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บทคดัย่อ 

งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับคะแนนกำรก ำกับดูแล

กจิกำรว่ำมีอทิธพิลต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลตัวเลขทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงบัญชีจำกงบกำรเงินที่เปิดเผยต่อ

สำธำรณะ เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของ

บริษัท และข้อมูลระดับคะแนนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่เปิดเผยโดยสมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษัท

ไทย (IOD) กำรศึกษำในงำนวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้รวมรวมข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ได้รับกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CGR) โดย

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย (IOD) และได้รับผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับคะแนนดีมำก

จนถึงระดับคะแนนดีเลิศอย่ำงต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำ 3 ปีต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 

2561 จ ำนวนทั้งสิ้น 207 บริษัท 

ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรว่ำมีอิทธิพลต่อ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำร

วิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แสดงให้เหน็ว่ำระดับคะแนน

กำรก ำกบัดูแลกจิกำรกบัผลกำรด ำเนินงำนมีอทิธพิลกบัควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอัตรำ

ผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) แต่ไม่พบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับ

คะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลกับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัด

โดยอัตรำก ำไรขั้นต้น อัตรำก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษี และอัตรำก ำไรสุทธิ ซ่ึงสำมำรถอธิบำย

ได้ว่ำบริษัทที่มีระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรในระดับดีมำกจนถึงดีเลิศสำมำรถส่งผลต่อ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรโดยวัดจำกอตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้มำกยิ่งขึ้น 
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1. บทน า 

นับตั้งแต่บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของโลกซ่ึงด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำน และธุรกิจสื่อสำร

โทรคมนำคม อย่ำงบริษัทเอนรอน (Enron) ที่ประกำศล่มละลำยในปี 2544 และบริษัท เวิลด์

คอม (WorldCom) ที่ประกำศล้มละลำยในปี 2545 โดยสำเหตุหลักเกิดจำกฝ่ำยบริหำรจัดกำร

ของบริษัทปฏบัิติหน้ำที่อย่ำงไม่เหมำะสม ก่อให้เกดิผลเสยีหำยต่อตลำดทุน (Capital market) นัก

ลงทุน (Investor) และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อย่ำงมำกมำย เหตุกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลต่อ

หลำยๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้หันมำให้ควำมสนใจ ตื่นตัวและให้ควำมส ำคัญกับ

กำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) กันมำกย่ิงขึ้ น องค์กรหลำยๆองค์กรทั้งภำครัฐ

และเอกชนได้มีกำรออกกฎหมำย รวมถึงข้อบังคับต่ำงๆในเร่ืองของกำรเปิดเผยข้อมูลในงบ

กำรเงินเพ่ือให้มีควำมโปร่งใส เช่ือถือได้ และเพ่ือให้งบกำรเงินสำมำรถสะท้อนข้อเทจ็จริงของ

กจิกำร อนัจะสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กบัตลำดทุน รวมถึงสำมำรถสร้ำงประโยชน์แก่นักลงทุน และผู้มี

ส่วนได้เสยีให้ได้มำกที่สดุ 

หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรพยำกรณ์ควำมล้มเหลวของกิจกำร

มำกขึ้ น เน่ืองจำกแนวคิดที่ว่ำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะส่งผลให้เกิดคุณค่ำ หรือมูลค่ำเพ่ิมแก่

กิจกำรและผู้ถือหุ้น โดยมีงำนวิจัยหลำยเร่ืองที่พยำยำมหำควำมสัมพันธ์ของกลไกกำรก ำกับดูแล

กิจกำรกับประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน โดยคำดหวังว่ำกิจกำรที่มีประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนที่

ดีจะมีโอกำสเข้ำสู่ภำวะล้มละลำยได้น้อยกว่ำกิจกำรที่มีประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนที่ไม่ดี เพ่ือ

สำมำรถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนเป็นเคร่ืองมือในกำรพยำกรณ์ควำม

ล้มเหลวของกิจกำรได้โดยในประเทศไทยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเร่ิมเข้ำมำมีบทบำทในช่วงยุค

