
 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไรกบัผลตอบแทนผู้บริหารและ
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
 

     ปณิชา วรพฒัน์ผดุง1 
ธนิดา จิตร์นอ้มรัตน์2 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไรกับ

ผลตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของ SETSMART ในปี พ.ศ.
2558 – พ.ศ. 2562 จ านวน 561 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษา พบวา่ ความสามารถในการท าก าไร ไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น(EPS) อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น(ROE) มีความสัมพนัธ์กบั
ผลตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ และอัตราส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนผูบ้ริหารและ
กรรมการ ไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น(EPS) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น(ROE) และ
ขนาดของกิจการ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

1. บทน า 
จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวนอยูต่ลอดเวลา ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจลงทุนของ

ผูถื้อหุ้นจะมองในด้านผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลัก  นักลงทุนโดยทัว่ไปต้องการความ
น่าเช่ือถือ ความโปร่งใส ความเท่ียงธรรม รวมทั้งแนวทางปฏิบติัขององคก์ร มีความเป็น “บรรษทัภิบาล”
มากนอ้ยเพียงใดจากบริษทัหลกัทรัพย ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัการบรรษทัภิบาล 
เร่ิมตั้งแต่การเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษทัเพื่อมาด าเนินการก ากบัดูแลกิจการรวมถึงการคดัสรร
ผูบ้ริหารระดบัสูงมาเป็นตวัแทนในการบริหารงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษทั 
                                                 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 



 

 

เพื่อให้บริษทัด าเนินงานตามแนวทางท่ีไดป้ระชุมร่วมกนักบัผูถื้อหุ้นบริษทัเหล่าน้ีลว้นเป็นไปตาม
หลกัการท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

เน่ืองจากตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งเงินทุนและระดมทุนท่ีใหญ่ท่ีสุด หลักเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดต่างๆเป็นหลกัประกนัถึงความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนท่ีจะเขา้มาลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยน์ัน่เอง 

ในปัจจุบนัการจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารมีดว้ยกนัหลายรูปแบบ ทั้งท่ี
เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น เงินเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนสั รถประจ าต าแหน่ง เป็นตน้ โดย
ผลตอบแทนนั้นควรสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัเพื่อกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้
กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และรับผิดชอบ หากเป็นเช่นน้ี 
ผลท่ีไดก้็จะมาในรูปของผลประกอบการท่ีดี การยอมรับของผูบ้ริโภค คู่คา้ และนกัลงทุน ทา้ยท่ีสุด
ประโยชน์ก็เป็นของผูถื้อหุน้ทุกราย 

ในมุมของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ค่าตอบแทนควรอยู่ในลักษณะท่ีเทียบได้กับ
อุตสาหกรรม ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ควรสะทอ้นถึงความรับผิดชอบและการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการ จึงควรสูงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล หรือสมเหตุสมผล
กับประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการและเปรียบเทียบได้กับค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ก็ไม่ควรจะสูงเกินไปจนท าให้ผูถื้อหุ้นได้รับความเสียหายหรือถูกเอา
เปรียบ ท่ีส าคญัคือตอ้งผา่นความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ดว้ย 

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยเีป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีการแข่งขนัสูง เน่ืองจากการใช้
เทคโนโลยี รวมถึงการส่ือสารโทรคมนาคมนับวนัจะมีบทบาทสูงในการสนับสนุนการพฒันา
ประเทศ ทั้งในดา้นธุรกิจการคา้ การบริการ และอุตสาหกรรม จึงนบัว่าเป็นส่ิงส าคญัและมีความ
จ าเป็นอยา่งมากในการด าเนินธุรกิจ และกลายเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวติในปัจจุบนั 

การวดัผลการด าเนินงานจึงเป็นขอ้มูลหน่ึงท่ีจะช่วยให้นกัลงทุนใชเ้ป็นขอ้มูล ประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน เน่ืองจากผลการด าเนินงานของธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น และ เคร่ืองมือท่ี
น ามาใช้ในการวดัผลการด าเนินงาน ก็คือ การวิเคราะห์งบการเงิน ซ่ึงท าให้นักลงทุน ทราบ
ความสามารถในการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทั จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นวา่การเปิดเผยขอ้มูลการจ่ายผลตอบแทนให้กบัผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความส าคญัและเป็นท่ีสนใจส าหรับผูถื้อหุ้น บุคคล
ทัว่ไป ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และ
ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ว่ามีการเปล่ียนแปลงไป



 

 

อย่างไรเพื่อประกอบการตดัสินใจแก่นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจ ท่ีจะน าไปใช้วิเคราะห์การลงทุนได้
อยา่งมัน่ใจมาก 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการท าก าไรกบัผลตอบแทนผูบ้ริหารและ

