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ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการกบัผลการด าเนินงานก าไรของบริษทั 

ท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความมอทิธพิลของผลการประเมินการก ากับ

ดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในการศึกษา

คร้ังน้ีมีการเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภมูิซ่ึงเป็นข้อมูลงบการเงิน และข้อมูลผลการประเมินการก ากับ

ดูแลกิจการที่ได้รับคะแนน ดี ดีมาก และดีเลิศติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ระหว่างปีพ.ศ. 2559 – 2561 ทั้งหมด 141 ชุดข้อมูลโดยใช้

วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการมีอิทธพิลต่ออตัราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์รวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและมีความสัมพันธ์เชิงบวก แต่ไม่พบความมีอิทธิพล

ระหว่างผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ กับ อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 

อตัราก าไรสทุธ ิและอตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

จากเหตุการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาของบริษัทเอนรอน (Enron) ซ่ึงเป็นบริษัทที่

ประกอบธุรกจิพลังงานซ่ึงเคยถูกจัดให้เป็นอนัดับ 7 ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ได้มีการตกแต่งตัวเลขทาง

บัญชีเพ่ือแสดงสถานะข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ไม่เป็นจริง และเม่ือการทุจริตถูกเปิดเผยท า

ให้ราคาหุ้นลดต ่าลงจนแทบไม่มีราคาและถูกประกาศให้บริษัทล้มลายใน ค.ศ. 2001 ซ่ึง

เหตุการณ์ดังกล่าวคล้ายคลึงกับบริษัทเวิลด์คอม (World Com) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

คมนาคม ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตกแต่งตัวเลขทางบัญชีเช่นเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อการ

ลงทุนจนบริษัทถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือและต้องย่ืนขอล้มละลายในปี ค.ศ. 2002 (กัลยกิตต์ิ 

กรีติองักูร, 2560) อนัเนื่องมาจากบริษัทไม่มีการก ากบัดูแลกจิการที่ดี เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้

ถือหุ้น การบริหารงานที่มีความโปร่งใส มคีวบคุมภายในที่ดี รายงานทางบัญชีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึง

ในหลายประเทศตระหนักและให้ความส าคัญในการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

มากขึ้น เพราะนอกจากส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ

สภาพเศรษฐกิจอีกด้วย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้รับความร่วมมือจากบริษัท 

McKinsey & Company เพ่ือจัดท าโครงการการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

เร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2544 อนัเน่ืองมาจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ผลการส ารวจเป็นพ้ืนฐานในการ

ติดตามและวัดผลและพัฒนาการก ากับดูแลกิจการในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพ่ือให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการก าหนด

นโยบายและมาตรการในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทในประเทศไทย (เบญ็จวรรณ 

ชาติจอหอ, 2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเมินบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์การประเมินอ้างอิงจากหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดซ่ึงประกอบไปด้วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 2) 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)    3) การ

ค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 4) การเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส (Disclosure and Transparency) และ5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board 

Responsibilities) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใช้หลักดังกล่าวเป็น

หลักเกณฑใ์นการประเมินและจัดระดับช่วงคะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (กงัสดาล ศิริลักษณ์ และ 

นภาพร, 2559) 

ทั้งน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าอิทธิพลของผลประเมินการก ากับดูแลกิจการที่

ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: 
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IOD) โดยเลือกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI)  ที่มีคะแนนในระดับดี ถึง

ระดับดีเลิศ เน่ืองจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ เป็นบริษัทสามารถรองรับ

ธุรกิจได้ทุกขนาด ทุนจดทะเบียนช าระแล้วขั้นต ่าภายหลังกระจายหุ้น 20 ล้านบาทขึ้นไป และไม่มี

การจ ากัดทุนจดทะเบียนช าระแล้วขั้นสูง ซ่ึงแตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่

รองรับได้เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ซ่ึงมีทุนช าระแล้วขั้นต ่า 300 ล้านบาทขึ้นไปเท่าน้ัน ว่ามีอิทธิพล

ต่อผลการด าเนินงานของบริษัท โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้

นักลงทุนสามารถใช้ผลการวิจัยช่วยในการตัดสนิใจในการลงทุนในตลาดทุนได้ 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ประเมินโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กบัผลการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ  

