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งานวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการประเมินโดย IOD ปี 2557 กับผล
การดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้อตั ราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) เป็ น
อัตราส่ว นที่ใช้ในการวัดผลการดาเนินงานของกิจการ กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2556 จานวน 403 บริษทั ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
(Multiple regressions)
ผลการศึกษา พบว่า ระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการประเมินโดย IOD มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม แสดงให้เห็นว่ากิจการทีไ่ ด้รบั การประเมินระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการจาก IOD ในเกณฑ์ดี จะมีผลการดาเนินงานทีด่ ี
เช่นกัน
คาสาคัญ: การกากับดูแลกิจการ ผลการดาเนินงาน บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Abstract
The study aims to investigate the relationship between corporate governance scored by Thai institute of directors
(IOD) in 2014 and corporate performance among Thai listed companies. The return on assets ratio (ROA) is used to measure
the corporate performance. The samples of this study are 403 Thai listed companies within June 31, 2013.
The research used the multiple regressions analysis to investigate the relationship between corporate governance
and corporate performance. The results revealed that ROA has positive relationship to corporate governance scored by Thai
IOD.
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1. บทนา
ภายหลังจากการผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วง
ปี พ.ศ. 2540 หลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
ต่างเริม่ ตื่นตัวและผลักดันกิจการต่างๆให้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และนาหลักการ
ก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดีม าใช้ใ นการจัด การภายในควบคู่ ก ับ การ
บริห ารงานของกิจ การ ซึ่ง หน่ ว ยงานต่ า งๆนั ้น รวมถึ ง ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ในปี พ.ศ. 2544 ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยได้ ส นั บ สนุ น ให้ ม ีก ารจัด ตัง้ สมาคมส่ ง เสริม
กรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นสมาคมทีจ่ ะช่วยส่งเสริม ติดตามพัฒนาด้าน
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี และประเมินการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2544 จนถึงปจั จุบนั IOD ประเมินบริษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินอ้างอิงจากหลักกากับดูแลกิจการทีด่ ี 5 หมวดซึ่งประกอบ
ไปด้วย 1) สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders) 2) การ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of
Shareholders) 3) การคานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย (Roles
of Stakeholders) 4)การเปิ ด เผยข้อ มู ล และความโปร่ ง ใส
(Disclosure and Transparency) และ5) ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (Board Responsibilities) IOD ใช้หลักดังกล่าวเป็น
หลักเกณฑ์ในการประเมินและจัดระดับช่วงคะแนนการกากับดูแล
กิจการ
จากงานวิจยั ภายในประเทศที่ผ่านมามีผู้วจิ ยั สนใจน า
คะแนนการกากับดูแลกิจการโดย IOD มาหาความสัมพันธ์กบั ผล
การดาเนินงานของกิจการ ซึ่งผลการศึกษาไม่พบความสัมพัน ธ์
ระหว่างคะแนนการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนิน งานของ
กิจการ (นวลนภา อัครพุทธิพร และ ศิลปพร ศรีจนเพชร,
ั่
2550;
อุ บลวรรณ เบ็ญจรงค์กิจ , 2553) และผลการศึกษานี้ย ังไม่
สอดคล้องกับ Sami, Wang and Zhou (2011) ทีไ่ ด้อธิบายไว้ว่า
บริษทั ทีม่ กี ารกากับดูแลกิจการทีด่ จี ะทาให้ราคาหุน้ มีมลู ค่าทีส่ ูงขึน้
ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ ต้ น ทุ น ตั ว แทนลง ท าให้ ม ีผ ลการ
ดาเนินงานระยะยาวดีกว่าบริษทั ทีไ่ ม่มกี ารกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เป็นทีน่ ่าสนใจว่า ในปี 2557 IOD ได้มกี ารปรับปรุงและ
พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินครัง้ ใหญ่ โดยมีการแก้ไขหลักเกณฑ์
จากเดิมในปี 2556 มีการประเมินจานวนทัง้ สิ้น 148 ข้อ โดยแก้ไข
เพิม่ เติมเป็ น 237 ข้อในปี 2557 และจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประเมิน ในครัง้ นี้ ส่ งผลให้มบี ริษัทที่ถูกจัดระดับคะแนนการ
กากับดูแลกิจ การปี 2557 ในช่ว งดีข้นึ ไปลดลงเป็ น จานวนมาก
จากตารางที่ 1 บริษัททีถ่ ูกจัดระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการ
ในช่วงดีเลิศเหลือเพียง 30 บริษทั ลดลงไป 57 บริษทั เมือ่ เทียบกับ
ปี 2556 และในปี 2557 บริษัทส่ ว นใหญ่ ไ ด้ร บั การจัดระดับการ
กากับดูแลกิจการอยู่ในช่วงต่ากว่าดี ถึงร้อยละ 44 แตกต่างจากปี
2556 ทีบ่ ริษทั ส่วนใหญ่ได้รบั การจัดระดับการกากับดูแลกิจการอยู่
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ในช่วงดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์การประเมินการกากับ
ดูแลกิจการที่ไ ด้ร บั การปรับปรุงใหม่ในปี 2557 มีมาตรฐานการ
ประเมิน คะแนนการกากับดูแลกิจการที่สูงขึ้นและมีความเข้มข้น
มากยิง่ ขึน้
ตารางที่ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบจานวนบริษทั ทีไ่ ด้รบั การประเมิน
ก่อนและหลังการปรับปรุงหลักเกณฑ์
ระดับ
การกากับ
ดูแลกิ จการ

