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การศึกษาความสามารถในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมุงเนนการศึกษาระดับจุลภาค หรือองคการ ในฐานะที่เปนหนวยธุรกิจสําคัญที่จะ

ผลักดันและสงเสริมใหเกิดความสามารถในการแขงขันระดับอุตสาหกรรมและประเทศ โดยศึกษา

กลุมตัวอยางระดับบริษัทที่ทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตป 2535 ถึง 

ป 2552 จําแนกเปน 7 หมวดธุรกิจ ประกอบดวย อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

สินคาอุปโภคและบริโภค สินคาอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยและกอสราง ทรัพยากร บริการ และ

เทคโนโลยี 

ความสามารถในการแขงขันของบริษัท ศึกษาตามแนวคิดอุปสงคของผูบริโภค และกล

ยุทธบริษัท ซ่ึงตัวแปร หรือตัวชี้วัดอุปสงคของผูบริโภค ประกอบดวย การเติบโตของยอดขาย สวน

แบงตลาดเฉพาะ และสวนแบงตลาดรวม สวนกลยุทธบริษัท ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และกําไรตอหุน 

การกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย 5 แนวคิด ไดแก คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแล 

ความสามารถทางการบริหารตนทุน การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร คาตอบแทน

คณะกรรมการและผูบริหาร และความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร หรือ

ตัวชี้วัด 14 ตัว  

สถิติที่ใชเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการและความสามารถใน

การแขงขัน คือ ANOVA และใชการวิเคราะหถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis, 

MRA) เพื่อระบุปจจัยการกํากับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขัน 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยการกํากับดูแลกิจการทั้ง 5 ปจจัยมีผลทางบวกตอ

ความสามารถในการแขงขัน กลาวคือ บริษัทที่ไดรับการประเมินคุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแล

ดวยคะแนนที่สูงกวามีสวนแบงตลาดเฉพาะ และสวนแบงตลาดรวมที่สูงกวาบริษัทอื่น นอกจากนี้ 
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บริษัทที่ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมที่สูงกวา

บริษัทที่ไมไดปฏิบัติตามหลักการ ฯ และบริษัทที่มีอันดับการกํากับดูแลกิจการที่สูงกวามีสวนแบง

ตลาดเฉพาะ สวนแบงตลาดรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุนที่สูงกวาบริษัทที่มีอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ตํ่า  

บริษัทที่มีประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนขายที่ตํ่ากวา มีความสามารถในการแขงขันใน

ภาพรวม หรือดัชนีรวมที่สูงกวาบริษัทอื่น  

การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร พบวา บริษัทที่มีหัวหนาคณะผูบริหารคนละ

คนกับประธานคณะกรรมการ และบริษัทที่มีกรรมการอิสระจํานวนมากกวา มีสวนแบงตลาด

เฉพาะ และสวนแบงตลาดรวมที่สูงกวา นอกจากนี้ บริษัทที่มีจํานวนกรรมการตรวจสอบมากกวา 

มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมสูงกวาบริษัทที่มีจํานวนกรรมการตรวจสอบนอย  

ในสวนของคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร พบวา บริษัทที่ใหคาตอบแทนที่สูงกวา 

มีสวนแบงตลาดเฉพาะและสวนแบงตลาดรวมสูงกวาบริษัทที่ใหคาตอบแทนนอย  

สุดทาย ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย พบวา บริษัทที่ไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียน

ดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธมีสวนแบงตลาดเฉพาะที่สูงกวาบริษัทที่ไมไดรับรางวัล นอกจากนี้ 

บริษัทที่ไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีสวนแบงตลาดเฉพาะและสวนแบงตลาดรวมสูงกวาบริษัทที่ไมไดรับรางวัล 
สวนปญหาอุปสรรคที่พบ คือ การขาดการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวของการกํากับดูแล

กิจการ และความสามารถในการแขงขันที่ชัดเจน ทําใหประเด็นดังกลาวไดรับการแลกเปลี่ยนและ

พัฒนาเฉพาะกลุมผูสนใจเทานั้น อีกทั้งความสามารถในการแขงขันโดยเฉพาะระดับองคการอาจ

ไดรับผลกระทบจากตัวแปรภายนอกอื่น ๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ การเงิน เปนตน  

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาความสามารถในการแขงขันระดับองคการในแงมุมอื่น

นอกเหนือจากการวิจัยฉบับนี้ อาจเลือกวิธีการวิจัยแบบตัดขวางในระยะเวลาไมเกิน 5 ปเนื่องจาก

เปนระยะเวลาที่บริษัทสวนใหญยังคงเก็บรักษาขอมูลไวครบถวน อีกทั้งยังสามารถเขาถึงขอมูล

ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งเปนศูนยกลางขอมูลของบริษัทจดทะเบียน ฯ 
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The competitiveness of Thai Listed Companies in The Stock Exchange of 

Thailand (SET) is focused on the micro level or firms, the key economic unit enhancing 

competitiveness of industry and country. The sample is comprised of the firms listed in 

the SET from 1992 to 2009 in 7 industries: agro and food industry, consumer Products, 

industrials, property & construction, resources, services and technology.  

The study of competitiveness consists of 2 concepts: demand conditions and 

strategy of firms. Five concepts of corporate governance are indicated; quality of 

corporate governance, cost management, balance of non-management, remuneration 

and stakeholder relationship. 

Seven hypotheses are tested using ANOVA. Multiple Regression Analysis (MRA) 

is for the testing of corporate governance factors affecting competitiveness. 

The results of the study reveal that the competitiveness of listed firms is affected 

by the 5 factors of corporate governance.  

Firms on top quartiles in good corporate governance have a higher specific 

market share and a higher overall market share. Implementation of corporate governance 

practices generate a higher return on assets. Firms with a higher score in corporate 

governance ranking have a higher specific market share, overall market share, return of 

assets and return on equity. 

In addition, the efficiency of cost management reflects the higher composite 

index of competitiveness. 
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Firms with a non-dual CEO and chairman have a higher specific market share 

and overall market share. Similar to the result of independent committees. More auditors 

indicate higher return on assets.  

Specific market share and overall market share are affected by higher 

remuneration. 

Last but not least, firms which have close relationships with their investors have 

higher specific market shares while strong relationships with stakeholders is effective for 

higher specific market share and overall market share. 

The limitation of the study on corporate governance and the competitiveness of a 

firms level is the lack of data and information accessibility, center where  a body of 

knowledge could be shared, affecting and limiting the development of new concepts. 

Moreover, the firms’ competitiveness might be affected by external factors such as 

politics, economics and financial policy which is greater than this study. 

This study suggests that future study might be cross-section with a maximum of 

5 years data which is accessible via listed firms and/or the Stock Exchange of Thailand.   
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สนับสนุนดานขอมูลจากทุกทานที่เกี่ยวของ  

สุดทาย ผูเขียนขออุทิศประโยชนและความดีทั้งหมดอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้แด คุณ

แม คุณพอ และญาติพี่นองที่เคารพรักทุกทาน และขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา อดทน 

และกําลังใจอันเต็มเปยมอันเปนแรกผลักดันสําคัญที่ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดังกลาว 

          
สุภานี  นวกุล 

        ธันวาคม 2553 

 
 

 

 
 

 

 



 

สารบัญ 
  

  หนา 
 

บทคัดยอ 
ABSTRACT 

กิตติกรรมประกาศ 

(3) 
(5) 

(7) 
สารบัญ (8)  
สารบัญตาราง (10)  

สารบัญภาพ (13)  
 
บทท่ี 1  บทนํา 

 
1 

 1.1   ความสําคัญของปญหา  1 

 1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 6  

 1.3   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 7  

 1.4   ขอบเขตของการศึกษา 7  

บทท่ี 2  ทบทวนวรรณกรรม 8  

 2.1   นิยามความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ 8  

 2.2   ความสัมพันธของความสามารถในการแขงขันระดับประเทศและระดับกิจการ 16  

 2.3   นิยามความสามารถในการแขงขันระดับกิจการ 20  

 2.4   ตัวแบบ กรอบแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 22  

 2.5   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขัน 35  

 2.6   การกํากับดูแลกิจการ  44 

 2.7   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการ 59  

 2.8   นิยามศัพท 72  

 2.9   กรอบแนวคิดในการวิจัย 73  

บทท่ี 3  ระเบียบวิธีวิจัย 74  

      3.1  วิธีวิจัย 74  

 3.2   ประชากรและการสุมตัวอยาง 74  

 3.3   การรวบรวมขอมูล 76  

 



 

 

(9) 

 3.4   การประมวลผล 76  

 3.5   ตัวแปร และนิยามปฏิบัติ 76  

 3.6   สมมติฐานวิจัย 86  

 3.7   การวิเคราะห 86  

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 88  

 4.1   การพรรณนา 90  

 4.2   ผลการทดสอบสมมติฐาน 109  

 4.3   ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับความสามารถในการ  

       แขงขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

115 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 122  

 5.1   สรุป 122  

 5.2   อภิปรายผล 129  

 5.3   ขอเสนอแนะ 131  

 
บรรณานุกรม 

 

133 
ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก  หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549  142 

 ภาคผนวก ข   รายชื่อกลุมตัวอยางบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภาคผนวก ค  สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใชอยู      

                    ปจจุบัน ณ พฤศจิกายน 2553 และมาตรฐานการบัญชีไทยที่ใชอยูปจจุบัน 

160 

170 

ประวัติผูเขียน 179 

  
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

(10) 

 

สารบัญตาราง 
  

 
ตารางที่  หนา 

  

2.1  ปจจัยและเปาหมายของความสามารถในการแขงขันจากมุมมอง 4 แนวคิด 

2.2  การจําแนกหมวดหมูในการศึกษาความสามารถในการแขงขันระดับองคการ 

2.3  สรุปปจจัยหลักและปจจัยยอยของการศึกษาความสามารถในการแขงขัน 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระดับอุตสาหกรรม 

2.6  ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระดับองคการหรือบริษัท 

2.7  สรุปทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการ 

2.8  ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการ 

3.1  กลุมตัวอยางในการศึกษา 

3.2  ตัวแปรตาม จําแนกตาม แนวคิด นิยาม นิยามปฏิบัติการ ตัวแปร หนวยวัด  

       แนวคิดหรือทฤษฎี และระดับการวัด 

3.3  จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ทําการสํารวจการกํากับดูแลกิจการระหวางป 2544  

       ถึง ป 2552 

3.4  ตัวแปรอิสระ จําแนกตาม แนวคิด นิยาม นิยามปฏิบัติการ ตัวแปร หนวยวัด  

       แนวคิดหรือทฤษฎี และระดับการวัด 

4.1  ตัวแปรและตัวยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.2  จํานวนและรอยละ observations จําแนกตามหมวดธุรกิจ  

4.3  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามความสามารถในการแขงขัน 

4.4  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามการเติบโตของยอดขาย 

4.5  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามสวนแบงตลาดเฉพาะ 

4.6  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามสวนแบงตลาดรวม 

4.7  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

รวม 

 

26 

30 

34 

37 

39 

41 

50 

69 

75 

78 

 

80 

 

83 

 

89 

92 

93 

93 

94 

95 

95 

 

 



 

 

(11) 

4.8  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนตอสวนของผู

ถือหุน 

4.9  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามกําไรตอหุน 

4.10  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามความสามารถในแขงขัน 

         จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

4.11  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระคุณภาพการปฏิบัติการกํากับ 

         ดูแลกิจการที่ดี 

4.12  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามสวนแบงตลาดเฉพาะจําแนก 

         ตามชวงเวลา 

4.13   สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนตอสวนของ 

          ผูถือหุนจําแนกตามชวงเวลา 

4.14  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

         รวมจําแนกตามชวงเวลา 

4.15  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามกําไรตอหุนจําแนกตาม 

         ชวงเวลา 

4.16  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระคุณภาพการปฏิบัติการกํากับ 

         ดูแลกิจการ 

4.17  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ 

         ดีจําแนกตามหมวดธุรกิจ 

4.18  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระผลการดําเนินการบริหาร 

         ตนทุนขายจําแนกตามหมวดธุรกิจ 

4.19  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระผลการดําเนินการบริหาร 

         ตนทุนขายและบริหารจําแนกตามหมวดธุรกิจ 

4.20  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระจํานวนกรรมการตรวจสอบ 

         จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

4.21  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระจํานวนกรรมการอิสระ 

          จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

4.22  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

         จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

96 

 

97 

97 

 

98 

 

99 

 

99 

 

100 

 

100 

 

101 

 

102 

 

103 

 