ขอบเขตของงานวิจยั 

เพ่ือศึกษางานวิจัยดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนด ผู้วิจัยจึงท าการ

รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย คือ รายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการประจ าปีของปี 

2559 2560 และ 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รายงานทางการเงิน

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอม็ 

เอ ไอ ของปี 2559 2560 และ 2561 อีกทั้ง อัตราส่วนที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้อัตราส่วนทั้งหมด 

5 อัตราส่วนดังน้ี 1.อัตราการท าก าไรขั้นต้น (Gross Margin) 2. อัตราการท าก าไรจากการ

ด าเนินงาน (Operating Income Margin) 3. อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)  4.อัตรา

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) 5. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 

(Return on Assets : ROA) จากวัตถุประสงด์และขอบเขตของการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐาน

ของการวิจัยดังน้ี 

H1 : อทิธพิลของผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการมีผลต่ออตัราก าไรขั้นต้น 

H2 : อทิธพิลของผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการมีผลต่ออตัราก าไรจากการ

ด าเนินงาน 

H3 : อทิธพิลของผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการมีผลต่ออตัราก าไรสทุธิ 
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H4 : อทิธพิลของผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการมีผลต่ออตัราผลตอบแทนจาก

สนิทรัพย์รวม 

H5 : อทิธพิลของผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการมีผลต่ออตัราผลตอบแทนจาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยัและการวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าวให้สอดคล้องกับสมติ

ฐาน ดังน้ี   1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปลักษณะ

เบ้ืองต้นของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในรูปแบบเช่น ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ความถี่ 

(Frequency) ค่าต่าสดุ (Minimum) และค่าสงูสดุ(Maximum) ในการสรุปผลขั้นต้น  

2. การวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพ่ือ

หาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเมินการกับดูแลกิจการและผลการด าเนินงานของบริษัทโดยใช้ตัว

แปรด้านอัตราส่วนทางการเงินที่ได้ต้ังสมมติฐานไว้ว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่

และอทิธพิลในทศิทางใดโดยก าหนดสถิติที่เป็นนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

อย่างไรกต็าม สมการถดถอยดังกล่าวประกอบไปด้วยการตัวแปรท านายอย่างน้อย 1 

ตัว และตัวแปรเกณฑ ์1 ตัว โดยสามาถใช้สมการถดถอยเพ่ือหาค่าได้ดังน้ี 

Y = a+bX 

หมายเหตุ 

Y = ตัวแปรเกณฑ ์

X = ตัวแปรท านาย 

a = ค่าคงที่ 

b = ความชัน (slope) 

อย่างไรกต็าม วิธีเลือกตัวแปรเข้าในระบบสมการผู้วิจัยก าหนดให้ใช้ตัวแปรอิสระทุก

ตัวที่มีผลต่อตัวแปรตาม (Enter) จึงน าตัวแปรอสิระทุกตัวเข้าระบบพร้อมกนัในโปรแกรมฯ 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวิจยั  

ตัวแปรอสิระที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือผลคะแนนจากการประเมินการก ากบัดูแลกจิการ

ที่ดี (Corporate Governance Rating : CGR) ดังน้ี 

 บริษัทที่ได้รับการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 90-100 (ดีเลิศ) ก าหนดค่าเป็น 5 ตาม

จ านวนสญัลักษณ์ของระดับการก ากบัดูแลกจิการที่ดีที่ได้รับในระดับดีเลิศ 
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 บริษัทที่ได้รับการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 80-89 (ดีมาก) ก าหนดค่าเป็น 4 ตาม

จ านวนสญัลักษณ์ของระดับการก ากบัดูแลกจิการที่ดีที่ได้รับในระดับดีมาก 

 บริษัทที่ได้รับการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 70-79 (ดี) ก าหนดค่าเป็น 3 ตาม

จ านวนสญัลักษณ์ของระดับการก ากบัดูแลกจิการที่ดีที่ได้รับในระดับดี 

3.1.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือความสามารถในการท าก าไรของกิจการตาม

อัตราส่วนที่ใช้โดยมีอัตราส่วนดังน้ี 1.อัตราการท าก าไรขั้นต้น (Gross Margin) 2. อัตราการท า

ก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Income Margin) 3. อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)  

