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บทคดัย่อ 

งานวิ จัย น้ี มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเ มิน  

การก ากับดูแลกิจการ การก ากับดูแลกิจการ กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน  

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม MAI (ปี 2559-2561) เกบ็รวบรวมข้อมูลจ านวน 

272 ข้อมูล วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และ  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานจากค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) เพ่ือดูทศิทางความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม 

โดยตัวแปรอิสระได้แก่ ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ สัดส่วนกรรมการอิสระ อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และตัวแปรตาม คือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ มีความสัมพันธ์กับ

ค่าตอบแทนกรรมการในทศิทางบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แต่มีความสมัพันธก์นัในระดับต ่า 

ในขณะที่สดัส่วนกรรมการอิสระ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นไม่มีความสมัพันธก์บัค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด   

 

1. บทน า 

วิกฤตการณ์ทางการเงิน ที่เกดิขึ้นในประเทศไทย เม่ือปี 2540 ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัท

ขนาดใหญ่หลายแห่งขาดการก ากับดูแลกิจการที่ดี ท าให้กิจการหลายกิจการต้องล้มละลายและ  

ต้องปิดตัวลง ซ่ึงไม่สามารถประเมินค่าความเสยีหายของเงินลงทุนได้ โดยส่งผลกระทบต่อนักลงทุน

และบริษัทจดทะเบียนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ท าให้หลายฝ่ายหันมาสนใจในเร่ืองของการก ากับดูแล

กจิการของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น (ภูริวัจน์ อดิเรก, 2558)  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เลง็เหน็ถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ซ่ึงได้มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี (พรรณิภา ม่ันฤทัย, 2558) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
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หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 

เพ่ือให้มีความทนัสมัย และสอดคล้องต่อภาวการณ์เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ นในสังคมตลาดทุน โดย

ในปี 2555 ได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี 5 หมวด นอกจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ที่ก  าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ที่ได้จัดท าโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยขึ้ น ในปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

เพ่ือให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายในการก ากับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้ น และ

สามารถน าไปเปรียบเทยีบกบับริษัทอืน่ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันได้ ในแต่ละหมวดมีการให้คะแนน

การประเมิน ซ่ึงมีหลักเกณฑ์และน า้หนักที่ไม่เท่ากนั  

ในส่วนที่เป็นหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นหมวดที่มีจ านวน

หลักเกณฑ์และน า้หนักที่ใช้ในการประเมินมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของ

กรรมการบริษัท (พิธาน พิชยะปรีชา, 2556) โดยมีหลักการข้อหน่ึงของการก ากับดูแลกิจการ 

ที่กล่าวถึงเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารซ่ึงมีความส าคัญต่อความอยู่รอดและความยั่งยืน

ของกิจการ และเกี่ยวพันโดยตรงกับหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี ที่เน้นเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริต 

ความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค และความโปร่งใส ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

(สกุจิ กจิแพทย์, 2557) ซ่ึงจะเหน็ว่าที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความล้มเหลวทางการเงินที่เกิดขึ้ นของ

บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น บริษัท Enron และบริษัท Worldcom หรือแม้แต่

บริษัทในประเทศอนิเดยีอย่างบริษัท Satyam ล้วนแล้วแต่เป็นผลของการกระท าโดยผู้บริหาร ที่ท าการ

ทุจริตและยักยอกเงิน พร้อมทั้งตกแต่งตัวเลขของงบการเงิน ซ่ึงส่งผลให้การรายงานทางการเงิน

ไม่เป็นไปตามข้อเทจ็จริง และสร้างความเสยีหายต่อนักลงทุนเป็นอย่างมาก จึงท าให้ทั่วทุกมุมโลก

เกดิความตระหนักและตื่นตัวในเร่ืองความโปร่งใสและจริยธรรม ในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 

ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องตระหนักถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารมากขึ้ น โดยเหตุการณ์ดังกล่าว  