หลักเกณฑ์การประเมิ น
ปี 2556
ปี 2557
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ดีเลิศ
87
16.5
30
5.5
ดีมาก
166
31.6
107
19.5
ดี
152
28.9
171
31.1
ต่ากว่าดี
121
23.0
242
44.0
รวม 526
100.0
550
100.0
ที่มา: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (2557)
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาว่าในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินการกากับดูแลกิจการของ IOD ใน
ครัง้ นี้ บริษัทที่ได้รบั การประเมินในระดับช่วงคะแนนดีขน้ึ ไปจะมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ผลการด าเนิ น งานของกิจ การหรือ ไม่ ตามที่
องค์ก รต่ า งๆไม่ว่า จะเป็ น OECD หรือ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย ได้เสนอแนะ รณรงค์และผลักดันให้กจิ การใช้หลักการ
กากับดูแ ลกิจ การที่ดีค วบคู่ในการบริห ารงานทัวไปของกิ
่
จ การ
ด้วยหวังว่ากิจการที่ได้นาหลักการนี้มาใช้จะส่งผลให้กจิ การมีผล
การดาเนินงานทีด่ อี ย่างยังยื
่ น

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการกากับ
ดูแลกิจการประเมินโดย IOD ภายหลังมีการพิจารณาปรับปรุงและ
เพิม่ เติมหลักเกณฑ์การประเมิน ในปี 2557 กับผลการดาเนินงาน
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด
3.1 ทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory)
ทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory) เป็ น แนวคิดของ
Jensen and Meckling อธิบายไว้ว่า เจ้าของกิจการไม่สามารถ
บริหารงานได้เพียงผูเ้ ดียว เมือ่ กิจการเจริญเติบโตเป็นบริษทั ขนาด
ใหญ่ มีการระดมทุนทีม่ ากขึน้ จากนักลงทุนหรือผูท้ ม่ี คี วามสนใจทา
ให้กจิ การต้องเกีย่ วข้องกับผูม้ สี ่วนได้เสียจานวนมากขึน้ ย่อมส่งผล
ต่ อ การบริห ารงานที่เ ปลี่ย นแปลงไป ท าให้เ กิด ความสัม พัน ธ์
ระหว่างการเป็ นตัวแทนขึ้นระหว่างบุค คล 2 ฝ่าย ได้แก่ ตัว การ
(Principal) คือฝ่ายที่มอบอานาจและตัวแทน (Agent) คือฝ่ายที่
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ได้รบั มอบอานาจในการบริหารงาน เมื่อผู้บริห ารซึ่งเป็ นตัวแทน
ตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากเงินลงทุน และเพื่อ
การสร้ า งผลประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง เป็ น ตั ว การแล้ ว
ความสัม พัน ธ์ข องการเป็ น ตัว แทนระหว่ างผู้ถือ หุ้น กับ ผู้บริห าร
ยังคงมีประสิทธิผลดีแต่ถา้ หากผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของผู้
ถือ หุ้น กับ ผู้บ ริห ารไม่ส อดคล้อ งกัน จะท าให้เ กิด ปญั หาการเป็ น
ตัวแทน (Agency Problem) หรือความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์
ขึน้ (ศิลปพร ศรีจนเพชร,
ั่
2555)
3.2 แนวคิดเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance)
3.2.1 ความหมายของการกากับดูแลกิจการ
การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี หมายถึง ระบบที่จ ัด ให้ม ี
กระบวนการและโครงสร้างทีจ่ ะช่วยให้กจิ การมีการจัดการภายในที่
ดี มีการแบ่งแยกหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบ ประเมินผลกันได้
อย่างตรงไปตรงมา ระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งทาหน้าที่ในการสอดส่องให้ทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีข่ องตนเองด้วยความโปร่งใส เพือ่ สร้างความเชือ่ มันให้
่ แก่
่
ผูม้ สี ่วนได้เสียกับกิจการทุกฝายสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และเพิม่ คุณค่าให้กบั กิจการในระยะยาว (ศิลปพร ศรีจนเพชร,
ั่
2548)
3.2.2 โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies: CGR)
เป็นโครงการทีจ่ ดั ทาขึน้ เพือ่ ใช้ในการสารวจและติดตาม
พัฒนาการการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯโครงการนี้ทาการสารวจและประเมินการกากับดูแล
กิจการภายใต้การดูแลของ IOD โดยได้รบั การสนับสนุ นจากตลาด
หลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เริม่ ต้นโครงการตัง้ แต่ปี 2544 ได้
ทาการส ารวจการก ากับดูแลกิจ การและจัด ทาเป็ น รายงานการ
ก ากับ ดูแ ลกิจ การของบริษัท จดทะเบีย นฯเพื่อ ประกาศผลการ
ประเมินมาแล้วทัง้ หมด 13 ครัง้ โดยได้มกี ารงดเว้นการสารวจในปี
2547 และ ปี 2550 เนื่องจากได้มกี ารทบทวนหลักเกณฑ์การ
ประเมินในปีดงั กล่าว หลักเกณฑ์การประเมินการกากับดูแลกิจการ
ได้อา้ งอิงจากหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง OECD และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หมวดหลัก
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2557) ตามที่ได้
กล่าวไว้ในหัวข้อทีแ่ ล้ว และได้มกี ารปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์การ
ประเมินการกากับดูแลกิจการต่อเนื่องเสมอมา
ในปี 2557 ได้ม ีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การ
ประเมินการกากับดูแลกิจการโดยเพิม่ จานวนข้อค่อนข้างมากเมือ่
เปรีย บเทีย บกับ ปี อ่ืน ๆและเมื่อ น าจ านวนข้อ ตามหลัก เกณฑ์ปี
2556 มาเปรียบเทียบกับ ปี 2557 พบว่าค่าน้ าหนักแต่ละหมวดมี
การเปลีย่ นแปลงไป ดังแสดงตามตารางที่ 2

กังสดาล แก้วหานาม และคณะ
ตารางที่ 2 จานวนหัวข้อทีใ่ ช้ในการประเมินการกากับดูแลของปี
2556 และ ปี 2557
2556

