์องค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสูงทัง้หมด กบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั จงึอาจไม่สะทอ้นความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงินกั  
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2. การทดสอบแจกแจงปกตขิองขอ้มูล โดยพจิารณาค่า Kolmogorov Smirnov (K-S Test) 
นัน้ พบว่าขอ้มูลมกีารแจกแจงไม่ปกต ิเนื่องจากขอ้มูลค่าตอบแทนผูบ้รหิารในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยใกลเ้คยีงกนั จงึท าใหข้อ้มูลเกาะกลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 
   

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี  
นักลงทุน คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล 

สามารถใช้ผลการวิจยัพิจารณาถึงความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารหรือ
ออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้รหิาร และแนะน าระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจผูบ้รหิาร
ใหม้ปีฎบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป  
งานวจิยันี้เน้นศกึษาเกีย่วกบัค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัเงนิ โดยยงัไม่ไดพ้จิารณาถงึ 

การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากบรษิทัในประเทศไทยส่วนใหญ่จะจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส ดงันัน้ งานวจิยัในอนาคตอาจสามารถศกึษาถึง
ความสมัพนัธ ์ระหวา่งผลการด าเนินงาน และการก ากบัดูแลกจิการ ทีส่่งผลต่อการจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารในรูปแบบอื่นๆ เพิม่เตมิมากขึน้ 

ทัง้นี้งานวจิยัในอนาคตยงัสามารถท าเปลี่ยนตวัแปรอิสระด้านผลการด าเนินงานเป็น 
ตวัอื่น อาทเิชน่ กระแสเงนิสดจากกจิด าเนินงาน เป็นตน้
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