4.อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) 5. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์

รวม (Return on Assets : ROA) 

ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของบริษัทในส่วนของ ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ดังน้ี 

ตารางที ่1 วิเคราะห์ข้อมูล ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย ของบริษัท  

อตัราส่วน N Min Max Mean 

อตัราก าไรขั้นต้น 141 -4.08 79.39 25.44 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 141 -164.64 62.00     8.67  

อตัราก าไรสทุธิ 141 -161.21 71.43      5.77  

ROA 141 -25.51 31.35      5.11  

ROE 141 -107.35 49.3      6.34  
 

หมายเหต ุ N =  จ านวนประชากร, Min =  ค่าต ่าสดุ, Max =  ค่าสงูสดุ, Mean =  ค่าเฉล่ีย, Std. 

Deviation =  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เหน็ว่าบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ ที่

ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ ดี ดีมาก และดีเลิศ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี มี

อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ต ่าที่สุดร้อยละ -4.08 สูงสุดร้อยละ 79.39 และ

ค่าเฉล่ียร้อยละ25.44 มี อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) ต ่าที่สุดร้อย
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ละ -164.64 สูงสุดร้อยละ 62 และค่าเฉล่ียร้อยละ 8.67 มี ต ่าที่สุดร้อยละ -161.21 สูงสุดร้อย

ละ 71.43 และค่าเฉล่ียร้อยละ 5.77 มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets) ต ่า

ที่สดุร้อยละ -25.51 สงูสดุร้อยละ 31.35 และค่าเฉล่ียร้อยละ 5.11 และมอีตัราผลตอบแทนของ

ผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ต ่าที่สุดร้อยละ -107.35 สูงสุดร้อยละ 49.3 และค่าเฉล่ียร้อยละ  

6.34 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณในอิทธิพลของผลประเมินการก ากับดูแล

กิจการกับผลการด าเนินงาน ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์ภาพรวม 3 ปี อีกทั้งยัง

แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นรายปีซ่ึงเป็น ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ดังน้ี 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของบริษัทในส่วนของสมการถดถอยแบบพหุคูณรวม 

3 ปี 

ตารางที ่2  ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณรวม 3 ปี 

 

 

Unstandardized Coefficients 

Sig F 

Constant CGScore 

อตัราก าไรขั้นต้น 22.807 0.658 0.779 0.079 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 18.867 -2.546 0.381 0.772 

อตัราก าไรสทุธิ 11.081 -1.324 0.621 0.245 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 16.251 -2.78 0.026 5.056 

อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 18.404 -3.01 0.265 1.254 

จากตารางที่  2 พบว่า ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการมีอิทธิพลต่ออัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญเน่ืองจากค่า sig มีค่าเชิงบวก 0.026 แต่ไม่พบความมี

อทิธพิลกบัอตัราก าไรขั้นต้น อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไรสทุธ ิและอตัราผลตอบแทน

ของผู้ถือซ่ึงแสดงถึงว่า หากบริษัทได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการย่ิงสูงจะส่งผลต่อ

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวมและการใช้สนิทรัพย์ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

สรุปผลงานวิจยั 
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จากวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 141 ชุดข้อมูลของบริษัทที่ได้รับผลการ

ประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดีมาก และดีเลิศของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

MAI ทั้งหมด 47 บริษัท ในช่วงระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ พ.ศ. 2559-2561 จากการ

ทดสอบสมมติฐานด้วย การวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 

พบอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงมีระดับความเช่ือมั่น 95% ของผลการ

ก ากับดูแลกิจการกับอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Asset) แต่ไม่พบความอิทธิพล

ระหว่างผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการกับ อัตราส่วนก าไรขั้นต้น อัตราส่วนก าไรจากการ

ด าเนินงาน อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้วิจัยยอมรับในสมมติฐานที่ 4 

แต่ปฎิเสธสมติฐานอื่น และสามารถอธิบายได้ว่าบริษัทที่มีผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการใน

ระดับดี ดีมาก และดีเลิศ มีอทิธพิลต่อผลการด าเนินงานของกจิการด้านผลตอบแทนจากสนิทรัพย์

รวม  ซ่ึงบริษัทที่ ได้รับการประเมินจะสามารถสามารถใช้สินทรัพย์ของกิจการได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