การประเมิ น

2557

จานวน

%

จานวน

%

1.สิทธิของผูถ้ อื หุน้

24

20

33

15

2.การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

16

15

19

10

3.การคานึงถึง
บทบาทของผูม้ สี ่วน
ได้เสีย

18

20

28

20

4.การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

36

20

50

20

5.ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

54

25

107

35

148

100

237

100

รวม

ที่มา: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (2557)
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ใช้ในการประเมินกากับดูแลกิจการ
IOD ได้ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้ รายงานประจาปีของ
บริษทั แบบรายงานข้อมูลประจาปี (56-1) หนังสือนัดประชุมและ
รายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น เว็บไซด์ข องบริษัท ข้อ มูล เกี่ย วกับ
บริษทั ทีเ่ ผยแพร่ผ่านตลท.และกลต. รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน โดยข้อมูลทีใ่ ช้เป็นข้อมูลทีบ่ ริษทั ทาการเปิดเผยต่อ
สาธารณะ ไม่ ไ ด้ป ระเมิน จากการปฏิบ ัติ ง านหรือ การใช้ข ้อ มูล
ภายในขององค์กร เพราะฉะนัน้ จึงเป็นการประเมินจากมุมมองของ
บุคคลภายนอกทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านัน้ (สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย, 2554) ผลการสารวจและประเมินการ
ก ากับ ดูแ ลกิจ การจะเผยแพร่ ใ นรายงานการก ากับ ดูแ ลกิจ การ
บริษัท จดทะเบีย นแบ่ ง เป็ น ช่ ว งคะแนนประเมิน การก ากับ ดูแ ล
กิจการออกเป็น 6 ระดับ ดังแสดงตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ และความหมายการประเมิน
การกากับดูแลกิจการ
ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

90-100

ดีเลิศ

80-89

ดีมาก

70-79

ดี

60-69

ดีพอใช้

50-59

ผ่าน

ต่ากว่า 50
ที่มา:

-

ไม่ม ี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (2557)

IOD จะประกาศและเผยแพร่ผลการประเมินการกากับดูแล
กิจการในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีและจะเปิดเผยเฉพาะรายชื่อบริษทั
ทีไ่ ด้รบั การจัดระดับการกากับดูแลกิจการในช่วงคะแนนดีขน้ึ ไปเท่านัน้
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย, 2557)
3.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สาหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทีผ่ ่านมามีหลายงานวิจยั ที่ผล
การศึกษาได้ออกมาสนับสนุ นแนวคิดทีว่ ่าการทีก่ จิ การบริหารงานโดย
นาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ มี าใช้ควบคู่กบั การบริหารงานทัวไป
่
จะสามารถทาให้ผลการดาเนินงานของกิจการดีขน้ึ Brown and Caylor
(2004) ได้ศกึ ษาหาความสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยดูจากคะแนนการจัดอันดับการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าจั ด ท าโดย Institutional
Shareholder Services (ISS) กับผลการดาเนินงาน พบว่า บริษทั ที่
ได้ ร ั บ การจั ด อั น ดั บ การก ากั บ ดู แ ลที่ ดี จ ะมีผ ลการด าเนิ น งาน
ความสามารถในการทาก าไรและผลตอบแทนจากเงินป นั ผลดีกว่ า
บริษทั ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับทีต่ ่ากว่า
งานวิจยั ของ Sami et al. (2011) ซึ่งได้ศกึ ษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนิ นงาน
ของกิ จ การในตลาดทุ น ของประเทศจี น โดยใช้ อ ั ต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA), อัตราส่วนผลตอบแทนส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (ROE) และ Tobin’s Q เป็ นตัววัดผลการดาเนินงาน
ผลการศึกษาพบตัวแปรการกากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์เชิง
บวกอย่ างมีนัย ส าคัญกับตัว วัดผลการดาเนิ น งานทัง้ 3 ตัว แปร
แสดงให้เห็น ว่ า กิจ การที่มกี ารก ากับดูแลกิจ การที่ดีจะมีผ ลการ
ดาเนินงานทีด่ ดี ว้ ย

แต่กม็ งี านวิจยั ทีไ่ ม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการกากับ
ดูแลกิจการกับผลการดาเนินงานของกิจการเช่นกัน ดังเช่น Epps
and Cereola (2008) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของการกากับดูแล
กิจการกับผลการดาเนินงานของบริษทั โดยดูจากคะแนนการจัด
อันดับการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องประเทศสหรัฐอเมริกา (CGQ)
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในปี 2002-2004 จานวน 256, 359 และ 273
ตัวอย่างตามลาดับ โดยใช้ตวั วัดผลการดาเนินงาน คือ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA), อัตราส่วนผลตอบแทนส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ (ROE) พบว่า คะแนนการจัดอันดับการกากับดูแล
กิจการทีด่ ไี ม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัววัดผลการดาเนินงานทัง้ 2 ตัว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนวลนภา อัครพุทธิพ ร
และศิลปพร ศรีจนเพชร
ั่
(2550) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การกากับดูแลของกิจการโดยใช้ช่วงผลคะแนนของ IOD ที่ได้ทา
การประเมินในปี 2549 และเปิดเผยไว้ใน 3 ช่วง ช่วงดีเลิศ ดีมาก
และดีกบั มูลค่ากิจการ ตามแนวคิด Tobin’s Q โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์แบบ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า การที่
กิจการได้รบั คะแนนการกากับดูแลกิจการที่ดี ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับมูลค่ากิจการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอุบลวรรณ เบ็ญ
จรงค์กจิ (2553) ทีไ่ ด้นาช่วงผลคะแนนการกากับดูแลของกิจการ
ของ IOD ในปี 2553 มาศึก ษาความสัม พัน ธ์ ก ับ ตัว วัด ผลการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถอื หุ้น (ROE)
และ Tobin’s Q ซึ่งจากผลการศึกษาไม่พ บความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว วัด ผลการก ากับ ดู แ ลกิจ การโดย IOD กับ ตัว วัด ผลการ
ดาเนินงานเช่นกัน
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมทาให้ทราบว่า ยังไม่ม ี
งานวิจ ัย ใดที่น าคะแนนการกากับดูแ ลกิจการประเมิน โดย IOD
ก่ อ นการปรับ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ ก ารประเมิน ในปี 2557 มาหา
ความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานแล้วพบว่ามีความสัมพันธ์กนั
ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่าง
ระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการประเมินโดย IOD ภายหลังได้ม ี
การปรับปรุงและเพิม่ เติมหลักเกณฑ์การประเมินในปี 2557 กับผล
การดาเนินงานของกิจการว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
3.4 กรอบแนวคิดของงานวิจยั
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั สามารถกาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของงานวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
- ระดับคะแนนการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี

ตัวแปรตาม
ผลการดาเนินงาน

ตัวแปรควบคุม
- ขนาดของกิจการ
- ความเสีย่ งทางการเงิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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3.4 สมมติฐานการวิจยั
จากทฤษฏีตวั แทน ที่ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว การและตัว แทนไว้ว่ า หากตัว แทนบริห ารกิจ การอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ มุ่งสร้างผลประโยชน์ และมูลค่าสูงสุดให้แก่กจิ การ
และผูถ้ อื หุน้ แล้วนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการและตัวแทนก็จะ
ยังราบรืน่ ด้วยดี แต่เมือ่ ใดก็ตามทีต่ วั แทนบริหารงานโดยคานึงแต่
ผลประโยชน์ ส่วนตัว เมื่อนัน้ จะทาให้เกิดปญั หาตัวแทนขึ้น หรือ
ปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ไี ม่ตรงกัน ระหว่างตัวการ
และตัวแทน
Epps and Cereola (2008) ได้มองว่าการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี จะสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปญั หาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นระหว่างตัว การและตัว แทนนี้ไ ด้ เนื่องจากการกากับดูแล
กิจการจะทาให้กจิ การมีโครงสร้างและระบบการจัดการภายในที่ดี
มีการถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกัน ฝ่ายตัวการสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบการทางานของฝ่ายตัวแทนได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะ
ช่ว ยผลักดัน ให้ทุกคนในองค์กรมีค วามรับผิดชอบในหน้ าที่ข อง
ตนเอง เมื่อคนในองค์กรทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ กิจการมี
ระบบการจัดการภายในทีด่ ี จากการมีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ก็
จะช่ว ยส่ งผลให้กิจการมีผลการดาเนิน งานที่ดีข้นึ มีผ ลการวิจยั
หลายงานวิจยั ที่สนับสนุ นแนวคิดนี้ ดังเช่น Brown and Caylor
(2004), Mashayekhi and Bazaz (2008) และ Sami et al.
(2011)
ดังนัน้ จึงนามาสู่การตัง้ สมมติฐานของงานวิจยั ในครัง้ นี้
H0 :
ระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการประเมินโดย IOD ไม่
มีความสัมพัน ธ์กบั ผลการดาเนิน งานของกิจการโดย
ROA
H1 :
ระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการประเมินโดย IOD มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ผลการด าเนิ น งานของกิจ การโดย
ROA

กังสดาล แก้วหานาม และคณะ
4.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั จะศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั คะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการ
โดย IOD ที่คะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ ดีมาก ดี ต่ ากว่าดีหรือไม่
ได้รบั การประเมินในปี 2557 ซึ่งจากการสอบถามจาก IOD IOD
แจ้ง ว่ า จะท าการประเมิน บริษัท ที่ไ ด้เ ข้า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2556 ไม่
รวมบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างการฟื้ นฟู และบริษทั ประเภทกองทุนต่างๆ
ซึ่ง จากการตรวจนับ จ านวนบริษัท พบว่ า บริษัทที่เ ป็ น ไปตาม
เงือ่ นไขที่ IOD แจ้งมีทงั ้ หมด 570 บริษทั มากกว่าที่ IOD เปิดเผย
จานวนบริษทั ทีท่ าการประเมินในปี 2557 อยู่ 20 บริษทั ผูว้ จิ ยั จึง
จัดกลุ่มบริษทั ทีอ่ ยู่นอกเหนือจากบริษทั ทีไ่ ด้รบั การประเมินคะแนน
อยู่ในระดับช่วงคะแนนดีเลิศ ดีมาก ดี ซึง่ ระดับช่วงคะแนนดังกล่าว
เป็ นกลุ่มที่ IOD ได้เปิดเผยจานวนไว้อย่างชัดเจนในรายงานการ
กากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2557 เป็ นกลุ่มบริษทั ทีต่ ่ า
กว่าดีหรือไม่ได้รบั การประเมิน เนื่องจากไม่สามารถหาจานวนที่
ตรงกันได้
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ท าการศึก ษาจะเป็ น บริษัท ที่ไ ด้ร ับ
คะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการโดย IOD ทีค่ ะแนนอยู่ใน
ระดับช่วงคะแนนดีเลิศ ดีมาก ดี ต่ากว่าดีหรือไม่ได้รบั การประเมิน
และไม่นาบริษทั ที่ประกอบธุรกิจธนาคาร ประกันภัย การเงินและ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอไอ (MAI) มา
ทาการศึกษา เนื่อ งจากธุร กิจดังกล่ าว มีโ ครงสร้างลักษณะของ
ธุรกิจรวมถึงมีขอ้ บังคับในการจัดทางบและการนาเสนองบการเงิน
แตกต่ างไปจากกลุ่ ม ธุร กิจ อื่น ๆ ทาให้เหลือ จานวนบริษัทที่จ ะ
ทาการศึกษาทัง้ สิ้น 403 บริษทั ดังแสดงตามตารางที่ 4 และกลุ่ม
ตัวอย่างนี้สามารถแยกเป็ นจานวนบริษทั ตามกลุ่มอุตสาหกรรมใน
แต่ละระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการดังทีแ่ สดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 4 ขัน้ ตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