ได้สอดคล้องกบั (สธุดิา ออพิพัฒน์, 2559) ที่ได้กล่าวว่าค่าตอบแทนผู้บริหารที่รวมส่วนที่ผูกติด

กบัผลการด าเนินงานเอาไว้น้ัน อาจน ามาซ่ึงแรงจูงใจในการตกแต่งก าไรของผู้บริหาร  

การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของกจิการเป็นไปตาม

ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวการและ

ตัวแทนโดยตัวแทนจะต้องรายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และส่งมอบผลประโยชน์  

ให้ตัวการ ดังน้ันค่าตอบแทนจึงท าหน้าที่เป็นแรงจูงใจ (อินทิพากุลย์ ศรประสิทธิ์, 2555) และ

เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่จะช่วยดึงดูดหรือรักษาบุคลากรที่ มีคุณภาพให้ท างาน ได้อย่าง 

มีประสทิธภิาพ โดยที่ค่าตอบแทนกรรมการน้ันควรจะมีความเหมาะสมต่อประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถของกรรมการแต่ละคน ความซับซ้อนของธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท  

(ถิรพร กมลสวัสดิ์, 2554) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติที่ดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการขึ้ นในปี 



3 

 

 

2549 เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนได้น าไปเป็นหลักปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเหมาะสมกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการ

ที่มีอยู่มีจ านวนไม่มากนัก และเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการศึกษาจาก

ฐานข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจาก SET 100 งานวิจัยน้ีผู้ศึกษาต้องการทราบถึงความสัมพันธ์

ระหว่างผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการ การก ากบัดูแลกจิการ กบัค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม MAI เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาการก ากบัดูแลกจิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(Board Responsibilities) อกีนัยหน่ึงน้ันแสดงให้เหน็ถึงความมีประสทิธภิาพในการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก  าหนดไว้   

ซ่ึงท าให้กจิการมีผลประกอบการที่ดีและน าไปสู่การประกอบกจิการอย่างยั่งยืน 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการ การก ากบัดูแล

กจิการ กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในกลุ่ม MAI 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัย ตามกรอบแนวคิด  

ในการวิจัยโดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

1) ผลการประเมินการก ากบัดูแลกกิารกบัค่าตอบแทนกรรมการ 

 H0: ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทน

กรรมการ  

 H1: ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทน

กรรมการในเชิงบวก 

2) สดัส่วนของกรรมการอสิระกบัค่าตอบแทนกรรมการ 

 H0: สดัส่วนของกรรมการอสิระไม่มีความสมัพันธก์บัค่าตอบแทนกรรมการ  

 H2: สัดส่วนของกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนกรรมการ 

ในเชิงบวก 

3) อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์กบัค่าตอบแทนกรรมการ 

 H0: อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ไม่มีความสมัพันธก์บัค่าตอบแทนกรรมการ  

 H3: อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์มีความสมัพันธก์บัค่าตอบแทนกรรมการ 

ในเชิงบวก 
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4) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกบัค่าตอบแทนกรรมการ 

 H0: อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีความสมัพันธก์บัค่าตอบแทน

กรรมการ  

 H4: อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสมัพันธ์กบัค่าตอบแทน

กรรมการในเชิงบวก 

 

4. ประโยชนที์่คาดว่าจะไดร้บั 

1. เพ่ือให้เป็นแนวทางต่อภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย หากผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กัน 

จะท าให้ผู้ถือหุ้นเกิดความม่ันใจว่าบริษัทมีการก ากับดูแลที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการท างานที่มี

ประสทิธภิาพของกรรมการ ซ่ึงเหมาะสมกบัค่าตอบแทนที่บริษัทได้จ่ายไป 

3. เพ่ือให้ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย เลง็เห็นผลของการก ากับดูแลกิจการและ

พัฒนาธุรกิจให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้ นเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการก ากับดูแล