103 

 

104 

 

105 

 

106 

 



 

 

(12) 

4.23  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระผลการดําเนินการบริหาร 

         ตนทุนขายจําแนกตามชวงเวลา 

4.24  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระผลการดําเนินการบริหาร 

         ตนทุนขายและบริหารจําแนกตามชวงเวลา 

4.25  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

         จําแนกตามชวงเวลา 

4.26  จํานวนและรอยละของคุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

4.27  การวิเคราะหการผันแปรของการเติบโตของยอดขาย 

4.28  การวิเคราะหการผันแปรของสวนแบงตลาดเฉพาะ 

4.29  การวิเคราะหการผันแปรของสวนแบงตลาดรวม 

4.30  การวิเคราะหการผันแปรของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

4.31  การวิเคราะหการผันแปรของอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

4.32  การวิเคราะหการผันแปรของกําไรตอหุน 

4.33  การวิเคราะหการผันแปรของความสามารถในการแขงขัน 

4.34  Colleration Matrix 

4.35  การวิเคราะหพหุถดถอยการเติบโตของยอดขาย 

4.36  การวิเคราะหพหุถดถอยสวนแบงตลาดเฉพาะ 

4.37  การวิเคราะหพหุถดถอยสวนแบงตลาดรวม 

4.38  การวิเคราะหพหุถดถอยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

4.39  การวิเคราะหพหุถดถอยอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

4.40  การวิเคราะหพหุถดถอยกําไรตอหุน 

4.41  การวิเคราะหพหุถดถอยความสามารถในการแขงขัน 

5.1  สรุปผลการวิเคราะห ตัวแปรที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันตาม

สมมติฐาน 

5.2  สรุปผลการวิเคราะหพหุถดถอย ตัวแปรที่มีผลตอความสามารถในการแขงขัน 

107 

  

107 

  

108 

 

109 

110 

110 

111 

112 

113 

113 

114 

116 

117 

118 

118 

119 

120 

120 

121 

127 

 

128 

   

   

   

 



 

 

(13) 

 

สารบัญภาพ 
  

ภาพที่ 
 

 หนา 

 2.1   นิยามความสามารถในการแขงขัน 10  

  2.2  The Competitive Cube 

2.3  ตัวแบบ The Diamond of National Advantage 

11 

16 

 2.4   ตัวแบบความสัมพันธระหวางความสามารถในการแขงขันระดับมหภาคและ

จุลภาค 

2.5  ตัวแบบแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces) ที่สงผลตอการแขงขันใน

อุตสาหกรรม 

2.6  การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 

2.7  องคประกอบของสมรรถนะที่ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 

2.8  กรอบแนวคิดความสามารถในการแขงขันในระดับกิจการแบบองครวม 

2.9  ตําแหนงความสามารถในการแขงขันขององคการ 

2.10  ภาพแสดงแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาความสามารถในการแขงขัน 

2.11  กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย 

4.1  การแจกแจงขอมูลการเติบโตของยอดขาย สวนแบงตลาดเฉพาะ สวนแบงตลาด

รวม อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือ

หุน และกําไรตอหุน 

20 

 

23 

 

24 

26 

27 

28 

32 

73 

91 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

ในบทนี้ประกอบดวย ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคในการศึกษา ประโยชนที่คาด

วาจะไดรับ และขอบเขตของการศึกษา ตามลําดับ 

 

 1.1  ความสําคัญของปญหา  
 

สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีความผันผวนและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบ

โดยตรงตอเศรษฐกิจของนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยทั้งในภาวะของตลาดทุนและตลาดเงิน 

ทําใหผูประกอบการธุรกิจและองคการภาครัฐจําเปนตองปรับตัวอยางมาก เพื่อความอยูรอดและ

ใหสามารถแขงขันไดตอไป  

ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) ไดรับความสนใจมากข้ึนทั้งในระดับประเทศ 

อุตสาหกรรม ตลอดจนองคการหรือในระดับบริษัท โดยมีองคการระหวางประเทศทําการศึกษาเพื่อ

พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการประเมินเพื่อจัดอันดับความสามารถในการแขงขันอัน

จะเปนพื้นฐานในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของแตละประเทศ 

จากรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของสถาบันจัดอันดับที่ไดรับการ

ยอมรับ คือ International Institute for Management Development (IMD) และ World 

Economic Forum (WEF) พบวา ป 2552  ความสามารถในการแขงขันของไทยจากการจัดอันดับ

ของ IMD อยูในอันดับที่ 26 สวน WEF ในป 2552 ตกลงสูอันดับที่ 34 จากอันดับที่ 28 ในป 2551 

ซึ่งเปนที่นาสังเกตและศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงดังกลาว เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงและเสริมสราง

ความสามารถในการแขงขันของไทยใหกาวหนาตอไป 

หากพิจารณาในรายละเอียดของ WEF พบวา อันดับดานสถาบันเอกชนโดยรวมจัดอยูใน

อันดับที่ 59 มีจุดออนดานพฤติกรรมทางจริยธรรมขององคกรธุรกิจ และดานความรับผิดชอบใน

หนาที่ซึ่งอยูในอันดับที่ 64 และ 53 ตามลําดับ โดยการตรวจสอบมีเกณฑยอย คือ มาตรฐานการ

จัดทํารายงานและการตรวจสอบ (Strength of Audit and Reporting Standards) ประสิทธิผล

ของกรรมการ (Efficacy of Corporate Boards) และการปกปองผลประโยชนของผูถือหุนสวนนอย 
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(Protection of Minority Shareholers’ Interests) อยูในอันดับที่ 52,  73 และ 43 ตามลําดับ ซ่ึง

ลวนแตเปนสวนหนึ่งของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี แสดงใหเห็นวาสถาบันเอกชนไทยมีปญหา

ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตป 2540 ซ่ึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในเอเชีย

ตะวันออกในปดังกลาว สวนหนึ่งมาจากวิกฤตของภาคเอกชน ทั้งนี้ สอดคลองกับผลการสํารวจ

เปรียบเทียบประเทศตลาดที่พัฒนาแลวกับตลาดเกิดใหม ซ่ึงประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศที่มี

ระบบกฏหมายที่ไมเขมแข็ง และเปนตลาดเกิดใหมซ่ึงพบปญหาระบบการกํากับดูแลกิจการที่

ออนแอ (Cornelius,  2005:  19) ซ่ึงมีสาเหตุพื้นฐานมาจากการขาดการปกครองที่ดี หรือธรรมาภิ

บาลทั้งในดานการปกครองประเทศ การบริหารจัดการธุรกิจเอกชน และองคการมหาชน ทําใหมี

การพิจารณาปรับแกจุดดอยในการบริหารสวนราชการ การวางโครงสรางการกํากับดูแลที่เปน

อิสระ ตลอดจนการกํากับดูแลการดําเนินงานของภาคเอกชนโดยมุงสรางความถูกตอง ความ

โปรงใส ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการมีสวนรวมอยางกวางขวาง 

อีกทั้ง สถาบัน Federation Internationale des Borses de Valeurs (FIBV) ซ่ึงเปน

สถาบันที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการสงเสริมความรวมมือ และชวยเหลือกันพัฒนาตลาด

หลักทรัพยและสมาพันธตลาดหลักทรัพย ไดจัดใหตลาดหลักทรัพยของไทยอยูในกลุมตลาดริม

ขอบที่ไมมีความสามารถในการแขงขัน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เมื่อ

พิจารณาจากจํานวนสัญญา Futures และ Options และมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด

เปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคและในโลก ซ่ึงในระดับภูมิภาคแถบเอเชียมีเพียงสิงคโปร

และฮองกงที่มีความสามารถในการแขงขันดังกลาว  

ดังนั้น การเรงสงเสริมและพัฒนาคุณคาของบริษัทจดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยจึงถูกนํามาใชเปนมาตรการชวยใหบริษัทจดทะเบียนมุงสูการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพอยางตอเนื่อง โดยการจัดใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงจะชวยยกระดับมาตรฐาน

การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส นาเชื่อถือ เปนที่ยอมรับของนักลงทุนในประเทศและ

ตางประเทศ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทําใหองคการมีความมั่นคงและ

ทรงคุณคาในระยะยาว รวมถึงสรางมูลคาใหผูถือหุนอยางตอเนื่อง  

ในสวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น ไดดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนา

ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใหเปนไปตามหลักการที่ดี โดยไดเริ่มศึกษา

เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต พ.ศ. 2538 กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ

ไทย ในป พ.ศ. 2541 ไดออกขอบังคับใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภายในป พ.ศ. 2542 และในปเดียวกัน ตลาดหลักทรัพยไดจัดทําขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ
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บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) เพื่อเปน

แนวทางสําหรับการปฏิบัติงานของกรรมการ ตอมาในป พ.ศ. 2544 คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนา

ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบดวยผูแทนจากองคกรวิชาชีพตาง ๆ ไดเผยแพรรายงานการ

กํากับดูแลกิจการฉบับลาสุด เพื่อใหองคกรในตลาดทุนที่จะพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของ

ตนไดนําไปใชเปนแนวทางในการพิจารณาปฏิบัติตามที่เห็นวาเหมาะสม  

นอกจากนี้ ในป 2545 รัฐบาลไดกําหนดใหเปนปเริ่มตนรณรงคเรื่องการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี โดยจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ ในสวนของตลาดหลักทรัพยก็ไดเสนอหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอใหแกบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกและ

กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทตองเปดเผยการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อีก

ทั้ง จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตรเพื่อการแขงขันของเศรษฐกิจไทย ภายใต

สถานการณใหมของเศรษฐกิจโลก” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2545: 9) โดยหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ 7 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดมีการกําหนดตําแหนงทาง

ยุทธศาสตรที่พึงปรารถนา (Desired Strategic Position) ซ่ึงหมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะ

สําคัญ 5 ประการ โดยหนึ่งในหาประการดังกลาว คือ การมีธรรมาภิบาล ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

(Good and Corporate Governance) กลาวถึง การนําหลักการบริหารจัดการที่ดีมาปฏิบัติ ไดแก 

หลักความคุมคา หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใสที่สามารถตรวจสอบ

ได หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม  

จากที่กลาวมาขางตน หากประเทศไทยละเลยการปรับตัวเพื่อใหเกิดความสามารถในการ

แขงขันในระดับองคการหรือบริษัทแลว จะสงผลใหความสามารถในการแขงขันระดับประเทศลดลง 

อันจะนํามาสูการสะสมของปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมอยางยากที่จะแกไข ตัวอยางที่ปรากฏ

ชัดเจน คือ วิกฤตที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเมื่อป 2540 ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากวิกฤตของภาคเอกชน 

โดยที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วดวยเงินทุนภายนอก และบริษัทสวนใหญมีหนี้มากเกินไป ดังเห็นได

จากอัตราสวนหนี้ตอทุนของบริษัทไทยจาก 1.5 ในป 2537 เปน 3 ในป 2540 แสดงใหเห็นถึงความ

ไรประสิทธิภาพ บริษัทในเอเชียตะวันออกสวนใหญประสบภาวะหนี้สูงเนื่องจากตลาดทุนยังไม

พัฒนา สวนหนึ่งเนื่องจากกรอบการพัฒนาสถาบันและการกํากับดูแลการเงินภายนอกยังไมไดรับ

การพัฒนาใหมีมาตรฐาน อีกทั้งการกํากับดูแลมีความออนแอ อาทิเชน ผูถือหุนรายเล็กไมไดรับ
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การปฏิบัติอยางเทาเทียม กรรมการและผูจัดการไมมีความรับผิดชอบในหนาที่ (Accountability) 

ความไมมีมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีในระบบบัญชีและการตรวจสอบ ตลอดจนไมมีการเปดเผย

ขอมูลอยางเพียงพอ อีกทั้งผูถือหุนรายใหญมักเปนสมาชิกครอบครัวซึ่งมีบทบาทอยางมากในการ

ตัดสินใจในบริษัท ความออนแอเหลานี้มีผลตอความมั่นใจในการลงทุนของนักลงทุนซึ่งในสูการ

ลดลงของการสรางกําไร และอันดับความสามารถในการแขงขัน 

การกํากับดูแลกิจการที่ดีไดรับการพิจารณานําไปใชในองคการธุรกิจเอกชน ตลอดจน

ภาครัฐอันจะนํามาซึ่งความนาเชื่อถือและยอมรับจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคการ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งนักลงทุน เปนกระบวนการที่ชวยเพิ่มคุณคาใหแกบริษัทในระยะยาว (จินดาลักษณ วัฒนสินธุ, 