4. วิ ธีวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนน
การกากับดูแลกิจการประเมินโดย IOD ในปี 2557 กับผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ผูว้ จิ ยั ได้มวี ธิ กี ารดาเนินการศึกษาดังนี้
4.1 ประชากร
กลุ่มประชากรทีใ่ ช้ คือ บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เข้าร่วมการประเมินการกากับ
ดูแลกิจการจาก IOD ในปี 2557 จานวน 570 บริษทั

ขัน้ ตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมการประเมินโดย IOD
หัก กลุ่มธุรกิจการเงิน
กลุ่มบริษทั จดทะเบียนใน MAI
กลุ่มบริษทั ทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
กลุ่มบริษทั ทีข่ าดทุนและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ติด
ลบ
บริษทั ทีม่ ขี อ้ มูลไม่เพียงพอ
บริษทั ทีใ่ ช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

จานวน
570
57
101
5
3
1
403
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ตารางที่ 5 ช่วงคะแนนการกากับดูแลกิจการจาแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

ทรัพยากร
เทคโนโลยี
เกษตรและอาหาร
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง
บริการ
อุตสาหกรรม
อุปโภคบริโภค
รวม
* หรือไม่ได้ประเมิน

ช่วงคะแนน

รวม

ดี
เลิศ
7
6

ดี
มาก
6
9

ดี

ต่ากว่าดี*

10
10

7
11

30
36

1
3

13
13

13
30

15
41

42
87

4
3
24

24
8
9
123

30
19
11
82

33
47
20
174

91
77
40
403

4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ทาการึกกษา
4.3.1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับคะแนนการกากับดูแล
กิจการประเมินโดย IOD เนื่องจากระดับการกากับดูแลกิจการถือ
ว่าเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) ในการจะนาไป
หาความสัมพันธ์ จะต้องมีการกาหนดค่าให้กบั ตัวแปรอิสระทัง้ 4
ระดับทีเ่ ราจะใช้ทาการศึกษาก่อน ตัวแปรอิสระทีเ่ รากาหนดค่านี้จะ
เรีย กว่ า ตัว แปรหุ่ น (Dummy Variable) ซึ่ง มีก ารก าหนด
ดังต่อไปนี้
CG5 คือ ตัว แปรหุ่ น ที่ร ะดับ คะแนนการกากับดูแ ล
กิจการในช่วงดีเลิศ, ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 แสดงถึง
ช่วงคะแนนการกากับดูแลกิจการอยู่ในช่วงดีเลิศ
และค่าตัวแปรเท่ากับ 0 แสดงถึงช่วงคะแนนการ
กากับดูแลกิจการทีไ่ ม่ได้อยู่ในช่วงดีเลิศ
CG4 คือ ตัว แปรหุ่ น ที่ร ะดับ คะแนนการกากับดูแ ล
กิจการในช่วงดีเลิศ, ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 แสดงถึง
ช่วงคะแนนการกากับดูแลกิจการอยู่ในช่วงดีมาก
และค่าตัวแปรเท่ากับ 0 แสดงถึงช่วงคะแนนการ
กากับดูแลกิจการทีไ่ ม่ได้อยู่ในช่วงดีมาก
CG3 คือ ตัว แปรหุ่ น ที่ร ะดับ คะแนนการกากับดูแ ล
กิจการในช่วงดีเลิศ, ค่าตัวแปรเท่ากับ 1 แสดงถึง
ช่วงคะแนนการกากับดูแลกิจการอยู่ในช่วงดี และ
ค่าตัวแปรเท่ากับ 0 แสดงถึงช่ว งคะแนนการ
กากับดูแลกิจการทีไ่ ม่ได้อยู่ในช่วงดี
CG5 = CG4 = CG3 = 0 หมายถึง บริษทั ไม่ได้รบั การ
ประเมินการกากับดูแลกิจการหรือช่วงคะแนน
การกากับดูแลกิจการอยู่ในช่วงต่ากว่าดี