กจิการ การก ากบัดูแลกจิการ กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม MAI ซ่ึงผู้วิจัยได้สรุปขอบเขตงานวิจัยไว้ดังน้ี 

ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี จากกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนก่อนปี 2558 และ 

ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน โดยเกบ็ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561) โดยรวบรวม

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งสิ้น 252 ข้อมูล  

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา ในการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างผลการประเมินการก ากบัดูแล

กกิาร การก ากบัดูแลกจิการ กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม MAI ซ่ึงใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียน จากเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (www.thai-iod.com) 

เน้ือหาที่ศึกษาเป็นผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการ ระหว่างปี 2558-2560 ช่วงคะแนนการ

ประเมินการก ากบัดูแลกจิการที่ดี (CGR) ที่ได้เปิดเผยไว้ในช่วงระดับคะแนน 3 ช่วง ได้แก่ ระดับ 

“ ดี ” ช่วงคะแนน 70-79, ระดับ “ ดีมาก ” ช่วงคะแนน 80-89 และระดับ “ ดีเลิศ ” ช่วง

คะแนน 90-100 เน่ืองจากเป็นช่วงคะแนนที่มีการเปิดเผยในรายงานการก ากับดูแลกิจการของ

บริษัทจดทะเบียน และศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงาน
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ประจ าปี จากฐานของมูลออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(www.set.or.th) โดยศึกษาข้อมูลในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างปี 2559-2561 

ขอบเขตดา้นเวลา ใช้เวลาในการศึกษา ประมาณ 1 ปี ระยะเวลาตั้งแต่ เดือน ส.ค. 

2561-ก.ค. 2562 

 

6. ระเบียบวิธีวิจยั 

ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม MAI โดยเลือกตัวอย่างจากบริษัทที่จดทะเบียนก่อนปี 2558 และ 

ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน โดยเกบ็ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561) โดยรวบรวม

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งสิ้น 252 ข้อมูล  

ผู้วิจัยสร้างกระดาษท าการเพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูล จากรายงานผลประเมินการก ากับ

ดูแลกิจการ ที่จัดท าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ซ่ึงข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและ

บันทกึจัดเกบ็ในกระดาษท าการ มีดังน้ี 

1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ

ประกอบการเกบ็ข้อมูลของบริษัทตามที่ได้ก าหนดไว้ในประชากรและกุล่มตัวอย่าง 

2. เกบ็ข้อมูลโดยสร้างกระดาษท าการโดยมีข้อมูลตามตัวแปรอสิระ และตัวแปรตามที่

ได้ก าหนดไว้ ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ คือผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ ปี 2558-2560 โดย

ก าหนดให้บริษัทที่ได้รับผลการประเมินระดับ ดีเลิศ = 4, ดีมาก = 3, ดี = 2 และบริษัทที่ไม่มี 

ในรายงานผลการก ากบัดูกจิการ ถือว่า ไม่ดี = 1  

ตัวแปรตาม คือค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก แบบแสดง

รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) หรือรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของแต่ละบริษัท ในแต่

ละปี โดยจะเกบ็ข้อมูล ในปี 2559-2561  โดยเกบ็ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการรวมเฉพาะที่เป็น 

จากที่ได้เกบ็ข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้ตามแบบครบถ้วน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์

โดยใช้เทคนิคทางสถิติ ดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการบรรยายหรือ

อธิบายข้อมูลที่รวบรวมมาแบบสรุปถึงลักษณะของตัวแปรในกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรว่าเป็น

อย่างไร เพ่ือสามารถมองเหน็ได้ในภาพรวมของแต่ละตัวแปร เช่น ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามัธยฐาน  

(Median) ค่าสงูสดุของข้อมูล (Maximum) ค่าต ่าสดุของข้อมูล (Minimum) ค่าความแปรปรวน  

(Variance) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation) เป็นต้น  
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรซ่ึงสามารถน าผลวิเคราะห์น้ันไปสรุปอ้างถึงประชากรได้โดยใช้