2548) แตในทางปฏิบัติแลว การกํากับดูแลกิจการที่ดีไมไดรับการปฏิบัติอยางทั่วถึง เนื่องจาก

เหตุผลหลายประการ อาทิเชน การยึดมั่นถือมั่นในการเปนเจาของกิจการของผูประกอบการ ระดับ

การกระจายเงินทุนที่คอนขางสูง แรงจูงใจทางการตลาดที่คอนขางออนแอ การขาดการคุมครอง

สิทธิของผูถือหุนจํานวนนอย วิธีปฏิบัติดานการบัญชีเพื่อแกไขปรับปรุงจุดออนเหลานี้ยังไม

เพียงพอ รวมทั้งขาดเครื่องมือทางกฎหมายและการผลักดันจากภาครัฐ เพื่อใหเกิดความเขาใจใน

สถานะการกํากับดูแลกิจการที่ดีของภาคเอกชนของไทย อีกทั้งหลักการพื้นฐาน 3 ประการของการ

บริหารกิจการไดแก อํานาจสูงสุดของการเปนเจาของ คือ เจาของแตงตั้งกรรมการใหดูแลสินทรัพย

ของตน อํานาจตามหนาที่ของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการเลือกผูจัดการเพื่อเพิ่มมูลคา

สินทรัพยของเจาของ และ หนาที่ปฏิบัติตามของฝายจัดการ คือ ผูจัดการทํางานเนนตาม

วัตถุประสงคที่คณะกรรมการกําหนดในนามของเจาของ(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2544) 

ซ่ึงเปนการแยกการเปนเจาของออกจากการจัดการ นําไปสูหนาที่และความรับผิดชอบตามทฤษฎี

ตัวแทน และอาจนําไปสูปญหาความขัดแยงของผลประโยชน อีกทั้งยังเปนอุปสรรคขัดขวางการ

กํากับดูแลกิจการ 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2544) ไดแก 

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน สิทธิของผูมีสวนได

เสียกลุมตาง ๆ การประชุมผูถือหุน ภาวะผูนําและวิสัยทัศน ความขัดแยงของผลประโยชน 

จริยธรรมธุรกิจ การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร การรวมหรือแยกตําแหนง คาตอบแทน

ของกรรมการและผูบริหาร การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ระบบการควบคุมและการ

ตรวจสอบภายใน รายงานของคณะกรรมการ และความสัมพันธกับผูลงทุน ไดถูกกําหนดขึ้นให

บริษัทจดทะเบียน ฯ จัดทํารายงานตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เปน

ตนไป นอกจากนี้ เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนสามารถนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติได
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อยางเปนรูปธรรม ตลาดหลักทรัพยไดจัดตั้งศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

(Corporate Governance Center) ข้ึน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางใน

การใหคําปรึกษา และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการใหแกกรรมการและ

ผูบริหาร ของบริษัทจดทะเบียนปจจุบันรวมทั้งบริษัทที่อยูระหวางการเตรียมการเพื่อเขาจด

ทะเบียน ตอมาไดมีการปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 

เพิ่มเติมใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ The Organisation for Economic Co-

Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance ป 2004) และ

ขอเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเขารวมโครงการ Corporate Governance - Reports on 

the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC) เพื่อเปนแนวทางใหบริษัทจดทะเบียน 

โดยใหเริ่มรายงานการปฏิบัติต้ังแตขอมูล ประจําป 2550 เปนตนไป (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย, 2549) ซ่ึงเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา

เทียมกันบทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

แมมีความพยายามจากหลายหนวยงานในการผลักดันการปฏิบัติ แตยังพบวา การกํากับ

ดูแลกิจการของไทยอยูในระดับที่ควรปรับปรุง ดังผลการศึกษาของ Credit  Lyonnais  Securities 

Asia หรือ CLSA (2001,  2003) ซ่ึงทําการประเมินระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของประเทศใน

อาเซียน พบวา สิงคโปรมีบรรยากาศการกํากับดูแลที่ดีมากที่สุด สวนมาเลเซียมีการปรับปรุงใหมี

การกํากับดูแลที่ดีครั้งใหญต้ังแตป 2544 ในบรรดาสามประเทศนี้ ประเทศไทยมีระดับคะแนนต่ํา

ที่สุดทั้งในป 2544 และ 2545 โดยไดคะแนน 2.8 และ4.6 ตามลําดับ ขณะที่สิงคโปรมีคะแนน 7.5 

และ 7.7 มาเลเซียมีคะแนน 3.2 และ 5.5 หากพิจารณารายละเอียดการกํากับดูแลกิจการที่ดีในมิติ

ตาง ๆ ที่ประกอบกันเปนภาพรวมของการประเมินนั้น พบวา ประเทศไทยไดรับคะแนนต่ํากวา

ประเทศสิงคโปรและมาเลเซียในทุกดาน ไดแก กฏเกณฑและการกํากับดูแล การบังคับใช 

สภาพแวดลอมทางการเมืองการกํากับดูแล การใช GAAP (General  Accounting and Auditing 

Rules and Practices) และกลไกสถาบันและวัฒนธรรมการกํากับดูแล ซ่ึงคะแนนสภาพแวดลอม

ทางการเมืองการกํากับดูแลของไทยเทากับมาเลเซีย 

หากพิจารณาในรายละเอียดของประเทศไทย (CLSA, 2007: 147) ในป 2550 พบวา การ

บังคับใชการกํากับดูแลกิจการไดรับการจัดอันดับลดลงจากอันดับที่ 6 ในป 2548 เปนอันดับที่ 8 

โดยมีคะแนนลดลงจากรอยละ 40 ในป 2548 เปนรอยละ 36 ในป 2550 บรรยาการทางการเมือง

และหนวยงานกํากับดูแลลดลงจากรอยละ 50 เหลือเพียงรอยละ 36 สวนคะแนนในการปฏิบัติตาม
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มาตรฐานบัญชีสากลและการตรวจสอบก็ลดลงเชนเดียวกันเหลือรอยละ 70 จากรอยละ 73 ทั้งนี้

คะแนนโดยรวมลดลงเหลือรอยละ 47 จากรอยละ 50 คะแนนในป 2548    

จากการพิจารณาทั้งดานความสามารถในการแขงขัน และการกํากับดูแลกิจการนั้น พบวา

ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ลดลง อันมีนัยสําคัญตอการทิศทางการพัฒนาประเทศ ผูศึกษาจึง

สนใจศึกษา ความสามารถในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยโดยเปรียบเทียบกอนและหลังการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี วาการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีจะมีผลตอความสามารถในการแขงขันหรือไม โดยศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตป 2535 ถึง 2552 กอนการปฏิบัติ คือ ในป 2535 ถึง 2544 ซ่ึงป 

2540 ถึง 2542 นับเปนปที่เกิดวิกฤตการณทางการเงินของไทย (Pholphirul, 2005) โดยพิจารณา

จากอัตราการทํากําไรเฉลี่ยและอัตราการทํากําไรสวนเพิ่มซึ่งคํานวณจากผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศ ทั้งนี้ อัตราการทํากําไรเฉลี่ย และอัตราการทํากําไรสวนเพิ่มของป 2529 ถึง 2539 

เพิ่มขั้นจาก 0.071 หรือรอยละ 7.1 ในป 2529 เปน 0.102 หรือรอยละ 10.2 ในป 2539 และลดลง

ในป 2540 ที่เกิดวิกฤตจนถึงระดับ 0.059 หรือรอยละ 5.9 ในป 2542 หลังจากนั้นจึงเริ่มฟนตัวในป 

2543 จึงจําแนกผลประกอบการกอนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีออกเปน 2 ชวง 

คือ ป 2535 ถึง ป 2539 และป 2540 ถึง ป 2542 

สวนหลังการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ ป 2543 ถึง ป 2552 จาก

หลักการดังกลาว จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมวามีการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการ

มากนอย เพียงใด รวมทั้งระบุปจจัยดานการกํากับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการ

แขงขัน ตลอดจนปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ 

2. เพื่อระบุปจจัยการกํากับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันของ

บริษัทจดทะเบียน ฯ  

3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีตอการกํากับดูแลกิจการและความสามารถในการ

แขงขัน 
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1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 

ประโยชนของการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 5 ประการ ดังนี้ 

1. ประโยชนตอบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ ในการทราบถึงสถานะ

ความสามารถในการแขงขันและการกํากับดูแลกิจการของแตละอุตสาหกรรม อันจะนําสูการ

พัฒนาปรับปรุงสูระดับที่ดีข้ึน 

2.  ประโยชนตอรัฐบาลในฐานะผูกําหนดนโยบายสงเสริมความสามารถในการแขงขัน

และการกํากับดูแลกิจการในการที่จะใชผลการวิจัยเพื่อการกําหนดทิศทางที่ถูกตอง เหมาะสมและ

ทันสมัย 

3.  ประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ 

ในการทราบถึงบทบาท เพื่อนําสูการพัฒนาระดับการดูแลกิจการ 

4.  ประโยชนตอคณะกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ อัน

จะนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางและนโยบายขององคการ 

5.  ประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ฯ อาทิเชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เปนตน ในการพัฒนาระดับความสามารถในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย ฯ และการกํากับดูแลกิจการ 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา  
 

ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ซ่ึงจําแนกไดเปน 7 หมวดธุรกิจ ไดแก เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคาอุปโภค

และบริโภค สินคาอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยและกอสราง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี 

โดยศึกษาจากขอมูลเฉพาะที่เปดเผย ไดแก รายงานประจําปของบริษัท แบบรายงานขอมูล

ประจําป (แบบ 56-1) หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน ขอมูลอื่น ๆ ที่เปดเผยตอ

สาธารณชน เชน เว็บไซท ขอบังคับบริษัท ฐานขอมูลจาก ตลท. และ ก.ล.ต. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่

เผยแพรผาน ตลท. และก.ล.ต. ขอมูลอื่น ๆ ที่เปดเผยตอสาธารณะชน ในป 2535-2552 และ

รายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่จัดไดจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทําขึ้นในป  2544, 2545, 2546, 

2548, 2549, 2551 และ 2552 



 

บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ทบทวนวรรณกรรม ประกอบดวย ความสามารถในการแขงขันและการกํากับดูแลกิจการ 
ซึ่ง ความสามารถในการแขงขัน กลาวถึง นิยามความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ 

ความสัมพันธของความสามารถในการแขงขันระดับประเทศและระดับกิจการ นิยามความสามารถ
ในการแขงขันระดับกิจการ ตัวแบบ กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก ตัวแบบ Five 

Forces Resource-Based และ Competence-Based ความสามารถในการแขงขันในระดับ
กิจการแบบองครวม Assets-Processes-Performance Framework และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับความสามารถในการแขงขันระดับกิจการ ตามลําดับ 

สวนการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย นิยาม ตัวแบบ กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการ ตามลําดับ 

  

2.1  นิยามความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ 
 
 ความสามารถในการแขงขันมาจากแนวความคิดที่มีประวัติศาสตรยาวนานต้ังแตยุคคลาส
สิค ซึ่งมีการนิยามแนวคิดกันหลากหลายและซับซอนในปจจุบัน (IMD World Competitiveness 

Yearbook 2006: 616) โดยจําแนกนิยามชวงกอน และหลังค.ศ. 1995 ไดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ในป 
1990 ความสามารถในการแขงขันไดรับความสนใจอยางแพรหลายข้ึนจากแนวคิด The Diamond 

of National Advantage และชวงป 1995 เปนยุคของนักเศรษฐศาสตรสมัยใหม  
 

 2.1.1  ชวงกอน ค.ศ. 1995 
Smith, 1976 นักเศรษฐศาสตรยุคคลาสสิค กลาววา ความสามารถในการแขงขัน

ประกอบดวยปจจัย 4 ประการ คือ ที่ดิน ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงาน (“An Inquiry into the 

Nature and Causes of Wealth of Nations”, 1776) 

Ricardo, 1817 กลาวถึงกฎของ Comparative Advantage ซึ่งเนนย้ําวาประเทศควรมี

การแขงขันอยางไร ( “Principles of Political Economy and Taxation”) 
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Marx, 1967 เปนผูที่ยกประเด็นผลกระทบของสภาพแวดลอมทางสังคมการเมืองที่มีตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเสนอแนวคิดแบบเผด็จการวา การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมสงผลตอ

เศรษฐกิจ (“Capital: A Critique of Political Economy”) 

Weber, 1905 นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันเสนอ ความสัมพันธระหวางคุณคา (Values) 