เศรษฐกิจฟองสบู่ ปี พ.ศ. 2540 ที่ประเทศไทยต้องขอรับควำมช่วยเหลือจำกกองทุนกำรเงิน

ระหว่ำงประเทศ โดยมีเง่ือนไขที่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์จะต้องแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ตรวจสอบขึ้นก ำกับดูแลกิจกำร และจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพ่ือควำมโปร่งใส และควำม

เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยเพ่ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศใน

ขณะน้ัน  

  



2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1 แนวคิดการก ากบัดูแลกิจการแนวคิดเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกิจการเป็นหลักกำร

ตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ที่ได้เปิดเผยผลกำรส ำรวจไว้

ในรำยงำนส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai 

Institute of Directors: IOD) เ ร่ิมขึ้ นคร้ังแรกในปี 2544 โดยใช้ช่ือว่ำ Baselining Corporate 

Governance Practices of Thai Listed Companies ในปีแรกทำงสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (IOD) ได้รับควำมร่วมมือจำกบริษัทที่ปรึกษำ McKinsey & Company ในกำรพัฒนำ

หลักเกณฑ์ในกำรส ำรวจและประเมินผล โดยวัตถุประสงค์ของโครงกำรมุ่งหวังให้มีกำรส ำรวจและ

วัดผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกล รวมถึงวิเครำะห์จุดเด่นจุดด้อยในภำพรวม เพ่ือให้หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำร

ของบริษัทไทย ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนสำมำรถน ำผลกำรศึกษำตำมโครงกำรไปวิเครำะห์

เปรียบเทยีบกบัแนวปฏบัิติของตนเองเพ่ือให้เกดิกำรพัฒนำปรับปรุงให้ดีขึ้น 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด

ทะเบียนได้รับกำรพัฒนำข้ึนโดยอำศัยหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของกลุ่มประเทศ OECD 

(OECD Principles of Corporate Governance) ซ่ึงเป็นหลักกำรสำกลที่ได้รับกำรยอมรับ และถูก

น ำไปใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของประเทศต่ำงๆ รวมทั้งหลักกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกรอบ

ในกำรพิจำรณำ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี (สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย, 

2562) 

1. สทิธขิองผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

2. กำรปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเทำ่เทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสยี (Roles of Stakeholders) 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities) 

  



จ ำนวนหลักเกณฑแ์ละน ำ้หนักที่ใช้ในกำรประเมิน ปี 2561 – 2562 

 

หวัขอ้ 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

(ขอ้) 

น ้าหนกั 

(%) 

2561 2562 2561 2562 

1. สทิธขิองผู้ถอืหุ้น 32 32 15 15 

2. กำรปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีม 19 19 10 10 

3. กำรค ำนึงถงึบทบำทของผู้มสี่วนได้เสยี 29 29 20 20 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 53 53 20 20 

5. ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 108 108 35 35 

รวม 241 241 100 100 

ในกำรแสดงผลรำยบริษัท คณะกรรมกำรโครงกำรฯได้จัดกลุ่มบริษัทที่ท  ำกำรส ำรวจเป็น 

6 กลุ่มตำมช่วงคะแนนที่ได้รับ และใช้จ ำนวนตรำสัญลักษณ์ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

แห่งชำติแสดงผลคะแนนในแต่ละระดับ ดังแสดงในตำรำงดังน้ี 

ตารางที่ 2.3 ตรำสัญลักษณ์ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแห่งชำติแสดงผลคะแนนในแต่ละ

ระดับ 

ช่วงคะแนน สญัลกัษณ ์ ความหมาย 

90 – 100 

         

ดเีลิศ (Excellent) 

80 - 89 

       

ดมีำก (Very Good) 

70 - 79 

     

ด ี(Good) 

60 - 69 

   

ดพีอใช้ (Satisfactory) 

50 - 59 

 

ผ่ำน (Pass) 

ต ่ำกว่ำ 50 - N/A 

 