อย่างไรก็ดมี ขี อ้ จากัดและข้อควรระวังของการใช้ตวั แปร
หุ่นในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
สัมประสิท ธิความถดถอยของตั
ว แปรหุ่ น เป็ น การทดสอบความ
์
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของผลการดาเนินงาน (ตัวแปรตาม) ที่
ระดับ ต่ า งๆของระดับ การก ากับ ดู แ ลกิจ การ (ตัว แปรหุ่ น ) ค่ า
สัมประสิท ธิท์ ่อี ยู่ห น้ า ตัว แปรหุ่ น ในสมการถดถอยที่ไ ด้จากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ จะเป็ นตัวบ่งบอกว่าบริษทั ที่ได้รบั
การจัดระดับการกากับดูแลกิจการในระดับต่างๆมีผลทาให้ผลการ
ด าเนิ น งานของกิ จ การมี ค วามแตกต่ า งกั น หรื อ ไม่ และมี
ความสัมพันธ์กนั หรือไม่ อย่างไร
4.3.2 ตัว แปรตาม ได้แ ก่ อัต ราผลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนทีใ่ ช้วดั ผลการดาเนินงาน ROA แสดง
ถึงผลการดาเนินงานจากการบริหารสินทรัพย์ทงั ้ หมดว่าสามารถ
ก่อให้เกิดกาไรกลับคืนสู่กจิ การได้มากน้อยเพียงใด คานวณได้จาก
สูตรดังนี้
ROA = กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี/สินทรัพย์รวม
สอดคล้องกับ Core, Guay and Rusticus (2006) ได้
อธิบายว่า กาไรก่อ นดอกเบี้ย จ่ายและภาษี (Earnings before
Interest and Tax: EBIT) จะสามารถบ่งบอกถึงกาไรทีเ่ กิดจากผล
การดาเนินงานของกิจการได้อย่างดี เพราะเป็นรายการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกิจกรรมการดาเนินงานของกิจการ ไม่ถูกกระทบจากรายการ
จัดหาเงินทุน (Financial Leverage) ในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายที่
กิจการต้องชาระคืนเจ้าหนี้ และเงือ่ นไขเกีย่ วกับรายจ่ายทางภาษี
4.3.3 ตัวแปรควบคุม ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท
ความเสีย่ งทางการเงิน
4.3.3.1 ขนาดของบริษทั (Size)
ขนาดของบริษัทคานวณจากสินทรัพย์รวมของกิจการ
แต่ เ นื่ อ งจากขนาดของบริษัท ที่ว ัด โดยสิน ทรัพ ย์ ร วมมีค วาม
แตกต่างกันมาก จึงได้แปลงข้อมูลโดยใช้วธิ ี Logarithm (กัลยา วา
นิช ย์บ ัญ ชา, 2555) เพื่อ ให้ไ ด้ค่ า ที่เ ล็ก ลงและสามารถน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกันตามวิธกี ารทางสถิตไิ ด้มากยิง่ ขึน้ ขนาด
ของบริษทั นัน้ อาจจะสามารถส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษทั
ได้ เนื่องจากการเป็ นบริษัทที่มขี นาดใหญ่ทาให้ได้เปรียบในการ
แข่งขันกว่าบริษัทที่มขี นาดเล็ก อาทิ การจัด หาเงินทุนที่ง่ายกว่า
การมีช่องทางในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และเครือ ข่ายในการทา
ธุรกิจทีม่ ากกว่าบริษทั ทีม่ ขี นาดเล็ก
4.3.3.2 ความเสีย่ งทางการเงิน (Leverage)
ความเสีย่ งทางการเงินคานวณจากอัตราส่วนของหนี้สนิ
รวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Debt/Equity Ratio) สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Sami et al. (2011) พบว่า ความเสีย่ งทางการเงินมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการดาเนินงาน ซึง่ การทีก่ จิ การกูย้ มื เงิน
จากแหล่งเงินทุนมาลงทุนในโครงการใหม่ๆและต้องใช้ระยะเวลา
ในการคืน ทุน ขณะเดีย วกัน ก็ต้อ งจ่ายชาระต้นทุน ที่เกิดจากการ
กูย้ มื เงินสูง อาจจะส่งผลทาให้กจิ การมีผลการดาเนินงานลดลงได้
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ว ิจยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยระดับคะแนนการกากับ
ดูแลกิจการประเมินโดย IOD จะเก็บข้อมูลจากรายงานการกากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2557 ในเว็บไซด์ www.thaiiod.com ส่ วนตัวแปรตามและตัวแปรควบคุ มจะเก็บรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมคิ อื งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปี 2556
เนื่องจาก IOD ได้ใช้ข ้อมูลจากรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการ 56-1 ของปี 2556 ในการประเมินการกากับดูแลกิจการปี
2557 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย, 2557)
4.5 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข ้อมูล จะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ 2 วิธี
ดังต่อไปนี้
4.5.1 สถิตเิ ชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสถิติ
พื้น ฐานและสรุปลักษณะที่ส าคัญของตัวแปรที่ทาการศึกษาโดย
แสดงผลในรูปการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลีย่ และจะนาเสนอผล
ในรูปของร้อยละ
4.5.2 สถิตเิ ชิงอนุ มาน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของระดับการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงาน
ของกิจการ ซึ่งใช้อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
เป็นตัววัดผลการดาเนินงาน โดยสมการถดถอยทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์เป็นดังนี้
ROA = β0 + β1[CG5] + β2[CG4]+ β3[CG3]+ β4[SIZE]+
β5[LEV]+ ε
โดยที่
ROA คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
CG5 คือ ตัว แปรหุ่ น ที่ร ะดับ คะแนนการก ากับ ดู แ ล
กิจการในช่วงดีเลิศ
CG4 คือ ตัว แปรหุ่ น ที่ร ะดับ คะแนนการก ากับ ดู แ ล
กิจการในช่วงดีมาก
CG3 คือ ตัว แปรหุ่ น ที่ร ะดับ คะแนนการก ากับ ดู แ ล
กิจการในช่วงดี
SIZE คือ ขนาดของบริษทั
LEV คือ ความเสีย่ งทางการเงิน
β0
คือ ค่าคงที่
β1,.,β5 คือ ค่าสัมประสิทธิความถดถอยของตั
วแปรอิสระ
์
ε
คือ ค่าความผิดพลาด
5. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า ROA บริษทั ที่ได้รบั การประเมิน
การกากับดูแลกิจการโดย IOD ในปี 2557 ในระดับช่วงคะแนนที่
ดีกว่าจะมีค่าเฉลีย่ ของ ROA สูงกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั การประเมินระดับ
การกากับดูแลกิจการในระดับช่วงคะแนนทีต่ ่ากว่า ดังตารางที่ 6 ที่
แสดงให้เห็น ค่าเฉลี่ยของ ROA ซึ่งผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับ

กังสดาล แก้วหานาม และคณะ
ผลงานวิจยั ของ Brown and Caylor (2004) หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้
ใช้ก ารวิเ คราะห์ ก ารถดถอยเชิง พหุ (Multiple Regression
Analysis) โดยวิธี Enter เพื่อหาความสัมพันธ์ของระดับการกากับ
ดูแลกิจการกับผลการดาเนินงานของกิจการโดยสมการถดถอย
ตารางที่ 6 ผลการดาเนินงานจาแนกตามระดับคะแนนการกากับ
ดูแลกิจการ
ระดับคะแนนการกากับดูแล
กิ จการ
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
ต่ากว่าดีหรือไม่ได้รบั การ
ประเมิน