ความเชื่อทางศาสนา (Religious Beliefs) และผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจของประเทศ ( “Ethic of 

Protestantism and the Spirit of Capitalism”) 

Schumpeter, 1942 นําเสนอบทบาทการเปนผูประกอบการวา เปนปจจัยหนึ่งของ

ความสามารถในการแขงขัน โดยเนนวาความกาวหนาเปนผลมาจากความไมเทาเทียมกันดานการ

ปรับปรุงดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี (“Capitalism, Socialism and Democracy”) 

Sloan, 1963 ไดพัฒนาแนวคิดการจัดการวาเปนปจจัยนําเขาสําคัญตอความสามารถใน

การแขงขัน (“My Years with General Motors”) 

Solow, 1957 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริการะหวางป 

1948 ถึง 1982 โดยพบวาปจจัยสําคัญไดแก การศึกษา นวตกรรมดานเทคโนโลยี และการเพิ่ม

ความรูความชํานาญ (Know-How) (“Technical Change and the Aggregate Production 

Function”) 

Negroponte, 1995 และนักเศรษฐศาสตรสมัยใหม ไดนิยามแนวคิด “ความรู” วาเปน

ปจจัยนําเขาลาสุดที่สงผลตอความสามารถในการแขงขัน (“Being Digital”) 

Porter, 2008 ไดรวบรวมแนวคิดตาง ๆ เปนตัวแบบ “The Diamond of National 

Advantage” ซ่ึงมีองคประกอบ 4 ประการ ไดแก สภาพปจจัย (Factors  Conditions) อุปสงคของ

ผูบริโภค (Demand Conditions) อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวของ (Related and Supporting 

Industries) และ กลยุทธองคการ โครงสรางและคูแขง (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) 

(Porter, 2008: 182)  

ความสามารถในการแขงขันไดรับความสนใจจากนักวิชาการดานเศรษฐศาสตรมาอยาง

ตอเนื่องตั้งแตคริสศตวรรษที่ 18 ดังสรุปในภาพที่ 2.1 ซ่ึง ปจจุบันความสามารถในการแขงขันที่

นําเสนอโดย Porter คือ “The Diamond of National Advantage” เปนที่ไดรับความสนใจอยาง

แพรหลาย อยางไรก็ตามแนวคิดไดขยายขอบเขตไปในหลายมิติทั้งแนวดิ่ง คือ ระดับประเทศ 

อุตสาหกรรม องคการ และแนวราบ คือ แขนงวิชา และอุตสาหกรรม เปนตน ดังจะกลาวถึงตอไป 

 

 



 

 

10 

 

 

     

                       1995 ความรู 

     1990 สภาพปจจัย อุปสงคของผูบริโภค 

อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวของ กลยุทธ

องคการ โครงสรางและคูแขง 

     

          1982 นวตกรรมดานเทคโนโลยี และการเพิ่มความรู

ความชํานาญ  

       1963  การจัดการ 

                     1942 บทบาทการเปนผูประกอบการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

     1905  คุณคา ความเชื่อทางศาสนา และผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

   1867  บริบททางสังคมสงผลตอเศรษฐกิจ 

         1817 Comparative Advantage (การแขงขันระหวางประเทศ) 

     1776 ที่ดิน ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงาน  

   

 

1750  1800    1900            2000 

         คศ. 
 

ภาพที่ 2.1  นิยามความสามารถในการแขงขัน 

 

2.1.2  ชวงหลัง ค.ศ. 1995 

ชวงหลัง ค.ศ. 1995 สถาบันระหวางประเทศหลายแหงใหความสนใจความสามารถในการ

แขงขันและไดใหนิยามไวดังตอไปนี้ 

World Economic Forum (IMD, 2006) กลาววา ความสามารถในการแขงขันระดับองคการ 

หรือบริษัท หรือกิจการมีผลตอความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศในการเสริมสรางและ

รักษามูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไวไดในระยะยาว โดยเปรียบเทียบกับกลุมประเทศคูแขง โดยมีปจจัย

องคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก ความสามารถทางเศรษฐกิจ (Economic  Performance) 

ประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Efficiency) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Business 

Efficiency) และโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ดังภาพที่ 2.2  

ปจ
จั
ย/ปร
ะเ
ด็น
ใน
กา
รศึ
กษ
า 
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ภาพที่ 2.2  The Competitive Cube  

แหลงที่มา:  IMD World Competitiveness Yearbook, 2006.  

               Competitiveness of Nations: The Fundamentals (2006: 609) 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) กลาววา 

ความสามารถในการแขงขัน หมายถึง ความสามารถของบริษัท อุตสาหกรรม ภูมิภาค ประเทศชาติ 

และกลุมประเทศในการสราง และดํารงไวซ่ึงการแขงขันกับนานาประเทศ กอใหเกิดรายได และ

ระดับการจางงานที่ยั่งยืน (OECD, 1998) 

IMD (2006:  616) กลาววา ความสามารถในการแขงขันเปนแขนงหนึ่งของความรูทาง

เศรษฐศาสตรซ่ึงวิเคราะหจากขอเท็จจริงและนโยบายที่หลอหลอมใหเกิดความสามารถของ

ประเทศในการสรางและคงไวซ่ึงสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการสรางคุณคาของวิสาหกิจและ

ความสุขของประชาชน  

นอกจากนี้นักวิชาการใหนิยามความสามารถในการแขงขันในหลายมุมมอง อาทิ Krugman 

(1994: 30) นิยามดังที่ Laura D'Andrea Tyson ไดใหไววา (Tyson, 1993) คือ ความสามารถของ

ประเทศในการผลิตสินคาและบริการที่ตรงกับความตองการของตลาดโลก ควบคูกับการทําให

พลเมืองของประเทศพอใจกับมาตรฐานการครองชีพที่เพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน ซ่ึง Krugman เนนวา 

ความสามารถในการแขงขัน ก็คือ ผลิตภาพนั่นเอง ซ่ึงสอดคลองกับ Porter (2008) ที่กลาววา 

ความสามารถในการแขงขัน หมายถึง ผลิตภาพที่เปนมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิตขึ้นตอ

หนวยของแรงงานและทุนของประเทศ ซ่ึงขึ้นอยูกับคุณภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ รวมทั้ง

ประสิทธิภาพในการใชปจจัยการผลิตเหลานั้นดวย ผลิตภาพเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดมาตรฐาน

ความเปนอยูของประเทศในระยะยาว  

 

ความสามารถในการ
แขงขันของบริษัท 

ความแข็งขัน 

ความนาดึงดูด 

ความเปนสากล 

ความใกลชิด 

การสรางมูลคาเพิ่ม 

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ความยั่งยืน 

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพของรัฐบาล 

 

ประสิทธิภาพของธุรกิจ 

โครงสรางพื้นฐาน 

สินทรัพย 

กระบวนการ 

ความเปนหนึ่งเดียวกัน

ทางสังคม 

ความเสี่ยง 
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แมนิยามความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศ ยังไมมีความชัดเจนเปนสากลและ

รูปธรรม ต้ังแตเปาหมายคืออะไร และสิ่งที่ตองการจะไดรับคืออะไร ซ่ึงนักวิจัยบางทานให

ความสําคัญในดานตนทุนต่ํา หรือระดับอัตราแลกเปลี่ยน หลายทานเนนที่ความเปนผูนําดาน

เทคโนโลยี หรืออัตราการเติบโต (Reiljan Hlnirikus and Ivabnov, 2000: 9)  

Reiljan et al, (2000: 10) กลาววา ความสามารถในการแขงขันเปนการสะทอนตําแหนง

ของหนวยเศรษฐกิจหนึ่ง อันไดแก ประเทศ อุตสาหกรรม องคการ และครัวเรือน ที่มีความสัมพันธ

กับหนวยเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยการเปรียบเทียบคุณภาพ หรือผลของกิจกรรมที่สะทอนความ

เหนือกวาหรือความไดเปรียบ หรือดอยกวา ทั้งนี้ หากพิจารณานิยามของความสามารถในการ

แขงขันโดยทั่วไปหรือกวาง ๆ และเฉพาะเจาะจงหรือแคบ มีดังตอไปนี้ 

นิยามเฉพาะเจาะจง ความสามารถในการแขงขัน หมายถึง สภาวะที่ผลประโยชนของ

หนวยเศรษฐกิจหนึ่งมีความขัดแยงกัน กลาวคือ ความสําเร็จของหนวยเศรษฐกิจหนึ่งทําใหหนวย

เศรษฐกิจอื่นไมสามารถไดรับผลประโยชนได 

สวนนิยามโดยทั่วไป หมายถึง การที่ผลประโยชนของหนวยเศรษฐกิจไมมีความขัดแยง 

และหมายรวมถึง การแขงขันทางออมและการแขงขันที่อาจเกิดขึ้น ระหวางหนวยเศรษฐกิจดวยกัน 

ตามนิยามดังกลาว ทําใหการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันคลายคลึงกับการวิเคราะห

เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) ซึ่งลักษณะที่ดีของแนวทางนี้ คือจะย้ําใหเห็นความสําคัญ

ของวิธีการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพและกิจกรรมของหนวยเศรษฐกิจ คุณภาพและผลการ

ดําเนินงานสามารถไดรับการประเมินไดเฉพาะกับหนวยเศรษฐกิจที่คลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม 

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันแบบทั่วไปไมสรางความชัดเจนดานการจัดการทั้งการ

กําหนดขึ้นและการปฏิบัติ 

ความหมายเฉพาะเจาะจง ซ่ึงกลาวถึงผลประโยชนและวิธีการเอาชนะความขัดแยงนั้น ทํา

ใหเกิดการจัดการเชิงปฏิบัติการ (Operative Management) และการจัดการเชิงกลยุทธ โดยที่การ

จัดการเชิงปฏิบัติการเนนการสรางความขัดแยงสูตลาดและใชวิธีการเชิงปฏิบัติการเพื่อเอาชนะการ

แขงขัน สวนการจัดการเชิงกลยุทธไดรวบรวมเอาการวิเคราะหเกี่ยวกับความขัดแยง (Controversies) 

ทางออมและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเขาไวและหาวิธีการแกไข 

ลักษณะพื้นฐานของการแขงขัน (Reiljan et al, 2000: 11) คือ ความขัดแยงของ

ผลประโยชนระหวางหนวยเศรษฐกิจที่แสดงถึงความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จมากกวา

ผูอ่ืน ดังนั้น ความสามารถในการแขงขัน หมายถึง ความสามารถในการอยูรวมกันของสถาบันตาง ๆ 

ภายใตเงื่อนไขขอจํากัดของความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงประเภทของการแขงขัน (Coexistence 

Competitiveness) จําแนกได 3 ระดับ ไดแก  
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ระดับแรก คือ ความสามารถในการอยูรอด ซ่ึงเปนระดับความสามารถในการแขงขันที่ตํ่า

ที่สุด หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวตอบสนองกับสภาพแวดลอมทางการแขงขันเชิงรับโดย

ปราศจากการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตนเองอยางมีนัยสําคัญ  

ระดับที่สอง คือ ความสามารถในการพัฒนา เปนระดับความสามารถในการแขงขันระดับ

ปานกลาง หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมการ

แขงขันและปรับปรุงตนเองในดานคุณภาพและประสิทธิภาพเชิงรุก 

ระดับที่สาม คือ ความเหนือกวา เปนระดับสูงสุด หมายถึง ความสามารถที่มีอิทธิพลตอ

สภาพแวดลอมทางการแขงขันโดยมีประสิทธิภาพ การพัฒนา และคุณภาพที่เหนือกวาคูแขงขัน 

สําหรับประเทศไทย ในระยะเริ่มตนของการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545: 3) มุงเนนไปที่

ความสามารถของประเทศในการสงออกสินคาใหมากที่สุด และนําเขาใหนอยที่สุด ซ่ึงตอมา

แนวคิดดังกลาวไดรับการวิพากษวิจารณวากอใหเกิดปญหาของการหดตัวทางการคาระหวาง

ประเทศ เนื่องจาก ทุกประเทศตางมุงที่จะใชมาตรการผลักดันใหเกิดการสงออก โดยการลดตนทุน

การผลิตและการอุดหนุนสินคาโดยภาครัฐ รวมทั้ง การนํามาตรการกีดกันทางการคาทั้งทางตรง

และทางออมมาใช หลายฝายตระหนักวา หัวใจของความสามารถในการแขงขันอยูที่ระดับของ

ประสิทธิภาพซึ่งการไดดุลการคาเพิ่มขึ้นไมไดหมายความวา ประเทศนั้นจะตองมีประสิทธิภาพการ