2.2 ทฤษฎีการวิเคราะหง์บการเงินกบัความสามารถในการท าก าไรการวิเคราะหง์บ

กำรเงินเป็นกระบวนกำรค้นหำข้อเทจ็จริง (Information Process) เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผล

กระด ำเนินงำนของกิจกำรใดกิจกำรหน่ึงอย่ำงมีระบบในรอบระยะเวลำบัญชีหน่ึงๆ โดยน ำเอำ

เคร่ืองมือหรือเทคนิคต่ำงๆ มำใช้ในกำรวิเครำะห์และหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยกำรต่ำงๆ จำก

งบกำรเงินของกิจกำรน้ันๆ โดยจุดมุ่งหมำยของกำรวิเครำะห์งบกำรเงินเพ่ือแปลงข้อมูลของงบ

กำรเงินให้เป็นข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงินซ่ึงในกำรวิเครำะห์งบกำรเงินจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงินโดยแตกต่ำงกันไปตำมจุดมุ่งหมำยในกำรวิเครำะห์โดยแต่ละกลุ่มจะมี



รูปแบบขั้นตอนและข้อจ ำกัดกำรวิเครำะห์ที่เหมือนๆกัน ในกำรวิเครำะห์งบกำรเงินน้ัน นักลงทุน

และผู้บริหำรมักให้ควำมสนใจกับกำรวิเครำะห์งบกำรเงินโดยสนใจเป็นพิเศษกับกำรวิเครำะห์

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Measures of Profitability) โดยกำรน ำงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี

ขึ้ นมำพิจำรณำ ซ่ึงกำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินต่ำงๆ    น้ันเป็นหัวใจส ำคัญที่จะบอกถึง

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกจิกำรอตัรำส่วนที่ส ำคัญ คือ 

2.2.1 อัตรำกำรท ำก ำไรขั้นต้น (Gross profit margin) คือ อัตรำส่วนระหว่ำงก ำไรขั้นต้น

กับยอดขำยโดยที่ก  ำไรข้ันต้นน้ันคือก ำไรที่เกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงยอดขำยกับต้นทุนขำย ผลลัพธ์

ของอัตรำส่วนน้ีจะบอกให้ทรำบถึงว่ำกิจกำรน้ันมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรขำยและ

กำรจัดซ้ือวัตถุดิบมำเพ่ือขำยอย่ำงไร หำกอัตรำผลตอบแทนก ำไรข้ันต้นมีค่ำเฉล่ียสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย

ของอุตสำหกรรม แสดงว่ำกจิกำรมีประสทิธภิำพในกำรบริหำรที่สูง หรือมีกำรบริหำรงำนด้ำนรำคำ

และจัดซ้ือสนิค้ำมำขำยอย่ำงมีประสทิธภิำพ 

2.2.2 อตัรำผลตอบแทนจำกกำรท ำก ำไรก่อนหักดอกเบี้ ยจ่ำยและภำษีเงินได้ (Earnings  

before interest and taxes margin) คือ อัตรำส่วนระหว่ำงก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ

ดอกเบ้ียและภำษีเงินได้ เทยีบกับยอดขำยสุทธิ อัตรำส่วนน้ีแสดงถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร

ก่อนที่จะถูกกระทบจำกภำระดอกเบ้ียที่เกิดจำกหน้ีสินและ ภำระจำกกำรเสยีภำษี ซ่ึงเป็นก ำไรที่ได้

จำกกำรน ำต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกดิข้ึน ซ่ึง

ไม่รวมดอกเบ้ียจ่ำยและภำษีมำหักออกจำกยอดขำย หรือเป็นกำรน ำดอกเบ้ียจ่ำยและภำษีเงินได้

บวกกลับเข้ำไปในก ำไรสุทธิน่ันเอง เม่ือน ำอัตรำส่วนน้ีไปเทยีบกับอัตรำผลตอบแทนที่ได้จำกกำร

ด ำเนินงำน ผลต่ำงน้ันจะช้ีให้เหน็ว่ำกิจกำรได้รับผลกระทบและมีกำรควบคุมในส่วนของรำยได้

และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ยกเว้นดอกเบ้ียจ่ำยและภำษีเงินได้) ที่ไม่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติได้

ดีเพียงใด 

2.2.3 อัตรำก ำไรสุทธิ (Net profit margin) คือ อัตรำส่วนระหว่ำงก ำไรสุทธิกับยอดขำย 

ผลลัพธ์ที่ได้จะบอกให้ทรำบว่ำกิจกำรมีกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพและด ำเนินงำนบรรลุ

เป้ำหมำยได้เพียงใด สำมำรถบ่งบอกและแสดงถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจำกกำรลงทุน 

รวมทั้งระดับควำมเสี่ยงของแต่ละกิจกำรที่จะลงทุน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำอัตรำกำรท ำก ำไรสุทธิ

สำมำรถแสดงให้เหน็ถึงลักษณะต่ำงๆ ของกิจกำรได้ หำกอัตรำกำรท ำก ำไรสุทธิมีค่ำเฉล่ียสูงกว่ำ

ค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรม แสดงว่ำกิจกำรมีก ำไรที่สูงซ่ึงจะเพ่ิมควำมม่ันคงให้กับกิจกำร และ

เจ้ำของกจิกำรด้วย 



2.2.4 อตัรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) คือ อตัรำส่วน

ที่บอกให้ทรำบว่ำกิจกำรมีก ำไรสุทธิหลังภำษีเป็นร้อยละเท่ำไหร่ของส่วนของเจ้ำของที่แท้จริง 

อัตรำส่วนน้ีจะสะท้อนให้เหน็ถึงประสิทธิภำพของกำรใช้เงินทุนจำกส่วนของผู้ถือหุ้นว่ำดีเพียงใด 

ซ่ึงหำกอัตรำส่วนผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่ำเฉล่ียสูงกว่ำค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรม 

แสดงว่ำกิจกำรได้มีกำรบริหำรงำนโดยใช้เงินทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง โดยอัตรำผลตอบแทน

จำกส่วนของผู้ถือหุ้นน้ันเป็นอตัรำส่วนที่ผู้ลงทุนในหุ้นสำมัญให้ควำมส ำคัญมำกที่สดุ เน่ืองจำกเป็น

อัตรำส่วนที่แสดงให้เหน็ถึงผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นสำมัญจะได้รับ ถ้ำหำกอัตรำส่วนน้ีสูงน้ันแสดง

ให้เหน็ว่ำกิจกำรที่กำรลงทุนที่ดี และมีกำรบริหกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

ก่อให้เกดิผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอตัรำที่สงู 

3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นสองส่วนคือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของ

กิจกำร และผลคะแนนจำกกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CGR) โดยงำนวิจัยน้ีใช้กำร

ประมวลข้อมูลที่เกิดข้ึนในอดีตซ่ีงเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ข้อมูลจำกสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้มำจำกฐำนข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

ข้อมูลทุติยภูมิที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรศึกษำ คืองบกำรเงินประจ ำปี ซ่ึงประกอบไปด้วย งบแสดง

ฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และผลคะแนนจำกกำรประเมินกำร

ก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี (CGR) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561โดยมีอตัรำส่วนดังน้ี 

1. อตัรำกำรก ำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 

อตัรำก ำไรขั้นต้น     = 
     ยอดขำยสทุธิ – ต้นทุนขำย 

                ยอดขำยสุทธิ 

 

2. อัตรำผลตอบแทนจำกกำรท ำก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่ำยและภำษีเงินได้ (Earnings 

before interest and taxes margin) 

อตัรำผลตอบแทนจำกกำรท ำก ำไร   = 

           ก่อนหักดอกเบี้ ยจ่ำยและภำษีเงินได้ 

     ก ำไรสทุธ+ิดอกเบี้ ยจ่ำย+ภำษีเงินได้ 

                      ยอดขำยสุทธิ 

3. อตัรำก ำไรสทุธิ (Net profit margin) 