อภิปรายสรุปงานวิจยั 

จากการศึกษาความมีอิทธิพลของผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการกับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยพบว่า 

1. อตัราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)  

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการไม่มีอิทธิพลต่ออัตราก าไร

ขั้นต้นเน่ืองจากก าหนดนัยส าคัญไว้ที่ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ 

อยุธยา (2558)โดยผลงานวิจัยพบว่า อัตราก าไรขั้นต้น ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการประเมินการ

ก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Akachai Apisakkul (2551) ที่พบว่าผลการ

ประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่ท  าธุรกิจเป็นครอบครัว (Family Business) เน่ืองจาก

การเกบ็ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน ตัวแปรควบคุม ซ่ึงส่งผลให้ผลงานวิจัยแตกต่างกัน

ได้  

2. อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Income Margin) 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการไม่มีอิทธิพลต่ออัตราก าไรจาก

การด าเนินงานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2558)  แต่ไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญศิริ ชาวนาใต้ (2554) ด้วยผลงานวิจัยที่พบว่า คะแนนการ

ประเมินการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ต่ออัตราก าไรจากการด าเนินงานเน่ืองด้วยตัวแปรที่

ใช้เป็นบริษัทที่ไม่ได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการกับบริษัทที่ได้รับการประเมินกิจการโดย
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ใช้ผลการด าเนินงานในส่วนของอัตราก าไรจากการด าเนินงาน เน่ืองจากการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตในการวิจัยเช่น ปี พ.ศ. เป็นต้น จึงส่งผลให้ผลงานวิจัยแตกต่างกนั 

3. อตัราก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการไม่มีอิทธิพลต่ออัตราก าไรสุทธิ

ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ รมิดา คงเขตวนิช (2561), เบญจวรรณศุภภัทรพร (2561)  พบว่า

ผลการประเมินก ากับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานในส่วนของอัตราก าไร

สุทธิ แต่มีผลกับอัตราผลการด าเนินงานอื่น เช่น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และอัตรา

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชยา สืบอ่อน, ประยูร โตสงวน 

(2558) ที่พบว่า การก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับอัตราก าไรสุทธิ ซ่ึงด้วยงานวิจัยดังกล่าว

กลุ่มตัวอย่างเป็น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

4. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)  

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการไม่มีอิทธิพลต่ออัตราลตอบ

แทนของผู้ถือหุ้น ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ Erdur and Karabiyik (2015), Epps and Cereola 

(2008) แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รมิดา คงเขตวนิช (2561) ที่พบว่าผลการประเมินการ

ก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) อีกทั้ งยังมี

ความสัมพันธ์ที่ต่างกันเช่นเดียวกับงานวิจัยของ เสกศักด์ิ จ าเริญวงศ์ (2556) ที่อธิบายว่าการ

ก ากับดูแลกิจการส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาและเติบโตอย่างย่ังยืน  (Sustainable Development

)  อย่างไรกต็ามผลงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องอาจข้ึนอยู่กับปีพุทธศักราชที่ท  าการตรวจสอบ ตัวแปร

ควบคุม และกลุ่มตัวอย่าง 

5. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (Return on Assets : ROA) 

ผลงานวิจัยพบว่า ผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการมีอทิธพิบต่ออัตราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์รวมด้วยความเช่ือม่ันที่ 95% (ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ กังสดา แก้วหานาม, ศิริลักษณ์ ศุทธชัย และนภาพร ลิขิตวงศ์ขจร (2560) ที่ได้

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริม

กรรมการบริษัทไทยกับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้านอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

รวม (ROA) ซ่ึงหมายถึงว่าหากบริษัทที่ได้รับการประเมินดังกล่าวอยู่ในระดับดี จะส่งผลการ

ด าเนินงานดีไปด้วย และยังสอดคล้องกบังานวิจัยของ วรมิดา คงเขตวนิช (2561), สรินยา เชาวน์

เกษม (2553) และจิรัฏฐ์ ฐิตะสัทธาวรกุล (2555) เช่นเดียวกันซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหากบริษัท
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ได้ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ ดี จะมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานด้านอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อีกทั้งงานวิจัยของ กุลจิรา สมวงศ์ (2550) ระบุผลงานวิจัยว่า อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทนผู้บริหาร แสดงให้