ค่าเฉลี่ย
ของ ROA

จานวน
บริ ษทั

0.13
0.10
0.09
0.03

24
82
123
174

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (ROA) แสดงดังตาราง
ที่ 7 พบว่า ค่า Adjusted R Square มีค่าเท่ากับ 0.208 แสดงว่าตัวแปร
อิสระในสมการถดถอยที่ได้จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
สามารถอธิบายผลการดาเนินงานของบริษทั (ROA) ได้รอ้ ยละ 20.8 ค่า
Adjusted R Square นี้อยู่ในระดับค่อนข้างดี เมือ่ เทียบกับงานวิจยั ส่วน
ใหญ่ซง่ึ เคยศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ในประเทศไทย (พรีวรรณ เตชะพิชญะ,
2550; ชีวนันท์ นิยมตรง, 2550; สุชลธา บุพการะกุล, 2551) พบว่าช่วง
คะแนนการกากับดูแลกิจการที่ระดับต่างๆมีความสัมพันธ์กบั ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ในเชิงบวก
เมือ่ พิจารณาทีค่ ่าสัมประสิทธิถดถอยหน้
าตัวแปรหุ่น (β:
์
เบต้า) จะพบว่า ค่าสัมประสิทธิที์ ร่ ะดับคะแนนการกากับดูแลกิจการ
ประเมินโดย IOD ในช่วงที่ดีกว่ ามีค่ าสูงกว่ากิจการที่ได้ร ับการ
ประเมินอยู่ในช่วงทีต่ ่ากว่า และมีค่าดังต่อไปนี้ CG5 = 0.072, CG4
= 0.057, CG3 = 0.048 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทีบ่ ริษทั มีการกากับ
ดูแลกิจการทีป่ ระเมินโดย IOD ในระดับดี จะส่งผลให้กจิ การมีผลการ
ดาเนินงานทีด่ ดี ว้ ย ทาให้ยอมรับ H1 ในสมมติฐานงานวิจยั ทีก่ าหนด
ไว้ คือ ระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการประเมินโดย IOD มี
ความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของกิจการโดย ROA
ผ ล ก า ร วิ จั ย นี้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จ ั ย ที่ ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงาน
ซึ่งวัดโดย ROA (Mashayekhi and Bazaz, 2008; Sami et al.,
2011; Abatecola et al., 2012; สรินยา เชาวน์เกษม, 2553) ซึ่ง
พบว่าบริษัทที่มกี ารกากับดูแลกิจการที่ดีจะมีผ ลการดาเนิ นงาน
ของกิจการที่ดีด้ว ย ส่ว นความเสี่ยงทางการเงิน และขนาดของ
บริษทั ทีใ่ ช้เป็นตัวแปรควบคุมมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
และทิศทางเดียวกันกับผลการดาเนินงานของบริษทั (ROA) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 ตามลาดับ
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ตารางที่ 7

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
Standardized
Beta

Constant

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error
-.184
.089

LEV

-.023

.003

SIZE

.026

CG5

Variables

Kangsadan Kaewhanam et al.

t
-2.07

Sig.
.039

-.388

-8.55

.000*

.009

.135

2.72

.007*

.072

.026

.136

2.75

.006*

CG4

.057

.016

.185

3.68

.000*

CG3

.048

.013

.177

3.62

.000*

R Square = 0.218
Adjusted R Square = 0.208
Durbin-Watson = 1.772
Std. Error of the Estimate = 0.111
* ระดับนัยสาคัญที่ 0.01

6. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลงานวิจยั
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการ
กากับดูแลกิจการประเมินโดย IOD ปี 2557 กับผลการดาเนินงาน
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครัง้ นี้
พบว่า
ช่ ว งคะแนนการก ากับ ดู แ ลที่ ป ระเมิ น โดย IOD มี
ความสัมพัน ธ์กบั ผลการดาเนิน งานในเชิงบวก แสดงให้เห็น ว่ า
บริษทั ทีบ่ ริหารงานควบคู่กบั การนาเอาหลักการกากับดูแลกิจการ
มาใช้ดว้ ยนัน้ จะส่งผลให้กจิ การมีผลการดาเนินงานทีด่ ี สอดคล้อง
กับ ทฤษฎีต ัว แทนที่ไ ด้เ สนอแนะว่ า หลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การ
นอกจากจะสามารถช่วยลดและป้องกันการเกิดปญั หาตัวแทนแล้ว
นัน้ การทีก่ จิ การได้นาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ มี าปฏิบตั แิ ละ
บริหารงานภายในกิจการ ยังช่วยเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
และทาให้กจิ การมีผลการดาเนินทีด่ ดี ว้ ย กล่าวคือ การที่กจิ การมี
การกากับดูแลกิจการที่ดีย่อ มส่ งผลให้การบริห ารจัดการภายใน
กิจการมีประสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น ทุ กฝ่ายปฏิบ ัติห น้ าที่ท่ตี นเอง
ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่ กลไกของหลักการกากับดูแลกิจการ
จะช่วยดูแลผลประโยชน์ ของผู้มสี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
อย่างเท่าเทียมกัน เพิม่ ความเชื่อมั ่นให้แก่ผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่าย
สร้า งภาพลัก ษณ์ ท่ีดีใ ห้แ ก่ กิจ การ สิ่ง เหล่ า นี้ ท่ีเ กิด จากการน า
หลักการกากับดูแลทีด่ มี าใช้ภายในกิจการจะช่วยส่งเสริม เกื้อหนุ น
ให้กจิ การมีผลการดาเนินงานทีด่ ี