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลย ี

 

3. สมมติฐานการวจิัย 
ความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ 

 

4. ขอบเขตของการวจิัย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี 
2. ศึกษาขอ้มูลของงบการเงินซ่ึงไดร้วบรวมมาจากแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ฐานข้อมูลใน SETSMART ท่ีเป็นงบ
ประจ าปีและไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน 
งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ซ่ึงระยะเวลาท่ีท าการศึกษาเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 – ปี พ.ศ. 2562  

3. ขอ้มูลในแบบแสดงรายงานหัวขอ้การจดัการและก ากบัดูแลกิจการจากแบบ 56-1 และ
รายงานประจ าปีจะตอ้งแสดงผลตอบแทนผูบ้ริหารหรือผลตอบแทนกรรมการและในส่วนของงบ
การเงินตอ้งมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงขอ้มูลต่างๆท่ีจะน าไปค านวณอตัราส่วนทางการเงินได้แก่
ก าไรต่อหุน้ อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษทัสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างการจ่าย

ผลตอบแทนผู ้บริหารระดับสูงของกิจการให้เหมาะสมและโปร่งใส ลดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริการและกรรมการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 



 

 

2. เพื่อให้นกัลงทุน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายสามารถเปรียบเทียบการจ่าย
ค่าตอบแทนระหวา่งกิจการไดว้า่มีความเหมาะสมเพียงใดเม่ือพิจารณาในมุมมองของความสามารถ
ในการท าก าไร และน าไปประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการลงทุนและบริหารจดัการภายใน
องคก์ร 

3. เพื่อให้ผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไป
ใชเ้ป็นแนวทางในการวางนโยบายและแผนการด าเนินงานของกิจการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

6. ระเบียบวธิีวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีคือบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีจ านวน 38 บริษทั ขอ้มูลท่ีใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 – ปี พ.ศ. 2562 รวม 5 ปี 760 ตวัอยา่ง ทั้งน้ีไม่รวมบริษทัท่ีมีขอ้มูลงบการเงิน ขอ้มูลตามแบบ 
56-1 ไม่สมบูรณ์ คงเหลือกลุ่มบริษทัตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีจ  านวน 561 กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่กระดาษท าการท่ีรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ 
ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ขอ้มูลจากรายงานประจ าปีงบการเงินและแบบแสดงรายงานประจ าปี  (แบบ56-1) ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 – ปี พ.ศ. 2562 จากฐานขอ้มูลขอ้มูลออนไลน์ท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตผา่นทางเวบ็ไซต์ของ 
SETSMART  

2. ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดท้  าการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพิ่มเติมเพื่อใชป้ระกอบรายละเอียดและช่วยส่งเสริมให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนจากบทความ 
งานวจิยั วทิยานิพนธ์ วารสาร หนงัสือ ต าราทางวชิาการ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

กระดาษท าการมีขอ้มูลตามตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุมตามท่ีไดก้ าหนด
ได ้ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ ความสามารถในการท าก าไรซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไรต่อหุ้น(EPS) อตัรา
ผลตอบแทนสินทรัพย์(ROA) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น(ROE) ของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

ตวัแปรตาม คือ ค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ โดยผลตอบแทนคณะกรรมการแสดง
ถึงผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินทั้งในส่วนของ เงินเดือน ค่าเบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง รวมถึงโบนสัท่ีอนุมติั
การจ่ายในท่ีประชุมประจ าปี และผลตอบแทนผูบ้ริหารจะก าหนดจากผลการด าเนินงานของบริษทั



 

 

ซ่ึงบางกิจการจะตั้งเป้าผลตอบแทนไว ้และผลรวมของผลตอบแทนของผูบ้ริหารและกรรมการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 – ปี พ.ศ. 2562 

ตวัแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ โดยเลือกใช้สินทรัพยร์วมของกิจการมาเป็นตวัวดั
ขนาดของกิจการ และอายุของบริษทั โดยวดัจากวนัท่ีก่อตั้งบริษทัซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้
ปรับหน่วยท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นระยะเวลาในการด าเนินกิจการการประกอบธุรกิจท่ียาวนานกวา่จะ
ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน 

จากท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลตามท่ีไดว้างแผนไว ้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นการรวบรวมวิเคราะห์และ