ทฤษฎีความน่าจะเป็น และใช้ในการทดสอบว่า ข้อมูลที่รวบรวมมาน้ัน สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน

หรือไม่กบัสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

โดยงานวิจัยคร้ังน้ี  จะใช้ทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์สัมประสิทธิ 

สหสมัพันธข์องเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) ซ่ึงเป็นตัวชี้ วัดความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับตัวแปรตาม และทดสอบสมมติฐานในการศึกษา จากระดับนัยส าคัญ 

ที่ก  าหนดไว้คือ 0.05 

 

7. ผลการวิจยั 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานด้วยวิธกีารหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson Correlation Coefficient) และจากการทดสอบสมมติฐาน โดยดูจากค่า Sig. พบว่า 

ผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการกบัค่าตอบแทนกรรมการ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก  

ซ่ึงจากการก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการมีนัยส าคัญทาง

สถิติน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก  าหนดไว้ หมายถึงการปฏิเสธ H0  และยอมรับ H1 โดยมี

สมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์(r) ที่ 0.204 แต่มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่า อธิบายได้ว่าหากผลการ

ประเมินการก ากับดูแลกิจการเปล่ียนไป ค่าตอบแทนกรรมการกจ็ะเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกัน ซ่ึงเป็นไปได้ว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการน้ันเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการ โดยผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เหน็ถึงความมีประสทิธภิาพ

ของการปฏิบัติงานของกรรมการ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ ถิรพร กมลสวัสดิ์ (2554) 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการ การก ากบั

ดูแลกจิการ กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในกลุ่ม MAI จากบทที่ 4 น้ัน ในส่วนน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษา โดยผู้วิจัยได้แบ่งการ

อภิปรายตามสมมติฐานงานวิจัย ดังน้ี 

1. ผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการกบัค่าตอบแทนกรรมการ 

จากผลการศึกษาพบว่าผลการประเมินการก ากับดูแลกิการ มีความสัมพันธ์กัน 

ในทิศทางเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยมีความสัมพันธ์กัน 

ในทางบวก แต่อยู่ในระดับต ่า แสดงให้เห็นว่าหากผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการเพ่ิมขึ้ น 

ค่าตอบแทนกรรมการกจ็ะเพ่ิมขึ้ นด้วย และอาจกล่าวได้ว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการน้ัน  

จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงน้ันจะสมัพันธก์นักบัผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงถือเป็นตัวแทน

ของผลของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่วนหน่ึง สอดคล้องกบังานวิจัยของ พิธาน พิชยะปรีชา 
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(2556) และ ถิรพร กมลสวัสดิ์ (2554) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการ

ก ากบัดูแลกจิการ กบัค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงพบว่ามีความสมัพันธ์กนัในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ 

รวมถึง Fahlenbranch (2008) ที่พบว่าคะแนนการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่มีการก ากับดูแล

กจิการที่ดี มีความสมัพันธก์นัในเชิงบวก แต่อย่างไรกต็ามผลการศึกษาขัดแย้งกบัผลการศึกษาของ 

Chhaochharia and Grinstein (2007) ที่พบว่าค่า CGQ ที่ก  าหนดโดยสถาบัน ISS ที่ใช้แทน

คะแนนการก ากับดูแลกิจการ ไม่ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงของ

ค่าตอบแทนแต่อย่างใด ส าหรับผลการศึกษาที่แตกต่างกันน้ัน อาจเป็นไปได้ว่าผู้ท าการศึกษา 

ใช้วิธกีารเกบ็ข้อมูลที่ต่างกัน หรืออาจมีตัวแปรอื่นๆที่เป็นตัวแปรควบคุม น าเข้ามาวิเคราะห์ผล

ร่วมด้วยกเ็ป็นได้ 

2. สดัส่วนกรรมการอสิระกบัค่าตอบแทนกรรมการ 

จากผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทน

กรรมการ แสดงให้เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการน้ันมิได้ขึ้ นอยู่กับสัดส่วนของกรรมการ

อิสระแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cyert, Kang and Kumar (2002) 

Yermack, D (1996) และ Lawrence and Stapledon (1999) ที่พบว่าสัดส่วนกรรมการอิสระ 

ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทน แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ อภิชาต โตรุ่ง (2553) 

Lambert el al (1993) Fernandes (2008) และ Boyd (1994) ที่พบว่าสัดส่วนกรรมการอิสระ

มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ อีกทั้งยังมีผล

การศึกษาที่ต่างไปจาก อัญชลี ทัศนวงค์ (2553) ที่พบว่าสัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับค่าตอบแทนของผู้บริหาร อีกด้วย  จากผลการศึกษา  

ที่ต่างกนัน้ันอาจเกดิจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง หรือลักษณะการเกบ็ข้อมูลที่ต่างกนั รวมถึงตัวแปร

อืน่ๆที่มีผลต่อความสมัพันธด์ังกล่าวจึงท าให้มีผลการศึกษาที่ต่างกนัออกไป 

3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ 

ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ค่าตอบแทนกรรมการ กล่าวได้ว่าอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ หรือการน าสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ 

ไปใช้เพ่ือก่อให้เกดิก าไร ซ่ึงถือเป็นผลการด าเนินงานของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวชี้ วัดในการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ซ่ึงขัดแย้งกบัผลการศึกษาในอดีตที่พบว่าอตัราส่วนผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทน ตามที่ พัชรินทร์ ภัทรวานิชานนท์ (2552) , 

Ante and Smith (1986), Merhebi et al. (2006), อัญชลี ทัศนวงศ์ (2553),  

Mehran (1995) และ Firth, Tam and Tang (1999) ได้ศึกษาไว้ ซ่ึงผลการศึกษาที่ต่างกันน้ัน

อาจเน่ืองมาจากวิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล เช่น ปี พ.ศ. ที่เกบ็ข้อมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตาม หรืออาจมีตัวแปรอืน่ๆร่วมด้วยกเ็ป็นได้  
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4. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีความสัมพันธ์กับ

ค่าตอบแทนกรรมการ แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น  

ไม่ได้เป็นตัวชี้ วัดในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ  

กุลจิรา สมวงศ์ (2550), พัชรินทร์ ภัทรวานิชานนท์ (2552), Merhebi et al. (2006) และ 

Firth, Tam and Tang (1999) ที่พบว่าอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับ

ค่าตอบแทนกรรมการในทิศทางบวก โดยผลการศึกษาที่มีความขัดแย้งกันอาจเป็นผลมาจาก

วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล เช่น ปี พ.ศ. ที่เกบ็ข้อมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม หรืออาจมี 

ตัวแปรอืน่ๆร่วมด้วยกเ็ป็นได้ 

เบื้ องต้นจากผลการศึกษาพบว่าผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์

กบัค่าตอบแทนกรรมการ แสดงให้เหน็ว่าการมีการก ากบัดูแลกจิการที่ดีได้น้ันถือเป็นกระบวนการ

หรือโครงสร้างในการควบคุมดูแลกิจการ รวมถึงพนักงานของบริษัท ให้มีความรับผิดชอบตาม

หน้าที่ท างานอย่างโปร่งใส และสร้างความแข่งขันเพ่ือรักษาเงินลงทุน รวมถึงเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ถือ

หุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีโดยรวม (สุชญา แต่งผล, 2558) ซ่ึงไม่ได้มี

รูปแบบเดียวเป็นมาตรฐานตายตัว มักอิงอยู่กับสามัญส านึกและดุลพินิจเป็นหลักใหญ่ โดยยึด

หลักการที่ว่าสาระส าคัญกว่ารูปแบบ (Substances over Form) (ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ, 2557) 

โดยที่ Firth, Fung และ Rui (2005) ได้กล่าวไว้ว่านโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร 

จึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่ ช่วยขับเคล่ือนให้ผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจในการควบคุมน้ันประสบ