6.2 สรุปเปรียบเทียบผลการวิจยั ทีผ่ ่านมา ช่วงก่อนและ
ภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมิน โดย
IOD
เมือ่ เปรียบเทียบผลการวิจยั กับงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทีเ่ คย
ทาการศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างระดับคะแนนการกากับดูแล
กิจ การประเมิน โดย IOD กับ ผลการด าเนิ น งานช่ ว งก่ อ นการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมิน โดย IOD ในปี 2557
พบว่า ไม่พบความสัมพัน ธ์ร ะหว่างระดับคะแนนการกากับดูแล
กิจการโดย IOD กับผลการดาเนินงานของกิจการ (นวลนภา อัคร
พุทธิพรและศิลปพร ศรีจนเพชร,
ั่
2550; อุบลวรรณ เบ็ญจรงค์กจิ ,
2553) แสดงให้เ ห็น ว่าหลักเกณฑ์การประเมิน การกากับดูแ ล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯโดย IOD ที่มกี ารแก้ไ ข
เพิม่ เติมในปี 2557 หลักเกณฑ์ใหม่นัน้ มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ซึ่งอาจ
เกิดจากหมวดที่มกี ารเพิม่ จานวนหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ในการประเมิน
มากที่สุด คือ หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คิดเป็ น
ร้อยละ 60 ซึง่ หมวดนี้เป็นหมวดทีก่ าหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบต่างๆของคณะกรรมการที่มตี ่อกิจการ คณะกรรมการ
ถือเป็นบุคคลสาคัญทีก่ าหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
ของกิจการ หากคณะกรรมการมีความรับผิดชอบและปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนเองอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพแล้วนัน้ ย่อมส่งผลทีด่ ตี ่อ
กิจการโดยตรง ซึ่งการที่ IOD เน้นเพิม่ เติมหลักเกณฑ์ในหมวด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนี้น่ีเอง อาจส่งผลให้การศึกษา
ในครัง้ นี้ พบความสัมพัน ธ์ร ะหว่างระดับคะแนนการกากับดูแ ล
กิจการโดย IOD กับผลการดาเนินงานของกิจการ
6.3 ข้อเสนอแนะของงานวิจยั
6.3.1 การศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาโดยใช้คะแนน
การกากับดูแลกิจการโดย IOD ในการประเมิน ซึ่งได้สรุปเป็ นช่วง
คะแนนในระดับต่างๆไว้แล้ว ดังนัน้ งานวิจยั ในอนาคตอาจใช้วธิ ี
Check list จากหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินของ IOD เพื่อให้
สามารถทาการวิเคราะห์ผลการวิจยั โดยแยกตามหมวดหมู่ของ
หลัก การก ากับ ดู แ ลกิจ การ ให้ ม ีค วามละเอี ย ด และมีค วาม
หลากหลายมากยิง่ ขึน้
6.3.2 งานวิจยั ในอนาคต อาจทาการศึกษาและเพิม่ ตัว
แปรอิสระที่เกี่ยวข้อ งในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
คะแนนการก ากับ ดูแลกิจ การประเมิน โดย IOD และผลการ
ดาเนินงานของกิจการ เพื่อเพิม่ ค่าทางสถิติ (Adjusted R Square)
ให้มคี ่ามากยิง่ ขึน้
6.4 ข้อจากัดของงานวิจยั
6.4.1 IOD ได้เปิดเผยรายชื่อบริษทั ทีไ่ ด้รบั การประเมิน
ในระดับ ช่ ว งคะแนนดีเ ลิศ ดีม าก ดีเ ท่ า นัน้
ดัง นั น้ บริษัท ที่
นอกเหนือจากช่วงดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้จดั ให้อยู่ในช่วงต่ากว่าดีหรือไม่
ได้รบั การประเมิน จากการสอบถามเงื่อนไขบริษัททีเ่ ข้าร่วมและ
ได้รบั การประเมิน ปี 2557 ผูว้ จิ ยั สามารถตรวจนับบริษทั ทีเ่ ข้าร่วม
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.6 No.1 (Jan – Apr 2017)

52
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการ...
ตามเงื่อ นไขที่ IOD แจ้งได้เท่ากับ 570 บริษัท มากกว่าจานวน
บริษัท ที่ IOD ประเมิน อยู่ 20 บริษัท ซึ่ ง พบว่ า เป็ น จ านวนที่
แตกต่างกันอยู่ไม่มาก อย่างไรก็ดี หากได้รายชื่อบริษทั ทีเ่ ข้าร่วม
การประเมินโดย IOD ในปี 2557 อาจทาให้ได้ค่าที่ถูกต้องมาก
ยิง่ ขึน้
6.4.2 จากผลการวิจยั พบว่า กิจการทีไ่ ด้รบั การประเมิน
ระดับ คะแนนการก ากับ ดูแ ลกิจ การกับ ผลการด าเนิ น งานของ
กิจการว่ามีความสัมพัน ธ์ก ัน ในเชิงบวกนัน้ หากพิจารณาในอีก
แง่มมุ หนึ่ง อาจเกิดจากการทีก่ จิ การนัน้ ๆมีผลการดาเนินงานอยู่ใน
เกณฑ์ท่ดี อี ยู่ก่อนแล้ว จึงทาให้มกี ารสร้างและพัฒนาระบบกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี น้ึ ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจยั นี้แสดงให้
เห็น ว่า กิจการที่ไ ด้ร บั การประเมิน ระดับคะแนนการกากับดูแ ล
กิจการในระดับทีด่ โี ดย IOD จะเป็ นกิจการทีม่ ผี ลการดาเนินงานที่
ดีดว้ ยเช่นกัน
6.4.3 การศึกษาในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ใช้ขอ้ มูลคะแนนการ
กากับดูแลกิจการ ประเมินโดย IOD ซึง่ ได้สรุปเป็นช่วงคะแนนจาก
ทัง้ หมด 5 หมวดของหลักการกากับดูแลกิจการ ทาให้ผู้วจิ ยั ไม่
สามารถทาการวิเคราะห์ค ะแนนที่กิจการได้ร บั การประเมิน ราย
หมวดต่ า งๆได้ ผู้ว ิจ ัย สามารถวิเคราะห์ไ ด้เพีย งภาพกว้า งและ
ภาพรวมของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
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