ผลิตโดยรวมที่สูง นั่นหมายถึง การมองเรื่องความสามารถในการแขงขันของประเทศใดประเทศ

หนึ่ง ควรที่จะตองมองถึงสมรรถนะและความพรอมของระบบเศรษฐกิจ ทั้งระบบในเชิงพลวัตร เชิง

เปรียบเทียบ ซ่ึงนักเศรษฐศาสตรสมัยใหมตางมองเห็นประเด็นที่จะตองมีความเชื่อมโยงกัน

ระหวางการคาระหวางประเทศ และความเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการปรับปรุงมาตรฐานการครอง

ชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรสวนใหญ พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน การคํานึงถึง

การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ การพิทักษสิทธิมนุษยชน เปนตน 

สําหรับเกณฑการวัดความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศ International 

Management and Development (IMD) จําแนกเปน 4 หมวด ไดแก ผลการดําเนินงานดาน

เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของรัฐบาล ประสิทธิภาพของธุรกิจ และโครงสรางพื้นฐาน โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ จําแนกเกณฑการวัดเปน 5 เกณฑ ไดแก เศรษฐกิจ

ภายในประเทศ วัดจาก ขนาด การเติบโต ความมั่งคั่ง (Wealth) และการคาดการณ (Forecasts) 

การคาระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ การจางงาน และราคา 
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 ประสิทธิภาพของรัฐบาล จําแนกเกณฑการวัดเปน 3 เกณฑ ไดแก การเงินสาธารณะ  

นโยบายการคลัง ขอบขายสถาบัน (Institutional  Framework) ของธนาคารกลาง ประสิทธิภาพ

ของหนวยงานภาครัฐ กฎหมายธุรกิจ ดานการเปดเผยขอมูล การแขงขันและการกํากับดูแล การ

คุมครองแรงงาน และขอบขายทางสังคม    

 ประสิทธิภาพของธุรกิจ จําแนกเกณฑการวัดเปน 5 เกณฑ ไดแก ผลิตภาพและ

ประสิทธิภาพ ตลาดแรงงาน ประกอบดวย ตนทุน ความสัมพันธ และความพรอมของแรงงานที่มี

ทักษะ การเงิน ประกอบดวย ประสิทธิภาพของธนาคาร ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย และ

การจัดการดานการเงิน การจัดการ และทัศนคติและคุณคา   

 โครงสรางพื้นฐาน จําแนกเกณฑการวัดเปน 5 เกณฑ ไดแก โครงสรางพื้นฐานทั่วไป 

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร สุขภาพและสิ่งแวดลอม และ

การศึกษา 

แนวคิดของความสามารถในการแขงขัน นอกจากจะกลาวถึงในระดับประเทศแลว ยัง

ขยายขอบเขตครอบคลุมทั้งในระดับกิจการ และระดับอุตสาหกรรม โดยในระดับกิจการ  

ความสามารถในการแขงขัน คือ ความสามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑและใหบริการอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทากับหรือดีกวาคูแขง ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ ผลกําไร อัตราสวน

การสงออกผลิตภัณฑ และสวนแบงในตลาดโลกหรือตลาดภูมิภาค สวนระดับอุตสาหกรรม 

ความสามารถในการแขงขัน คือ ความสามารถของบริษัทในประเทศที่จะประสบความสําเร็จอยาง

ยั่งยืนเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันตางชาติในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ตัวชี้วัด คือ ผลกําไร ดุลการคา

ของประเทศในอุตสาหกรรมนั้น ราคา และคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ 

จากความหมายของความสามารถในการแขงขันตามที่ไดกลาวไวขางตน สรุปไดวา 

แนวคิดใหมสวนใหญนิยาม ความสามารถในการแขงขันคือ ความสามารถของประเทศในการ

เสริมสรางและรักษามูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซ่ึงจะตองเปนทั้งการแขงขันระดับ

ตางประเทศที่เปนความสามารถในการผลิตสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ตลาดโลก (Export) ควบคูกับการแขงขันในระดับชาติ ที่จะกอใหเกิดความพอใจและชีวิตความ

เปนอยูที่ดีของประชากร ในการสรางใหเกิดมูลคาเพิ่มขึ้นไดในระยะยาวดังกลาว ตองอาศัย

องคประกอบสําคัญ 3 ประการ ไดแก โอกาส ความสามารถ และกลยุทธการพัฒนา 

 โอกาส (Opportunity) เปนโอกาสของประเทศในตลาดโลก ที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน

อันเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได แตสามารถที่จะใชโอกาสดังกลาวเปนหนทางในการเพิ่ม

ความสามารถการแขงขันของประเทศที่จะนํา ไปสูการสรางใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดใน
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ระยะยาว อยางไรก็ตาม กระแสโลกาภิวัตนไมไดเพียงกอใหเกิดโอกาส แตอาจกอใหเกิดขอจํากัด

ของการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศ ที่จํา เปนตองคํานึงถึงและปรับตัวเพื่อ

เปลี่ยนขอจํากัดดังกลาวใหเปนโอกาสของประเทศตอไป 

 ความสามารถ (Capability) ของประเทศในปจจัยสนับสนุนตางๆ (Enabling  factors) ที่

จะชวยทํา ใหเกิดโอกาสที่มีอยูสามารถนํา ไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ได ซ่ึงความสามารถจะประกอบดวย ความสามารถที่มีอยูแลวซึ่งถือเปนทุนของประเทศไดแก ทุน

มนุษย (Human Capital) ทุนทางสังคม (Social Capital) ทุนทางกายภาพ (Physical Capital) ทุน

ทางการเงิน (Financial Capital) และความสามารถที่สรางเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับโอกาสที่ไดรับ 

 กลยุทธการพัฒนา (Strategy) เปนกระบวนการที่จะวิเคราะหและประมวลโอกาสและ

ความสามารถที่มีอยูใหออกมาในรูปของกลยุทธการพัฒนาที่เหมาะสม ภายใตการกําหนด

ตําแหนง (Position) ของประเทศที่ชัดเจน เพื่อนําประเทศไปสูการแขงขันในระดับสากลที่เปนใน

เชิงรุก (Offensive  Strategy) ตามโอกาสและความสามารถที่มีอยูและความสามารถที่จะพัฒนา

ใหดีข้ึนได และในเชิงรับ (Defensive Strategy) เพื่อการรักษาและคงไวซ่ึงความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจภายในประเทศสําหรับเปนรากฐานของการสรางความเปนอยูที่ดีใหกับประชาชน

โดยทั่วไป 

อยางไรก็ตาม ในระดับประเทศ นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญกลาวถึงความสามารถในการ

แขงขันโดยมีเปาหมายเดียวกัน คือ เพื่อความเปนอยูที่ดีข้ึนของประชาชนในชาติ โดยเนนที่การ

สรางผลิตภาพ ของประเทศเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังที่ Porter และ Rosen ไดกลาวไว   

Porter (2003) ใหนิยาม ความสามารถในการแขงขันวา เปนผลิตภาพที่ประเทศชาติหนึ่ง

ใชทรัพยากรมนุษย ธรรมชาติ และเงินทุนของตนในการเพิ่มมาตรฐานการดํารงชีวิตของคนในชาติ 

Rosen (2004) ใหคําจํากัดความวา เปนความสามารถทางเศรษฐกิจในการผลิตสินคา

และบริการตามความตองการของตลาดโลก ในขณะเดียวกัน พลเมืองของประเทศมีมาตรฐานการ

ครองชีพที่ดีข้ึนและยั่งยืนในระยะยาว โดยการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการพัฒนา

ผลิตภาพ 

ในขณะที่ บลังค ใหความหมายวา เปนความสามารถของประชาชนในชาติที่จะไดรับ

มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น (Blunck, 2006) ซ่ึงเปาหมายสอดคลองกับนิยามขางตน 

นอกจากผลิตภาพแลว สถาบันที่ทําการศึกษาในเรื่องความสามารถในการแขงขันไดกลาววา 

เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศ โดยผลการรายงานของ International Institute for 

Management Development (IMD) และ World Economic Forum ที่นําเสนอรวมกันชวงกอนป 

1996 ไดใหนิยามความสามารถในการแขงขันวา เปนความสามารถในการรักษาไวซ่ึงการ

สรางสรรคมูลคาเพิ่ม ซ่ึงมาจากพื้นฐานของความสามารถในการแขงขันของบริษัท (IMD, 1997: 14) 
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รัฐบาล 
กลยุทธองคการ 

โครงสรางและคูแขง 

อุปสงคของ

ผูบริโภค 
สภาพปจจัย 

อุตสาหกรรมสนับสนุน

และเกี่ยวของ 

ความสามารถในการแขงขันของประเทศจึงมาจากความสามารถในการแขงขันของ

องคการ บริษัทและอุตสาหกรรม ซ่ึงในระดับอุตสาหกรรมนั้น หมายถึง ความสามารถของบริษัท

ตาง ๆ ในอุตสาหกรรมในการประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงตางชาติ โดย

ปราศจากการปกปองและอุดหนุนจากรัฐ (Blunck, 2006) 

 

2.2  ความสัมพันธของความสามารถในการแขงขันระดับประเทศและระดับ 
       กิจการ  
 

The Diamond of National Advantage นําเสนอโดย Porter (2008:  182) กลาววา 

ความสามารถในการแขงขันระดับประเทศและระดับกิจการ องคการหรือบริษัทมีความสัมพันธกัน

โดยประกอบดวยปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ไดแก สภาพปจจัย (Factors  Conditions) 

อุปสงคของผูบริโภค (Demand  Conditions) อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวของ (Related  and 

Supporting Industries) และ กลยุทธองคการ โครงสรางและคูแขง (Firm Strategy, Structure, 

and Rivalry) ดังภาพที่ 2.3 ซ่ึงเปนตัวแบบ The Diamond of National Advantage ที่เสนอไวโดย 

พอรเตอร เมื่อป 1990 

  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 2.3  ตัวแบบ The Diamond of National Advantage  

แหลงที่มา:  Porter, 2008: 183.  
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สภาพปจจัย หมายถึง ความพรอมของปจจัยการผลิต ทั้งดานทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร

ทางกายภาพ  ทรัพยากรดานความรู แหลงเงินทุน และโครงสรางพื้นฐานของประเทศ 

ทรัพยากรมนุษย ไดแก จํานวนแรงงาน ทักษะ ตนทุนคาแรง ตนทุนการจัดการ  

ทรัพยากรทางกายภาพ ไดแก ความอุดมสมบูรณ คุณภาพของที่ดิน แหลงน้ํา เหมืองแร 

ปาไม  สภาพภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  เขตเวลา  

ทรัพยากรดานความรู ไดแก ความรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิทยาการ  การตลาด  

แหลงความรูในมหาวิทยาลัย หนวยงานทางสถิติ  คูมือ รายงาน และงานวิจัย 

แหลงเงินทุน ไดแก ตนทุนของเงินทุนภายในประเทศ  

โครงสรางพื้นฐานของประเทศ ไดแก ระบบขนสง  ส่ือสารโทรคมนาคม สาธารณสุข  

วัฒนธรรม  คุณภาพชีวิตของประชากร  

กลาวคือ เปนปจจัยที่จําเปนตอการแขงขันในแตละอุตสาหกรรม รวมทั้งที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ ทุน และโครงสรางพื้นฐานตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรพื้นฐาน ซ่ึงประเทศจะ

ประสบความสําเร็จไดโดยการสงเสริมสภาพปจจัยตาง ๆ เพื่อใหเกิดความชํานาญพิเศษในสินคา

หรือบริการหนึ่ง ๆ 

อุปสงคของผูบริโภค หมายถึง ความตองการผลิตภัณฑและบริการของตลาด

ภายในประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวของ หมายรวมถึง ความพรอมของอุปทานของแต

ละอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของสําหรับการแขงขันระหวางประเทศ และสุดทาย กล

ยุทธองคการ โครงสรางและคูแขง หมายถึง สภาวะการณของแตละประเทศในการสงเสริมให

กิจการมีการสราง จัดโครงสราง และจัดการ ตลอดจน บรรยากาศการแขงขัน  

ทั้งนี้ลักษณะของความตองการสินคา หรือบริการภายในประเทศมี 4 ลักษณะ ไดแก 

1) ความตองการของผูซ้ือในประเทศ และการตอบสนองของธุรกิจ (Home  Demand 

Composition) 

2) ขนาดความตองการและรูปแบบของการเติบโต (Demand Size and Pattern of 

Growth) 

3) ความตองการในประเทศที่มีลักษณะเปนสากลชวยผลักดันใหสินคาและบริการของ

ประเทศออกสูตางประเทศได (Internationalization of Domestic Demand) 