ความส าเร็จตามที่ได้ตั้ งเป้าหมายไว้ เพ่ือสร้างความม่ังคั่งให้ผู้ถือหุ้น เพราะผู้บริหาร หรือ

คณะกรรมการของบริษัทซ่ึงเป็นผู้บริหารขององค์กร ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือโบนัส 

(ธญัญนรี แซ่โง้ว, 2557) นายฆณาการ ปุปะระ และคณะฯ (2559) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการจ่าย

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการ ซ่ึงการมีกลไกเกี่ยวกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

ตัวแทนและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นการก ากบัและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน เป็นการ

ปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของกจิการหรือผู้ถือหุ้น 

ดังน้ันสามารถกล่าวได้ว่าการดูแลกิจการให้มีผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ 

ในระดับที่ดีน้ันเป็นสิ่งที่สมัพันธก์นักบัการจ่ายค่าตอบแทนซ่ึงถือเป็นแรงจูงใจ หรือผลตอบแทน

ให้กับคณะกรรมการในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท และเพ่ือ 

เป็นการรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในฐานะของการเป็น “ตัวแทน” ของผู้มีส่วนได้เสีย

และผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดี  
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9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาที่พบว่าผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการจะได้รับจะดีหรือไม่ดี

น้ัน ขึ้นอยู่กบัการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ในฐานะของการเป็น “ตัวแทน” 

ของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น จะต้องดูแลและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ ดังน้ัน  

การก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมจึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้กรรมการมีแรงจูงใจ ที่จะปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มที่ เตม็ความสามารถ ไม่เพียงเท่าน้ันยังช่วยรักษากรรมการที่ดี มีความสามารถ  

ให้อยู่กบับริษัทต่อไป โดยผลการการประเมินการก ากับดูแลกิจการถือเป็นผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการ และยังสะท้อนถึงการที่บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดี ที่ก  าหนดไว้

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซ่ึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับนักลงทุน เพราะถือเป็น

ปัจจัยหน่ึงในการตัดสนิใจเพ่ือเข้าไปลงทุนในบริษัท 

จากการศึกษาเบื้องต้นผู้วิจัยของเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อดังน้ี 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างผลการประเมินการก ากับ

ดูแลกจิการที่ดี การก ากบัดูแลกจิการ กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม MAI ย้อนหลัง 3 ปี ซ่ึงหากต้องการได้ผลการศึกษา 

ที่ครอบคลุมมากขึ้ นควรจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยทั้งตลาดแลอาจเพ่ิมส าหรับปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง 

2. การเกบ็ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในการศึกษาคร้ังน้ีเกบ็เฉพาะค่าตอบแทน  

ที่เป็นตัวเงินที่แสดงอยู่ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปี ดังน้ันควรศึกษา

รวมกบัค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นตัวเงินด้วย  

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตากรุณาจากท่านอาจารย์ 

ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน าเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณ ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู 

ประธานกรรมการ การสอบสารนิพนธ์ รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี เอื้ อชนะจิต ที่ให้

ค าแนะน าเพ่ือความสมบูรณ์ถูกต้องของสารนิพนธฉ์บับน้ี 

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ดร. ศิริเดช ค าสพุรหม อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้สละเวลา

อันมีค่าในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อคิดเห็นและสอบทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้ง

แหล่งข้อมูล ท าให้การศึกษาสารนิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้ น ผู้ศึกษาขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสน้ี 
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 สุดท้ายน้ี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ และสมาชิกในครอบครัว  

ที่คอยสนับสนุนในทุกๆด้าน อกีทั้งยังเป็นก าลังใจที่ส  าคัญในการศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่คอยให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี หากมีความผิดพลาดประการใดที่เกิดจาก

การศึกษาค้นคว้าอสิระน้ี ผู้ศึกษาขออภัยและน้อมรับไว้ ณ โอกาสน้ี 
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