                                อัตรำก ำไรสทุธ ิ    = 
          ก ำไรสุทธิ 

         ยอดขำยสทุธิ 

 



4. อตัรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) 

         อตัรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น = 
        ก ำไรสทุธิ 

      ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทดสอบสมมติฐาน 

จำกกำรต้ังสมกำรที่กล่ำวมำจึงน ำไปสู่สมมติฐำนในกำรวิจัยดังน้ี 

H1 : ระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมี อิทธิพลกับ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอตัรำก ำไรข้ันต้น 

H2 : ระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมี อิทธิพลกับ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอตัรำก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษี 

H3 : ระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมี อิทธิพลกับ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอตัรำก ำไรสทุธ ิ

H4 : ระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมี อิทธิพลกับ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอตัรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น   

4. ผลการวิจยั 

ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบพหุคูณของสมมติฐำน H1 ระดับคะแนนกำรก ำกับดูแล

กจิกำรกบัผลกำรด ำเนินงำนมีอทิธพิลกบัควำมสำมำรถในกำรที่วัดโดยอตัรำก ำไรข้ันต้นในค่ำเฉล่ีย

รวม 3 ปี โดยก ำหนดค่ำนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 พบว่ำระดับคะแนนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรมีผลต่อ

อัตรำก ำไรขั้นต้นโดยมีค่ำ t เท่ำกับ -0.922 และค่ำ sig เท่ำกับ 0.357 ซ่ึงแสดงว่ำระดับคะแนน

กำรก ำกบัดูแลกจิกำรไม่มีอทิธพิลต่ออตัรำก ำไรข้ันต้นของบริษัทในค่ำเฉล่ียรวม 3 ปี 

ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบพหุคูณของสมมติฐำน H2 ระดับคะแนนกำรก ำกับดูแล

กิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลกับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอัตรำก ำไรก่อนหัก

ดอกเบ้ียและภำษีในค่ำเฉล่ียรวม 3 ปี โดยก ำหนดค่ำนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 พบว่ำระดับคะแนน

กำรก ำกับดูแลกิจกำรมีผลต่ออตัรำก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีโดยมีค่ำ t เท่ำกับ 0.89 และค่ำ 

sig เท่ำกับ 0.374 ซ่ึงแสดงว่ำระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรไม่มีอิทธิพลต่ออัตรำก ำไรก่อน

หักดอกเบ้ียและภำษีในค่ำเฉล่ียรวม 3 ปี 

 

 



ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบพหุคูณของสมมติฐำน H3 ระดับคะแนนกำรก ำกับดูแล

กิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลกับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอัตรำก ำไรสุทธิใน

ค่ำเฉล่ียรวม 3 ปี โดยก ำหนดค่ำนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 พบว่ำระดับคะแนนกำรก ำกบัดูแลกิจกำร

มีผลต่ออัตรำก ำไรสุทธิโดยมีค่ำ t เท่ำกับ 0.866 และค่ำ sig เท่ำกับ 0.387 ซ่ึงแสดงว่ำระดับ

คะแนนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรไม่มีอทิธพิลต่ออตัรำก ำไรสทุธใินค่ำเฉล่ียรวม 3 ปี 

ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบพหุคูณของสมมติฐำน H4 ระดับคะแนนกำรก ำกับดูแล

กิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลกับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอัตรำผลตอบแทน

จำกส่วนของผู้ถือหุ้นในค่ำเฉล่ียรวม 3 ปี โดยก ำหนดค่ำนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 พบว่ำระดับ

คะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรมีผลต่ออัตรำผลจอบแทนจำกส่วนของผู้ถอืหุ้นโดยมีค่ำ t เท่ำกับ 

2.279 และค่ำ sig เทำ่กบั 0.023 ซ่ึงแสดงว่ำระดับคะแนนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรมีอทิธพิลเชิงบวก

ต่ออตัรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้นในค่ำเฉล่ียรวม 3 ปี 

อภิปรายผล 

จำกสมมติฐำน H1 ที่ว่ำระดับคะแนนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรกบัผลกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพล

กับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอัตรำก ำไรข้ันต้น H2 ที่ว่ำระดับคะแนนกำรก ำกับดูแล

กิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลกับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอัตรำก ำไรก่อนหัก

ดอกเบ้ียและภำษี H3 ที่ว่ำระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลกับ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอัตรำก ำไรสุทธิ และ H4 ที่ว่ำระดับคะแนนกำรก ำกับดูแล

กิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลกับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอัตรำผลตอบแทน

จำกส่วนของผู้ถือหุ้น จำกกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำมีเพียงสมมติฐำน H4 : ระดับคะแนนกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อควำมสำมำรถในกำรที่วัดโดยอัตรำ

ผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ H4 ที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ที่ได้คะแนนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญ

เพียงอัตรำก ำไรขั้นต้น อัตรำก ำไรอัตรำก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษี และอัตรำก ำไรสุทธิโดย

ไม่ให้ควำมส ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ถือหุ้น แต่หำกบริษัทควรยึดแนวคิดกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีต่อไป ซ่ึงผลงำนวิจัยน้ีสอดคล้องกับงำนวิจัยของ กังสดำล แก้วหำนำม  ศิริลักษณ์ ศุทธ

ชัย  นภำพร ลิขิตวงศ์ขจร (2560) ที่ว่ำ ระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรประเมินโดย IOD มี

ควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม แสดงให้เหน็ว่ำกิจกำรที่ได้รับกำร

ประเมินระดับคะแนนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรจำก IOD ในเกณฑดี์ จะมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีเช่นกนั 
 



5. สรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

กำรศึกษำวิจัยเร่ืองคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในคร้ังน้ีได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของบริษัทที่

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะ และข้อมูล

คะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ได้เผยแพร่โดยสมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)       

เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรว่ำมีอิทธิพลต่อควำมสำมำรถ

ในกำรท ำก ำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวัดควำมสำมำรถ

ในกำรท ำก ำไรออกเป็น 4 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่ วัดโดยอัตรำก ำไรข้ันต้น 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอัตรำก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษี ควำมสำมำรถในกำรท ำ

ก ำไรที่วัดโดยอตัรำก ำไรสุทธ ิและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัดโดยอัตรำผลตอบแทนจำกส่วน

ของผู้ถือหุ้น  

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) ที่ได้รับกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CGR) โดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย (IOD) และได้รับผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับคะแนนดีมำกจนถึง

ระดับคะแนนดีเลิศอย่ำงต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำ 3 ปีต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 

จ ำนวนทั้งสิ้น 207 บริษัท รวมข้อมูลทั้งสิ้น 621 ข้อมูล จำกกำรรวบรวมข้อมูลคะแนนกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำรและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำกน้ันน ำมำวิเครำะห์โดยวิธีทำงสถิติเชิงพรรณนำและกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิง

พหุคูณเพ่ือหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรว่ำมีอิทธิพลต่อ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในกำรพิจำรณำของนักลงทุน และเพ่ือให้บริษัทเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่มีผลต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทมีควำมได้เปรียบ

ทำงกำรแข่งขันและเติบโตอย่ำงย่ังย่ืน 

จำกกำรทอดสอบสมมติฐำนด้วยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) พบควำมสัมพันธ์เชิงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ระหว่ำงระดับ

คะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรกับผลกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลกับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่วัด

โดยอัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) แต่ไม่พบควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ระดับคะแนนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรกบัผลกำรด ำเนินงำนมีอิทธิพลกับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร

ที่วัดโดยอัตรำก ำไรข้ันต้น อัตรำก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษี และอัตรำก ำไรสุทธิ ซ่ึงสำมำรถ



อธิบำยได้ว่ำบริษัทที่มีระดับคะแนนกำรก ำกับดูแลกิจกำรในระดับดีมำกจนถึงดีเลิศสำมำรถส่งผล

ต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรโดยวัดจำกอตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้มำกยิ่งขึ้น 
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