4) ความตองการที่หลากหลายในตลาดเปนตัวเสริม (The Interplay of Demand 

Conditions)  

ความตองการของผูซ้ือในประเทศ และการตอบสนองของธุรกิจ ควรพิจารณาใน 3 

ประเด็น ไดแก โครงสรางสัดสวนความตองการภายในประเทศที่มีตออุตสาหกรรมหรือบริการ 

(Segment Structure  of  Demand) เพื่อใหไดเปรียบจากการประหยัดจากขนาด  (Economic of 
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Scale) ความตองการและมาตรฐานที่สูงขึ้นของผูซ้ือในประเทศ (Sophisticated and Demanding 

Buyers) รวมทั้งคุณภาพสินคา/บริการ  เกิดการคิดคนผลิตสินคาใหมๆ อยูตลอดเวลา และการ

คาดการณลวงหนาในความตองการของผูบริโภค (Anticipatory Buyer Needs) กระตุนใหเกิดการ

พัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง  และสามารถแขงขันได 

สวนขนาดความตองการและรูปแบบของการเติบโต ประเด็นในการพิจารณา ประกอบดวย

ความไดเปรียบจากการประหยัดจากขนาด (Size of Home Demand) เนื่องจากความตองการใน

ประเทศมีมาก ปรับปรุงผลิตภาพ และพัฒนาดานเทคโนโลยี ผูบริโภคมีความเปนตัวของตัวเอง 

(Number of Independent Buyers) มีอิสระ เสรี จะสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม ความหลากหลาย 

อัตราการเติบโตของความตองการในประเทศ (Rate of Growth of Home Demand) ความรวดเร็ว

ในการรับรูความตองการของผูบริโภคในประเทศ (Early Home  Demand) ชวยใหผลิตสินคาได

กอนคูแขงและวงจรชีวิตของสินคาจากการอิ่มตัวในตลาด (Early Saturation) เปนตัวกดดันใหเกิด

การลดราคาของสินคา และการแนะนําสินคาใหมๆ  

สําหรับ ความตองการในประเทศที่มีลักษณะเปนสากลชวยผลักดันใหสินคาและบริการ

ของประเทศออกสูตางประเทศไดนั้น พิจารณาจาก การเดินทางหรือเคลื่อนยายบอย (Mobile  or 

Multinational Local Buyers) ทําใหความตองการสินคาหรือบริการกระจายออกไป  และอิทธิพล

ตอความตองการสินคา/บริการจากตางประเทศ (Influence on Foreign Needs) ทําใหสินคา/

บริการกระจายสูสากลได 

สุดทาย ความตองการที่หลากหลายในตลาดเปนตัวเสริมนั้นชวยใหมีพัฒนาการใน

อุตสาหกรรมจากความสัมพันธและความตองการที่เกื้อหนุนกัน  เชน ขนาดของสินคาที่เหมาะสม 

คุณภาพ รูปลักษณ และราคาท่ีตอบสนองความตองการ 

จากตัวแบบดังกลาว Porter (2008) เสนอวา ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

ในแตละอุตสาหกรรม ทั้งดานภูมิศาสตรของความสัมพันธระหวางบริษัทและสถาบัน 

ความสัมพันธแนวดิ่งและแนวราบระหวางผูจัดหาวัตถุดิบ ผูผลิตและลูกคาซึ่งเครือขายวิสาหกิจจะ

กลายเปนระบบสนับสนุนทั้งสองฝายในการเขาถึงผูจัดหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดและลูกคาที่มีความ

ตองการมากที่สุด รวมทั้งยังเปนการแบงปนความรูที่ไดจากสถาบันวิจัยหรือผูมีประสบการณอีกดวย 

นอกจากปจจัยดานสภาพปจจัย อุปสงคของผูบริโภค อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวของ

และ กลยุทธองคการ โครงสรางและคูแขงแลว ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติยัง

จําแนกเปนปจจัยดานสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 

และโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงปจจัยประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ดังมีความสัมพันธกับความสามารถใน
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การแขงขันขององคการหรือบริษัทโดยตรง ประกอบดวยความสามารถในการสรางผลิตภาพ 

ตลาดแรงงาน ตลาดเงิน การบริหารจัดการ และผลกระทบจากโลกาภิวัตน 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ และโครงสรางพื้นฐานนับเปนความสัมพันธ

ทางออมในการสรางความสามารถในการแขงขัน โดยที่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ หมายถึง 

เศรษฐกิจในประเทศ การคาระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ การจางงาน และราคา

สินคาและบริการ สวนประสิทธิภาพภาครัฐ หมายถึง การคลังภาครัฐ นโยบายการคลัง การ

ดําเนินงานขององคกรภาครัฐ การดําเนินงานดานองคกรธุรกิจ และการดําเนินงานดานสังคม 

โครงสรางพื้นฐาน หมายถึง โครงสรางพื้นฐานทั่วไป โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี โครงสราง

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร สุขภาพและสิ่งแวดลอม และการศึกษา  

การศึกษาวิจัยฉบับนี้ศึกษาหนวยวิเคราะหระดับกิจการ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในการ

ขับเคลื่อนความสามารถในการแขงขันในระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศ ดังที่ Chikan 

(2008: 27) ไดเสนอตัวแบบความสัมพันธระหวางความสามารถในการแขงขันระดับมหภาคและ

จุลภาคไวดังภาพที่ 2.4 โดยกลาววา บริษัท กิจการ หรือองคการมีการแขงขันกันในบริบทของ

ปจจัยที่เสนอโดยพอรเตอร และบริบทของแตละภาคสวน โดยตองพัฒนาความสามารถของตน 

และปรับตัวใหสอดคลองกับปจจัยดังกลาว ภายใตความกดดันของการแขงขันระดับโลก ซ่ึงมี

ผลลัพธระดับประเทศ คือ ความพึงพอใจของลูกคาและผลกําไร อันเปนองคประกอบสําคัญในการ

เพิ่มขึ้นของสวัสดิการของประชาชน นอกจากนี้ ความสามารถของกิจการยังชวยพัฒนาผลิตภาพ

อีกดวย 
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ภาพที่ 2.4  ตัวแบบความสัมพันธระหวางความสามารถในการแขงขันระดับมหภาคและจุลภาค 

แหลงที่มา: Chikan, 2008:  27. 

 

2.3  นิยามความสามารถในการแขงขันระดับกิจการ 
   

ความสามารถในการแขงขันระดับกิจการ มีนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญใหคํานิยามไวหลาย

มุมมองกวาระดับประเทศ และระดับอุตสาหกรรมขางตน โดยสวนใหญกลาวถึง การเพิ่ม

ประสิทธิภาพตนทุน และการสรางคุณคาแกผลิตภัณฑใหเหนือกวาคูแขง โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่ม

ยอดขายและกําไร ดังที่ บลังค ออรัล และพอรเตอรกลาวไวดังนี้ 

การเพิ่มขึ้นของสวัสดิการของประชาชน 

การสรางมูลคาทั้งความพึงพอใจของลูกคา

และกําไร 

ความสามารถ

ของบริษัท 

สภาพปจจัย 

อุปสงคของผูบริโภค 

กลยุทธบริษัท, โครงสราง และการแขงขัน 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุน 

สถาบัน 

สาธารณะ 
บรรทัดฐานทางสังคม นโยบายเศรษฐกิจ 

 มหภาค 

รัฐบาล 

การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ 

กา
รแ
ขง
ขัน
ระ
ดับ
โล
ก 

การแขงขันระดับโลก 
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 Blunck  (2006)  กลาววา ความสามารถในการแขงขันของบริษัท หมายถึง ความสามารถ

ในการจัดหาสินคาและบริการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพกวาคูแขง 

 Oral  (1986)  ใหความหมายวา เปนหนาที่หนึ่งของบริษัทในอุตสาหกรรมที่จะควบคุม

ตนทุน และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมือง 

 ความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) ในความหมายของ Porter 

(1985) คือ ความสามารถของบริษัทในการผลิตสินคาที่มีคุณคาแกลูกคามากกวาคูแขง อันจะนําสู

การเพิ่มยอดขายและกําไรแกบริษัท 

Porter มองวา ถึงแมปจจัยทางดานมหภาคเหลานี้จะเปนสิ่งที่จําเปนตอการสรางความ

ม่ันคงและเติบโตของแตละประเทศ แตปจจัยทางดานมหภาคเหลานี้ยังไมเพียงพอในการสราง

ความมั่งคั่งใหกับประเทศได โดยมองวา ความมั่งคั่งของประเทศจะเกิดขึ้นไดจากระดับเศรษฐกิจ

ระดับจุลภาค (Microeconomic) มากกวาระดับมหภาค นอกเหนือจากประเด็นความแตกตางใน

แนวคิดดานมหภาคและจุลภาคแลว Porter เองยังมีความเห็นที่แตกตางจากผูอ่ืนในเรื่องของ

ความสามารถในการแขงขัน Porter มองวาในอดีตเรามักจะเขาใจผิดกับคําวา ความสามารถใน

การแขงขันในระดับประเทศ โดยมักไปยึดติดกับสวนแบงในตลาดโลกของสินคาจากประเทศนั้นๆ 

การมองคําจํากัดความของความสามารถในการแขงขันในลักษณะดังกลาว ทําใหนโยบายของ

รัฐบาลในเรื่องเกี่ยวของกับการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันผิดเพี้ยนไป โดยรัฐบาลก็จะ

ไปมุงเนนในการออกนโยบายที่ลดตนทุนคาแรงงานภายในประเทศ อีกทั้งมุงเนนการลดคาเงินของ

ตนเองเพื่อเสริมสรางความสามารถในการสงออก โดยเชื่อวาการกระทําดังกลาวจะชวยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศได แต Porter มองอีกมุมหนึ่งวา การสรางความสามารถ

ในการแขงขันโดยมุงเนนตนทุนแรงงานราคาที่ถูกและการลดคาเงิน แตในขณะเดียวกันกลับ

จายเงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินคาและบริการจากตางประเทศ ไมไดเปนการเพิ่มความมั่งคั่งของประเทศ

ในระยะยาว 

Porter (2008) เสนอวา ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขัน

ระดับประเทศนั้น ตองเริ่มจากแหลงของความเจริญและมั่งคั่งของประเทศกอน ความมั่งคั่งและ

มาตรฐานการดํารงชีวิตของประชากรในประเทศเกิดขึ้นจากผลิตภาพ (Productivity) ของแตละ

ประเทศ ซ่ึงวัดโดยมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิตในประเทศนั้นๆ ตอดวยหนึ่งหนวยของ

ทรัพยากรมนุษย ทุน และทรัพยากรธรรมชาติ 

พอจะสรุปไดวา ความสามารถในการแขงขันที่แทจริงของแตละประเทศจะตองดูจากผลิตภาพ 

และผลิตภาพนั้นทําใหแตละประเทศสามารถสนับสนุนคาแรงที่สูง คาเงินที่แข็ง และผลตอบแทน

จากเงินทุน อันจะนําไปสูมาตรฐานการดํารงชีวิตที่สูง และผลิตภาพนาจะเปนเปาหมายหลักของ

แตละประเทศมากกวาการสงออกเพียงอยางเดียว 
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 ดังที่กลาวไปแลววา การวิจัยนี้มุงเนนเฉพาะความสามารถในการแขงขันระดับกิจการ จาก

นิยามขางตน จึงพอสรุปไดวา ความสามารถในการแขงขัน หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพตนทุน

และการสรางคุณคาแกผลิตภัณฑใหเหนือกวาคูแขง โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มยอดขายและกําไรของ

องคการหรือบริษัท 

 

2.4  ตัวแบบ กรอบแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  
 

ตัวแบบ กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระดับกิจการ 

ประกอบดวย ตัวแบบ Five Forces Resource-based Competence-based ความสามารถใน

การแขงขันในระดับกิจการแบบองครวม และ Assets-Process-Performance Framework (APP) 

 

2.4.1  ตัวแบบ Five Forces 

Porter (2008) ไดนําเสนอวา การแขงขันเพื่อนํามาซึ่งผลกําไรไมไดจํากัดเฉพาะเพียงการ

แขงขันกับคูแขงในอุตสาหกรรม หากยังรวมถึงภัยคุกคามอีก 4 ประการ ไดแก ลูกคา ผูขาย 

(Suppliers) ผูมีศักยภาพในการเขามาแขงขันในอุตสาหกรรม (Potential  Entrants) และสินคา

ทดแทน (Substitute Products) ปจจัยที่กลาวมาจะสงผลใหเกิดโครงสรางและลักษณะเฉพาะของ

อุตสาหกรรม ตลอดจนธรรมชาติของการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดังภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5  ตัวแบบแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces) ที่สงผลตอการแขงขันในอุตสาหกรรม 

แหลงที่มา:  Porter, 2008:  4. 