สรุปลกัษณะเบ้ืองตน้ของขอ้มูลโดยขอ้มูลของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม จากนั้นขอ้มูลจะถูก
น ามาท าการวิเคราะห์ขั้นตน้ในรูปแบบของค่าความถ่ีการหาสัดส่วนหรือร้อยละ การวดัแนวโนม้สู่
ส่วนกลาง เช่น การหาค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน และการวดัการกระจายขอ้มูลเช่นค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  
(Multiple Regression Analysis) เ ป็นเทคนิคการวิ เคราะห์ทางสถิ ติ เพื่ อส ร้างสมการท านาย  
(Prediction equation) โดยพิจารณาค่าสถิติจากระดับนัยส าคญัของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ี
ก าหนด คือระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 

7. ผลการวจิัย 
สรุปผลข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา  
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ต ่าสุดเท่ากบั 6.43 ลา้นบาท สูงสุดเท่ากบั 4,642.97 ลา้น

บาท โดยมีค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบั 201.48 ลา้นบาท และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 581.98 จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ต ่าสุดเท่ากบั 0.00 ลา้นบาท สูงสุดเท่ากบั 466.56 ลา้นบาท 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 55.91 ล้านบาท และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 51.98 และจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ ต ่าสุดเท่ากบั 0.02 ลา้นบาท สูงสุดเท่ากบั 2,811.42 ลา้นบาท 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 154.07 ลา้นบาท และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 330.01 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์ความสามารถในการท าก าไร จาก ก าไรต่อหุ้น 
(EPS) ต  ่าสุดเท่ากบั 0.01 บาท สูงสุดเท่ากบั 12.90 บาท โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.45 บาท และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) ต ่าสุดเท่ากับ 0.01% สูงสุด
เท่ากบั 63.07% โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.70% และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.36 และอตัรา



 

 

ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ต ่าสุดเท่ากบั 0.02% สูงสุดเท่ากบั 263.02 โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 19.18% และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 24.88 โดยมีขนาดของกิจการต ่าสุดเท่ากบั 2.10 
พนัลา้นบาท สูงสุดเท่ากบั 3602.04 พนัลา้นบาท โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 133.01 พนัลา้นบาท และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 317.08 และมีอายุของกิจการ ต ่าสุดเท่ากบั 0.00 ปี สูงสุดเท่ากบั 
42.00 ปี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.89 ปี และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.03 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน  
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 

ผลตอบแทนของผูบ้ริหารและกรรมการ (COMP) มีความสัมพนัธ์เชิงลบในทิศทางตรงกนัขา้มกบั 
ก าไรต่อหุ้น (EPS) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ากบั -0.121 อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ผลตอบแทนของผูบ้ริหารและกรรมการ (COMP) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ทิศทางเดียวกนักบั อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สันเท่ากับ 0.098 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลตอบแทนของผู ้บริหารและ
กรรมการ (COMP) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกนักบั ขนาดของกิจการ (SIZE) มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันเท่ากับ 0.664 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ผลตอบแทนกรรมการ (BOARD) มีความสัมพนัธ์เชิงลบในทิศทางตรงกนัข้ามกบั ก าไรต่อหุ้น 
(EPS) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ากบั -0.098 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผลตอบแทนกรรมการ (BOARD) มีความสัมพนัธ์เชิงลบในทิศทางตรงกันข้ามกับ อัตรา
ผลตอบแทนสินทรัพย์(ROA) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ากับ -0.083 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลตอบแทนกรรมการ (BOARD) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในทิศทาง
เดียวกนักบั ขนาดของกิจการ (SIZE) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ากบั 0.897 อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลตอบแทนผูบ้ริหาร (EXE) มีความสัมพนัธ์เชิงลบในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบั ก าไรต่อหุ้น (EPS) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ากบั -0.157 อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลตอบแทนผูบ้ริหาร (EXE) มีความสัมพนัธ์เชิงลบในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบั อายขุองกิจการ(AGE) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ากบั -0.242 อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผลตอบแทนผูบ้ริหาร (EXE) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในทิศทาง
เดียวกนักบั อตัราผลตอบแทนสินทรัพย(์ROA) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ากบั 
0.171 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผลตอบแทนผูบ้ริหาร (EXE) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ในทิศทางเดียวกนักบั ขนาดของกิจการ (SIZE) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ากบั 
0.202 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 



 

 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทุกตวั เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่ ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีมีความสัมพนัธ์มากกวา่ 0.80 จึงไม่พบปัญหา 
Multicollinearity  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ได้มีการก าหนดค่า
ระดบันยัส าคญัในการทดสอบสมมติฐานไวเ้ท่ากบั 0.05 ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่  

ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างก าไรต่อหุ้น (EPS) กบัผลตอบแทนของ
ผูบ้ริหารและกรรมการ (COMP) พบว่า ก าไรต่อหุ้น (EPS) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลตอบแทน
ของผูบ้ริหารและกรรมการ (COMP) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) กบั
ผลตอบแทนของผูบ้ริหารและกรรมการ (COMP) พบว่า อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนของผูบ้ริหารและกรรมการ (COMP) ระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น 
(ROE) กบัผลตอบแทนของผูบ้ริหารและกรรมการ (COMP) พบวา่ อตัราผลตอบแทนจากส่วนของ
ผูถื้อหุน้ (ROE) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนของผูบ้ริหารและกรรมการ (COMP) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไรกับผลตอบแทน

ผู ้บริหารและกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผูว้จิยัไดแ้บ่งการอภิปรายงานวจิยั ดงัน้ี 

1. ก าไรต่อหุน้กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ 
ผลการศึกษาพบวา่ก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ โดยมีความสัมพนัธ์กนัในทางลบ หมายความวา่ ก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กนั
ในทิศทางตรงขา้มกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ คือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของก าไรต่อหุ้น 
จ านวน 1 หน่วย จะมีผลต่อผลตอบแทนของผูบ้ริหารและกรรมการ (COMP) ไปในทิศทางตรงกนั
ขา้ม แต่อยู่ในระดบัต ่า ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาในอดีตท่ีพบว่าก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบั
ค่าตอบแทนตามท่ี บุญทวี แกว้ค าสอน(2552) ,ร าไพ มหาไชย(2557) ไดศึ้กษาไว ้ซ่ึงผลการศึกษาท่ี
ต่างกนันั้น อาจเน่ืองมาจากวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น ปี พ.ศ. ท่ีเก็บขอ้มูลของตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรตาม หรือประเภทธุรกิจท่ีท าการศึกษา 



 

 

2. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์กับค่าตอบแทนผู ้บริหารและ
กรรมการ 

ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ แต่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ กล่าวได้ว่าอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์หรือการน าสินทรัพยท่ี์บริษทัมีอยู่ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดก าไร ซ่ึงถือเป็นผลการด าเนินงาน
ของกิจการ ไม่ได้เป็นตวัช้ีวดัในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึง
ขดัแยง้กับผลการศึกษาในอดีตท่ีพบว่าอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีความสัมพนัธ์กับ
ค่าตอบแทน ตามท่ี พชัรินทร์ ภทัรวานิชานนท(์2553) ไดศึ้กษาไว ้ซ่ึงผลการศึกษาท่ีต่างกนันั้น อาจ
เน่ืองมาจากวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น ปี พ.ศ. ท่ีเก็บขอ้มูลของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
หรือประเภทธุรกิจท่ีท าการศึกษา 

3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ 
ผลการศึกษาพบวา่อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กนั ในทิศทาง

เดียวกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีความสัมพนัธ์กนัในทิศ
ทางบวก แต่อยู่ในระดบัต ่า แสดงให้เห็นว่าหากผลการด าเนินงานของกิจการเพิ่มข้ึน ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหารก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลจิรา สมวงศ(์2550) ,พชัรินทร์ 
ภทัรวานิชานนท(์2553),สุพสัรา นราแยม้(2561) 

นอกจากน้ี ผลการศึกษายงัพบขนาดบริษทัซ่ึงเป็นตวัแปรควบคุมนั้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
อยา่งมีนยัส าคญักบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กุล
จิรา สมวงศ(์2550) และพชัรินทร์ ภทัรวานิชานนท(์2553) ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ การก าหนดค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารจะข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัและขนาดของบริษทั 

สุดทา้ยน้ี เม่ือเราทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานของกิจการกบัผลตอบแทน
ผูบ้ริหารตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนในการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนทางธุรกิจ หรือจะสร้างประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้นในการน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใช้
เพื่อพิจารณาก าหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารให้เหมาะสมต่อไป 
รวมทั้งหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ สามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปก าหนดกฎเกณฑ์หรือรูปแบบของ
ผลตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารว่าควรจะเป็นเช่นใด และก าหนดรูปแบบการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัผลตอบแทน จะเห็นไดว้่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยให้บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการพฒันาและปรับปรุง ซ่ึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดีนั้นจะท าให้องค์กรมีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันักลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนหันมา
ลงทุนในกิจการ 