เหน็ว่า หากบริหารจัดการสนิทรัพย์แล้วก่อให้เกิดก าไร และผู้บริหารกจ็ะได้รับค่าตอบแทนที่สูงข้ึน

ตามไปด้วย อย่างไรก็ตามงานวิจัยฉบับน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kara , Erdur and 

Karabiyik (2015) และ Epps and Cereola (2008) และ ณัฐพล (2555)  ที่ผลของงานวิจัย

พบว่า คะแนนการก ากับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ซ่ึง

งานวิจัยที่ไม่สอดคล้องเน่ือจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่คนละประเทศ ปีพุทธศักราชที่ใช้ในงานวิจัย และ

ตัวแปรควบคุมอื่นๆ 

ขอ้จ ากดังานวิจยั 

1. สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีการเปิดเผยรายช่ือเฉพาะบริษัทที่

ได้รับคะแนน ระดับดีขึ้ นไปเท่าน้ัน ซ่ึงไม่สามารถเกบ็รวบรวมข้อมูลของบริษัทที่ได้รับคะแนน

ประเมินในระดับต ่ากว่าดีในแต่ละปีได้ 

2. งานวิจัยเป็นเพียงการวิเคราะห์บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ 

(MAI) ดังน้ันการวิเคราะห์การวิจัยที่เกิดข้ึนจึงไม่สามารถอธิบายได้ ครอบคลุมทุกบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวิจยัในอนาคต 

1. ผู้วิจัยที่สนใจศึกษาอิทธิพลของผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่มีต่อผลการ

ด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยน าอัตราส่วน

ทางการเงินตัวอื่นวิเคราะห์ เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 

เป็นต้น เน่ืองจากผู้วิจัยไม่ได้น าอตัราส่วนมาวิเคราะห์ทุกตัว 

2. ผู้วิจัยที่สนใจควรแยกเป็นแต่ละอุตสาหกรรม เน่ืองจากในแต่ละอุตสาหกรรมที่

แตกต่างกนัออกไป 

 

 

 



10 
 

 
 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กุลจิรา สมวงศ.์  (2550).  ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานตอบแทนผู้บริหารของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง ในช่วงปีพ . ศ. 2545 – 2549 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กลัยกิตต์ิ กีรติองักูร. (2560), การก ากบัดูแลกิจการและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฆ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 
2,  42-54 

กงัสดา แก้วหานาม ศิริลกัษณ์ ศุทธชัย และนภาพร ลิขิตวงศ์ขจร (2560), ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการท่ีประเมินโดยสมาคม ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
กับผลการดeเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

จุฑามาศ จูงกล่ิน. (2554). ปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

จิรัฏฐ์ ฐิตะสัทธาวรกุล. (2555). การก ากับดูแลกิจการกับความสามารถในการท าก าไรและมูลค่า
ตลาดส่วนเพ่ิม กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ชาญศิริ ชาวนาใต ้(2554). ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกับ               
ประสิทธิภาพในการท าก าไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ณฐักานต ์เกียรติมงคลเลิศ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการถือหุ้นโดยผู้บริหารและการก ากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการบริษัทต่อผลการด าเนินงานของบริษัท (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ณัฐพล ค านวณผล.  (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบรรษัทภิบาลอัตราส่วนทางการเงินและ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) .  กรุงเทพฯ :  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



11 
 

 
 

ตลากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2560). หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560. สืบคน้จา www.sec.or.th/cgthailand/TH/Documents/Regulation/CGCode.pdf 

ธนศกัด์ิ ชอบธรรม. (2554) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดหลักทรัพย์ 
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจการเกษตร. 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

นิยม ค าบุญทา. (2550). การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ . กรุงเทพฯ : ส านกังาน
การวจิยัแห่งชาติ 

บุษยา สุโฆสิต. (2548) การวิเคราะห์งบการเงินเก่ียวกับความสามารถในการท าก าไร. วารสาร
รามค าแหง ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 1, หนา้ท่ี 355-365 

เบญจวรรณศุภภัทรพร. (2561). ผลกระทบของระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการ 
สถาบันเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิ, 172-190 