  

 โครงสรางอุตสาหกรรมนําสูการแขงขันและความสามารถในการทํากําไรที่แตกตางกันไม

วาจะเปนอุตสาหกรรมผลิตสินคาหรือบริการ เกิดขึ้นใหมหรืออิ่มตัว เทคโนโลยีสูงหรือต่ํา และ

ตองการการกํากับดูแลหรือไม โดยที่ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรในระยะสั้น

ประกอบดวย สภาพอากาศและวงจรธุรกิจ นอกจากนี้ Porter  (2008) กลาววา การวิเคราะห 

อุตสาหกรรมภาคปฏิบัตินั้น อันดับแรกตองเขาใจเงื่อนไขของเวลา เนื่องจากอุตสาหกรรมโดยสวน

ใหญตองการระยะเวลาประมาณ 3 ปถึง 5 ปในการประเมินผลกําไร แตในบางอุตสาหกรรมใช

ระยะเวลาถึงทศวรรษ เปนตน และที่สําคัญ ในการวิเคราะห ควรใชขอมูลเชิงปริมาณมากกวา

ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ทั้งนี้ Porter (2008: 6) ไดเสนอใหมีการประเมินความสามารถในการทํากําไรโดยใช ROIC 

(Return on Invested Capital) ซ่ึงมาจากการนํารายไดกอนหักดอกเบี้ยและภาษี หากดวย

คาเฉลี่ยของเงินลงทุน ลบดวยเงินสดสวนเกิน 

 จากตัวแบบ Five  Forces และขอสรุปขางตน ความสามารถในการทํากําไรเปนตัวชี้วัดที่

สําคัญของการแขงขันในอุตสาหกรรม 

  

ภัยคุกคามจากผูมีศักยภาพใน

การเขามาแขงขันใหม 

อํานาจการตอรองจาก 

ผูซ้ือ 

ภัยคุกคามจากสินคาหรือ

บริการทดแทน 

อํานาจตอรองจาก 

ผูขาย 

การแขงขัน

ของคูแขง

ปจจุบัน 
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2.4.2  Resource-based และ Competence-based 

การศึกษาความสามารถในการแขงขันในระดับองคการ หรือบริษัท หรือกิจการนั้นปรากฏ

การศึกษาจําแนกไดเปน 2 มุมมอง (Depperu and Cerrato, 2005: 7) ไดแก มุมมองกระบวนการ 

และมุมมองผลลัพธ ควรศึกษาทั้งสองมุมมอง คือ สถิต (Static) และพลวัตต (Dynamic) โดย

มุมมองสถิตกลาวถึงสินทรัพยหรือทรัพยากรที่มีลักษณะคงที่ไมเปลี่ยนแปลง ซ่ึงทฤษฎี Resource-

Based อธิบายมุมมองนี้ไดในฐานะเปนปจจัยขับเคลื่อน สวนมุมมองพลวัตตกลาวถึงกระบวนการ 

(Processes) ที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเปนพลวัตต ซ่ึงทฤษฎี Competence-Based สามารถอธิบาย

ไดในฐานะเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดความสามารถในการแขงขัน 

นอกจากนี้ Depperu and Cerrato (2005) ไดกลาวถึงธรรมชาติของความสามารถในการ

แขงขันวามีลักษณะเปนทั้งตัวขับเคลื่อน และผลลัพธโดยเสนอ วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวัดผล

การดําเนินงาน (Performance  Measurement) เปนผลลัพธของความสามารถในการแขงขัน ซ่ึง

อัตราสวนทางการเงิน สวนแบงการตลาด และปจจัยที่ไมใชตัวเงินเปนตัวชี้วัดในมุมมองสถิต สวน

แนวโนมการทํากําไร และตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการตลาดและอื่น ๆ เปนปจจัยที่มีความเปนพลวัตต 

ดังภาพที่ 2.6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 2.6  การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 

แหลงที่มา:  Depperu and Cerrato, 2005: 7. 

 

มุมมอง  

 

ธรรมชาติ 
ของการแขงขัน 

สถิต 

(สินทรัพยหรือ

ทรัพยากร) 

พลวัตต 

(กระบวนการ) 

 

ตัวขับเคลื่อน 

 

Resource-based 

 

 

Competence-based 

 

ผลลัพธ 

 

อัตราสวนทางการเงิน 

 

 

แนวโนมการทํากําไร 

และ market-based 
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Resource-Based ไดรับความสนใจมากขึ้นในปจจุบัน โดยกลาววา ทรัพยากรของ

องคการเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันและผลการปฏิบัติงาน 

โดยที่ทรัพยากรเปนทั้งขอจํากัดและสงเสริมในเรื่องดังกลาว ทรัพยากร ไดแก ทุนมนุษย (แรงงาน

และวิธีการทํางาน) ทุนทางการเงิน (กระแสเงินสดและสัดสวนหนี้) ทุนทางกายภาพ (โรงงาน 

อุปกรณ และวัตถุดิบ) และทุนทางสังคม (ความเชื่อมั่นและความสัมพันธกับผูซ้ือ ผูขายและผูมี

สวนไดเสีย) ซ่ึงมุมมองดาน Resource-Based มุงเนนทรัพยากรและความสามารถภายในองคการ

เปนอันดับแรก  

Competence-Based การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ประกอบดวยปจจัย 2 

ประการ (นิสดารก เวชยานนท, 2549) คือ ความเขาใจและรับรูถึงความตองการของลูกคา 

(Perceived Customer Value) และการสรางความสามารถเฉพาะ (Sources of Uniqueness) 

ความเขาใจและรับรูถึงความตองการของลูกคานั้น องคการจะประสบความสําเร็จไดเมื่อทําให

ลูกคารูสึกวา เขาไดรับประโยชนจากการมาเปนลูกคาขององคการ ถาลูกคาไมไดรับประโยชน

ถึงแมวาจะมีบริการที่ดีอยางไร เขาก็จะไมกลับมาเปนลูกคาอีก ดังนั้น พนักงานขององคการจึงตอง

ตระหนักและรับรูในสิ่งเหลานี้ คานิยมที่ตองใหบริการลูกคาอยางดีเลิศจึงกลาวไดวาเปนหัวใจของ

องคการทุกแหง ในกระบวนการนี้ ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญอยางมาก เพราะ ประการแรก 

ผูบริหารตองประเมินความตองการและคานิยมของลูกคาอยางสม่ําเสมอ ประการที่สอง ผูบริหาร

ตองเรียนรูวาเพราะเหตุใด ลูกคาถึงเลือกมาซื้อสินคาหรือใชบริการกับองคการของเราแทนองคการ

ของคูแขง อะไรคือปจจัยที่ดึงดูดลูกคา อะไรคือสิ่งที่ทําใหองคการของเราแตกตางจากองคการอื่น 

และประการที่สาม ผูบริหารตองพยายามสื่อสารใหพนักงานไดรับรูวา การทําใหลูกคารูสึกวาตัวเอง

ไดรับประโยชนจากการมาเปนลูกคาขององคการ เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมาก 

สวนการสรางความสามารถเฉพาะนั้น องคการที่สามารถสรางลักษณะเฉพาะหรือ

ลักษณะพิเศษใหแกสินคาและบริการไดโดยที่คูแขงไมสามารถลอกเลียนแบบได จะทําใหองคการ

นั้นมีความไดเปรียบในการแขงขันในระยะยาว ในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน อาจตอง

อาศัยสมรรถนะหลายตัว เชน สมรรถนะทางเศรษฐกิจ หรือการเงิน (Economic/Financial Capability) 

สมรรถนะทางยุทธศาสตร หรือการตลาด (Strategic/Marketing  Capacity) สมรรถนะทางดาน

เทคโนโลยี (Technological Capability) ดังภาพที่ 2.7 
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ภาพที่ 2.7  องคประกอบของสมรรถนะที่ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 

แหลงที่มา:  นิสดารก เวชยานนท, 2549: 184. 

 

แมวาปจจัยที่นํามาศึกษาดานความสามารถในการแขงขันนั้นจะแตกตางกัน แตเปาหมาย

มีความคลายคลึงกัน คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการทํากําไรขององคการ หรือบริษัท อันจะ

นําสูเปาหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับประเทศตอไป ดังสรุปในตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่ 2.1  ปจจัยและเปาหมายของความสามารถในการแขงขันจากมุมมอง 4 แนวคิด 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.4.3  ความสามารถในการแขงขันในระดับกิจการแบบองครวม 

ในการศึกษาความสามารถในการแขงขันระดับบริษัทหรือกิจการฉบับนี้ไดมุงเนน

การศึกษาความสามารถในการแขงขันในมุมมองผลลัพธซ่ึงพิจารณาผลลัพธเชิงประจักษดาน

 

 

สมรรถนะองคการ 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ หรือ

การเงิน 

สมรรถนะทางยุทธศาสตร หรือ

การตลาด 

 

สมรรถนะทางดานเทคโนโลยี 
 

ทฤษฎีและ
แนวคิด 

The Diamond of 
National Advantage 

Five Forces Model  The Resource-
Based View 

Competency-Based 
Approach 

ปจจัยที่นํามา
ศึกษา 

สภาพปจจัย  

อุปสงคของผูบริโภค  

อุตสาหกรรมสนับสนุน

และเกี่ยวของ  

กลยุทธองคการ 

โครงสรางและคูแขง 

ลูกคา  

ผูขาย  

ผูมีศักยภาพในการเขา

มาแขงขันใน

อุตสาหกรรม  

สินคาทดแทน 

คูแขงปจจุบัน 

ทรัพยากรทุนมนุษย  

ทุนทางการเงิน 

ทุนทางกายภาพ  

ทุนทางสังคม 

สมรรถนะทาง

เศรษฐกิจ หรือการเงิน  

สมรรถนะทาง

ยุทธศาสตร หรือ

การตลาด  

สมรรถนะทางดาน

เทคโนโลยี 

เปาหมาย ความสามารถในการ

แขงขันระดับประเทศ 

 

ความสามารถในการ

ทํากําไร 

ความไดเปรียบ

ทางการแขงขันและผล

การปฏิบัติงาน 

สมรรถนะองคการ 
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คุณคาแกลูกคา ธรรมชาติของการแขงขัน คุณคาแกผูถือหุน 

รายรับ 

องคการภายใตการ
พิจารณา ลูกคา ผูถือหุน 

คูแขงขัน 

ความหมาย

เงินทุน 

คูแขงขัน 

ผลตอบแทน

ขอเสนอ 

องคกรภายใตการพิจารณา 

การเงินเปนหลักดังที่ Feurer and Chaharbaghi (1994:50) เสนอกรอบแนวคิดความสามารถใน

การแขงขันในระดับกิจการแบบองครวม โดยพิจารณาคุณคาที่ลูกคาตองการ ธรรมชาติของการ

แขงขัน และคุณคาที่ผูถือหุนตองการ ซ่ึงมีฐานคติ 3 ประการ ไดแก กิจการหรือองคการดํารงอยูได

นั้นตองมีอุปสงคสําหรับอุปทาน จุดมุงหมายหลักของกิจการคือการมุงแสวงหากําไรเพื่อสรางความ

พึงพอใจแกผูถือหุน และความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองประโยชนแกผูเกี่ยวของกับ

กิจการ อาทิเชน พนักงาน และประการสุดทาย คือ การแขงขันเกิดขึ้นเมื่อกิจการหลายแหงตองการ

ทําการคาและกําไรจากอุปสงคเดียวกัน สงผลใหกิจการตองมีการปรับปรุงความสามารถของตน 

และการนําเสนอเพื่อเพิ่มระดับคุณคาแกผูถือหุนและลูกคา อีกมิติหนึ่งของความสามารถในการ

แขงขัน คือความสามารถของกิจการในการปฏิบัติและตอบสนองกับสภาวะการแขงขันซึ่งตองมี

ความเขมแข็งดานการเงินเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย ดังภาพที่ 2.8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8   กรอบแนวคิดความสามารถในการแขงขันในระดับกิจการแบบองครวม 

แหลงที่มา:  Feurer and Chaharbaghi, 1994: 50 
 

จากกรอบแนวคิดของ Feurer and Chaharbaghi (1994) ความสามารถในการแขงขัน

ประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ไดแก ความแข็งแกรงดานการเงิน คุณคาแกผูถือหุน และคุณคาแก

ลูกคาดังภาพที่ 2.9 ซ่ึงความแข็งแกรงดานการเงินวัดไดจากมาตรวัดทางการเงินและไมใชทาง

การเงิน ตัวอยางเชน สินทรัพยคงที่ของกิจการที่ใหบริการจะมีมูลคานอยกวากิจการที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรม ซ่ึงไมมีหลักสากลในการวัดดังกลาว แตอาจวัดจาก ความสามารถในการทํากําไร 

ความสามารถในการเพิ่มคาของเงินทุน และกระแสเงินสด เปนตน  



 

 

28 

 

สวนคุณคาแกผูถือหุนวัดไดจาก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return  on  Investment) 

โดยพิจารณาควบคูกับความเสี่ยง อาทิเชน อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (Return on Equity), 

กําไรตอหุน (Earnings per Share) , และอัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) เปนตน 

ซ่ึงผูถือหุนประเมินการลงทุนไมเพียงเฉพาะสภาวะการแขงขันของกิจการเทานั้น แตยังพิจารณา

ถึงอุตสาหกรรมอ่ืน หรือโอกาสการลงทุนอื่น อาทิเชน พันธบัตร หรือหุนอื่น ๆ อีกดวย  

คุณคาแกลูกคานั้น เนื่องจากลูกคามีความตองการที่หลายหลาย ซ่ึงไมตองการเพียง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสินคาเทานั้น แตยังพิจารณาถึงกระบวนการสงมอบอีกดวย ปจจัย

ที่ชวยสรางความพึงพอใจแกลูกคานั้นเกี่ยวของกับสภาวะการแขงขันของกิจการเปนสําคัญ  

 

 
 

ภาพที่ 2.9  ตําแหนงความสามารถในการแขงขันขององคการ 

แหลงที่มา:  Feurer and Chaharbaghi, 1994: 53. 