 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้จิยัพบขอ้สังเกตท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยั ซ่ึงสามารถน ามาได ้ดงัน้ี 
 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัในคร้ังน้ี 
1. การวจิยัในคร้ังน้ี พบวา่ ก าไรต่อหุน้มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงขา้มกบัค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารและกรรมการอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 เหตุท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากค่าตอบแทนผูบ้ริหารและ
กรรมการเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทัซ่ึงหากเพิ่มข้ึนจะท าใหก้ าไรของบริษทัลดลง ผูบ้ริหารสามารถน า
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายและแผนการด าเนินงานของกิจการ
ให้มีความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ ควรพิจารณาให้สอดคลอ้ง
กบัผลงานของกิจการ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคนเป็นส าคญัเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
ของบริษทั และถือเป็นปัจจยัหน่ึงในการตดัสินใจเพื่อเขา้ไปลงทุนในบริษทั 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัผลตอบแทนผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยในรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ในส่วน
ของจ านวนผูบ้ริหารท่ีไดรั้บผลตอบแทน บางบริษทัก็เปิดเผยจ านวนผูบ้ริหารดงักล่าว แต่บางบริษทั
ก็ไม่ได้เปิดเผยขอ้มูลไว ้ซ่ึงหากบริษทัใดท่ีไม่มีขอ้มูล ผูว้ิจยัจะไม่สามารถน ามาใช้เป็นตวัแปรท่ี
สนใจในการศึกษาได ้เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีจ าเป็นตอ้งใชจ้  านวนผูบ้ริหารท่ีไดรั้บผลตอบแทน มา
ค านวณหาผลตอบแทนผูบ้ริหารเฉล่ียต่อคนต่อปี ท าให้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษามี
จ านวนลดลง ดงันั้น หน่วยงานก ากบัดูแลควรก าหนดมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลให้เป็นรูปแบบ
เดียวกนั เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบขอ้มูลของนกัลงทุน และผูท่ี้สนใจศึกษา 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการศึกษากับบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปว่า อาจ
ศึกษาบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง หรือกลุ่ม MAI ดว้ย โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวา่งบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบั บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจขนาด
กลาง หรือกลุ่ม MAI เพื่อศึกษาว่าปัจจยัด้านความสามารถในการท าก าไรมีผลต่อผลตอบแทน
กรรมการท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร และเพื่อศึกษาวา่ปัจจยัดา้นผลตอบแทนผูบ้ริหารมีผลต่อ
ผลการด าเนินงานเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

2. ผูท่ี้สนใจศึกษาอาจท าการศึกษาผลการด าเนินงานในมุมมองอ่ืนๆนอกจากมุมมอง
ทางดา้นบญัชี โดยอาจเลือกการวดัผลการด าเนินงานทางดา้นเศรษฐศาสตร์ อยา่งเช่น มูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added: EVA) หรือวดัผลการด าเนินงาน และความสามารถในการ
ท าก าไรตวัอ่ืน เช่น อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไร(Price earnings Ratio) อตัราส่วนเงินปันผลต่อ



 

 

ก าไร (Dividend Payout Ratio) อัตรา ส่วนผลตอบแทนจาก หุ้น  (Stock Return)  เพื่ อ ศึกษา
ความสัมพนัธ์ผลตอบแทนผูบ้ริหารในมุมมองอ่ืน 

3. ส าหรับตวัแปรทั้งผลตอบแทนผูบ้ริหารและผลตอบแทนกรรมการนั้น การศึกษาคร้ัง
ต่อไปอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ESOP (Employee Stock 
Ownership Plan) หรือ EJIP (Employee Joint Investment Program) เป็นตน้ 

4. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจพิจารณากลไกการก ากับดูแลกิจการอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น 
สัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร สัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีถือของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือสัดส่วน
การถือหุน้ของกรรมการบริหาร เป็นตน้ 
 

10. กติติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบบัน้ีจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาจาก รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อม

รัตน์ ท่ีได้ให้ความรู้เก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการให้ค  าปรึกษา และการตรวจแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงต่อผูท้รงคุณวุฒิ ไดแ้ก่ ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม ดร.รชฏ ข า
บุญ ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หลา้ รวมถึงคณาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ทุก
ท่าน ท่ีได้กรุณาให้ความรู้ ค  าปรึกษา ค าแนะน า ช้ีแนะและขอ้คิดในการปรับแก้ไขงานวิจยัให้มี
คุณภาพส าเร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ ญาติพี่น้องของผูว้ิจยัท่ีให้โอกาสและสนับสนุนให้ได้รับ
การศึกษา รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และ
ขอขอบพระคุณเจา้ของเอกสารและงานวิจยัทุกท่าน ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูล ให้ผูว้ิจยัไดน้ ามาอา้งอิง ใน
การท าวจิยัจนกระทัง่งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดงานวจิยั
ฉบบัน้ี ขอมอบแด่วงการการศึกษา ตลอดจนคณาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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