เบ็ญจวรรณ ชาติจอหอ. (2552), ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ความเช่ือมั่น
ต่องบการเงินและภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสารคาม 

ปทมา วรรณะ.(2554). ความสัมพันธ์ระหว่างก าไรทางบัญชีความเป็นเจ้าของธุรกิจและรายการท่ีไม่
เกิดขึ้นประจ ากับค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พชัรินทร์  ภัทรวานิชานนท์.(2552).  ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไรกับ
ผลตอบแทนผู้ บริหารของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ภทัรพงศ ์เจริญกิจจารุกร. (2556). Sarbanes-Oxley Act และการก าากบัดูแลกิจการในต่างประเทศ สู่
ธรรมาภิบาลในประเทศไทย. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทศัน์ ปีท่ี 35 ฉ.138 ต.ค.-
ธ.ค.56, 92-119 

มัทนา กฤษฎางค์พร. (2559) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของโรงพยาบาล  
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



12 
 

 
 

รมิดา คงเขตวณิช. การประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีกับความสามารถในการท าก าไรและมูลค่า
กิจการของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

วรลกัษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ
และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย. (2562). หลักเกณฑ์การส ารวจโครงการส ารวจการ
ก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย . สืบคน้จาก www.thai-iod.com/imgUpload/
เอกสารเผยแพร่โครงการ%20CGR%202019-THAI.pdf 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. (2561).  Corporate Governance Report Of Thai 
Listed Companies 2018. สืบค้นจาก www.thai-iod.com/imgUpload/รายช่ือบริษัทท่ี
ได้ผลคะแนนระดับดี -ดีเลิศ%20และ%20Top%20Quartile%20แต่ละกลุ่ม%20
ประจ าปี%202561.pdf  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. (2560).  Corporate Governance Report Of Thai 
Listed Companies 2017.  สืบค้นจาก www.thai-iod.com/imgUpload/รายช่ือบริษัทท่ี
ได้ผลคะแนนระดับดี -ดี เ ลิศ%20และ%20Top%20Quartile%20แต่ละกลุ่ ม%20
ประจ าปี%202560(4).pdf  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย. (2559).  Corporate Governance Report Of Thai 
Listed Companies 2016. สืบคน้จาก www.thai-iod.com/imgUpload/ 

สรินยา เชาวน์เกษม.  (2553).  ผลการด าเนินงานของกิจการกับคะแนนการประเมินการก ากับดูแล
กิ จก าร ท่ี ดี  ( วิ ท ย า นิพน ธ์ป ริญญามหาบัณ ฑิต ) .   ก รุ ง เทพฯ  :มหาบัณ ฑิต
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สุชญา แต่งผล. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงาน การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความ
เป็นเจ้าของกิจการกับค่าตอบแทนผู้บริหาร  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
กรุงเทพฯ :มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

โสภณ บุญถนอมวงศ.์ (2558) ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไร และประสิทธิภาพ
ก า รบ ริห า ร สิ นท รัพ ย์  ( วิ ท ย า นิ พน ธ์ ป ริญญ ามห าบัณ ฑิต ) .  ก รุ ง เ ทพฯ  : 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



13 
 

 
 

สรียา อชัฌาสัย. (2553) การศึกษาความสามารถในการท าก าไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมการแพทย์  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

สุชลธา บุพการะกุล. (2552), ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เสกศกัด์ิ จ  าเริญวงศ์. (2556). ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อ
สังคมกับผลกระทบท่ีมีต่อมูลค่ารวมของกิจการ. วารสารการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน, 150-175 

สรียา อชัฌาสัย. (2553). การศึกษาความสามารถในการท าก าไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมการแพทย์  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ภาษาต่างประเทศ 

Akachai Apisakkul. (2009).  Corporate Governance and Financial Performance of family business 
listed in the security exchange of Thailand. Bangkok : University of the Thai Chamber 
of Commerce 

Epps, R.W. & Cereola, S.J. (2008). Corporate Governance Ratings Reflect a Company Operating 
Performance, Critical Perspectives on Accounting, 19, 1135-1148 

Kara, E. , Erdur, A.  D.  and  Karabiyic, L.  (2015) .  Effects of Corporate governance level on the 
financial performance of companies.   A Research on BIST  Corporate governance 
index, Ege academic review, 265-274 

 