 

ทั้งนี้แนวคิดพื้นฐานความสามารถในการแขงขันที่เสนอโดยนักวิชาการในมุมมองที่

หลากหลาย และไดใหนิยามในหลายระดับ รวมทั้งทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ สรุปไดวา 

ความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศมีตัวขับเคลื่อน คือ ความสามารถในการแขงขันระดับ

อุตสาหกรรม ซ่ึงความสามารถในระดับอุตสาหกรรมเปนผลมาจากความสามารถในการแขงขัน

ระดับองคการหรือบริษัท 

คนและเทคโนโลยี      ความแข็งแกรงทางการเงิน 

คุณคาแกผูถือหุน 

ตําแหนงการแขงขันขององคการ 

คุณคาที่ใหแก   

ลูกคา 
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นอกจากนี้ ผลการศึกษาโลกาภิวัตนและความสามารถในการแขงขันของบริษัทใน

ตะวันออกกลางและอาฟริกาเหนือ (Fawzy,  2002:  7) ยังชี้ใหตระหนักวา บริษัทตองปรับปรุง

ความสามารถโดยการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและสรางสินทรัพยไวเพื่ออนาคต ไมหวังเพียง

พึ่งพิงความไดเปรียบทางการแขงขันที่มีอยูปจจุบัน ทําใหตองมีการแขงขันดานคุณภาพ ความ

ยืดหยุน การออกแบบ ความเชื่อถือได และเครือขาย ซ่ึงความคิดริเริ่มสรางสรร ความชํานาญพิเศษ 

และความหลากหลายกลายเปนหัวใจสําคัญในการแขงขัน นอกเหนือจากการการปรับปรุงดาน

ผลิตภาพแลว ยังตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหไดรับการประกันจากหนวยงานภายนอกดาน

คุณภาพ การแสวงหาผลิตภัณฑใหม และความพยายามในการสรางความหลากหลายทาง

การตลาดโดยการแสวงหาตลาดใหม จะเห็นไดวา การลงทุนในสินทรัพยชนิดใหมเปนหัวใจสําคัญ

ตอการสรางความสามารถในการแขงขันในระยะยาว 

 

2.4.4  Assets-Processes-Performance Framework 

Ambastha and Momoya (2004: 58) นําเสนอกรอบแนวคิด Assets-Processes-

Performance จากการศึกษาความสามารถในการแขงขันระดับกิจการโดยการทบทวนทฤษฎี 

กรอบแนวคิดและตัวแบบดานความสามารถในการแขงขันเพื่อเกิดความเขาใจแนวคิดและนําไปใช

ไดอยางแทจริง ซ่ึงกรอบแนวคิด APP เปนการบูรณาการทรัพยากรสูผลการดําเนินงาน 

โดยผานขั้นตอนหรือกระบวนการจากสหวิทยาการ โดยที่สามารถใช เปนเครื่องมือ 

เชื่อมระหวางความสามารถในการแขงขันและกลยุทธ ทั้งนี้ Ambastha and Momoya (2004) ได

รวบรวมประเด็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขันในมุมมอง APP ตลอดจนผูศึกษา

และปที่ไดทําการศึกษาไวในตารางที่ 2.2 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2.2  การจําแนกหมวดหมูในการศึกษาความสามารถในการแขงขันระดับองคการ 

 

ปจจัยที่ศึกษา ปจจัยยอยที่นํามาศึกษา ผูศึกษา และปที่ศึกษา 

ทรัพยากรมนุษย, โครงสราง

องคการ, วัฒนธรรมองคการ 

Chaston, 1997; Home, 1992; Johnson, 1992; 

Patterns, 1991; Bambarger, 1989; Stoner, 

1987; 

เทคโนโลยี Shee, 2001; Khalil, 2000; Mehra, 1998; 
สินทรัพย 

มุมมองทรัพยากร  Barney, 2001, 1991.; Peng, 2001; Peteraf, 

1993; Amit, 1993; Grant, 1991; Teece, 1991; 

กระบวนการบริหารกลยุทธ 

• สมรรถนะ 

Sushil, 1997; Nelson, 1992; Grant, 1991; 

Prahalad, 1990; 

• กลยุทธการแขงขัน 
Porter, 1999,1990; Grupp, 1997; Papadakis, 

1994; Ghemawat, 1990; 

• ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการ

ปรับตัว 

Sushil, 2000; O’Farell, 1992,89,88; 

กระบวนการทรัพยากร

มนุษย  

• การออกแบบและสงเสริม

ความฉลาด 

Smith, 1995; 

กระบวนการทางเทคโนโลยี 

• นวัตกรรม 

Khalil, 2000; Grupp, 1997; Bartlett, 1989; 

Hamel, 1989,90; Doz, 1987; 

• ระบบ Johnson, 1992; 

• เทคโนโลยีสารสนเทศ Ross, 1996; 

กระบวนการปฏิบัติการ 

• การผลิต 

Kanter, 1993; Dertousos, 1989; Hays 1983; 

• การออกแบบ O’Farell, 1992,89,88; 

• คุณภาพ Dou, 1998; Swann, 1994; 

 กระบวนการ 

กระบวนการการตลาด 

• การตลาด  Dou, 1998; Corbett, 1993; Hammer, 1993; 
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 

 

ปจจัยที่ศึกษา ปจจัยยอยที่นํามาศึกษา ผูศึกษา และปที่ศึกษา 

 • การจัดการความสัมพันธ Porter, 2001; 

 • อํานาจโนมนาว Chaharbaghi, 1994; 

ผลิตภัณฑ Mckee, 1989; Francis, 1989; Baumol, 1985; 

เงินทุน Mehra,  1998;  

สวนแบงการตลาด  Rmnasamy, 1995; Buckley, 1991; 

Schwalbach, 1989; 

การสรางความแตกตาง Porter,  1990;  

ความสามารถในการทํากําไร  Pace, 1996; Scott, 1989; 

ราคา Dou,  1998;  

ตนทุน Porter,  1990;  

ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ 
Dou, 1998; 

ประสิทธิภาพ Porter,  1990;  

การสรางสรรคุณคา Porter,  1990;  

ความพึงพอใจของลูกคา Hammer,  1993;  

ผลประกอบการ 

พัฒนาผลิตภัณฑใหม Man,  1998;  

 

แหลงที่มา:  Ambastha and Momoya, 2004: 54. 

 

Assets หรือสินทรัพยขององคการที่มีการนํามาศึกษา ไดแก ทรัพยากรมนุษย โครงสราง

องคการ วัฒนธรรมองคการ เทคโนโลยี และมุมมองทรัพยากร 

Processes หรือกระบวนการ ไดแก กระบวนการดานการบริหารกลยุทธ ดานทรัพยากรมนุษย 

เทคโนโลยี การปฏิบัติการ และการตลาด 

ดานการบริหารกลยุทธ เนนที่การศึกษาสมรรถนะ กลยุทธการแขงขัน และความยืดหยุน

และความสามารถในการปรับตัว  

ดานทรัพยากรมนุษย พบการศึกษาการออกแบบและสงเสริมความฉลาด 

เทคโนโลยี ประกอบดวยการศึกษาดานนวัตกรรม ระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การปฏิบัติการ ไดแก การผลิต การออกแบบ และคุณภาพ 

การตลาด ไดแก การตลาด การจัดการความสัมพันธกับลูกคา และอํานาจในการโนมนาว 

Performance หรือผลการดําเนินงาน ไดแก ผลิตภาพ การเงิน สวนแบงตลาด การสราง

ความแตกตาง ความสามารถในการทํากําไร ราคา ตนทุน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

ประสิทธิภาพ การสรางสรรคุณคา การสรางความพึงพอใจแกลูกคา และการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระดับองคการ จะ

เห็นไดวา มีความหลากหลายในมิติของการศึกษา การศึกษาวิจัยฉบับนี้มุงเนนเฉพาะการศึกษาใน

สวนของ Performance หรือผลการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงไดจากการบูรณาการแนวคิด

พื้นฐานทั้ง The Diamond of National Advantage Five Forces Model Resoure-based 

Competence-based ความสามารถในการแขงขันแบบองครวม และ Assets-Processes-

Performances ดังภาพที่ 2.10 โดยการนําปจจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถแขงขันระดับองคการ

มาศึกษาดังรายละเอียดในตารางที่ 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.10  ภาพแสดงแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาความสามารถในการแขงขัน 

   
 
 

แนวคิดพื้นฐาน 

Resource-based 

Competence-based 

Assets-Processes-Performances 

Five Forces Model 

The Diamond of National 

Advantage 

ความสามารถในการแขงขันแบบองครวม 

ความสามารถในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
อุปสงคของผูบริโภค 

กลยุทธองคการ 
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 จากปจจัยแนวคิดพื้นฐานความสามารถในการแขงขันโดยใชแนวคิด The Diamond of 

National Advantage เปนหลัก ทั้งนี้เนื่องจากเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย แต

เนื่องจากระดับในการศึกษาของแนวคิดนี้เปนระดับประเทศและอุตสาหกรรม ผูวิจัยจึงไดปรับปรุง

โดยการนําปจจัยจากแนวคิดอื่นมาประกอบ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.3 ซ่ึงจะเห็นไดวา ปจจัย

อ่ืนเหลานั้นก็จัดเปนปจจัยยอยของอุปสงคของผูบริโภค และกลยุทธองคการ กลาวคือ 

ปจจัยหลักอุปสงคของผูบริโภค ประกอบดวย ปจจัยยอย คือ การเติบโตของยอดขาย และ

สวนแบงตลาด 

ปจจัยหลักกลยุทธองคการ ศึกษาจากปจจัยยอยดานความสามารถในการทํากําไร 
 

 

 



ตารางที่ 2.3  สรุปปจจัยหลักและปจจัยยอยของการศึกษาความสามารถในการแขงขัน 

 
แนวคิดพื้นฐาน ปจจัยหลักท่ีนํามาศึกษา ปจจัยยอยของปจจัยหลัก ปจจัยหลักที่ไมไดนํามาศึกษา/ขอจํากัด 

The Diamond of 

National Advantage 

อุปสงคของผูบริโภค 

 

กลยุทธองคการ  

การเติบโตของยอดขาย และสวนแบง

ตลาด 

ความสามารถในการทํากําไร 

ปจจัยสภาพปจจัย และอุตสาหกรรมที่เก่ียวของและ

สนับสนุนไมไดนํามาศึกษาเนื่องจากเปนปจจัยใน

ระดับอุตสาหกรรม 

Five Forces Model 

 

การแขงขันของคูแขงในปจจุบัน ภาวะจํานวนคูแขงในแตละป  ปจจัยอ่ืน 4 ประการตองศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิซึ่ง

ไมไดอยูในขอบเขตของการศึกษา 

Resource-based 

 

ทุนทางการเงิน ความสามารถในการทํากําไร ปจจัยอ่ืน 3 ประการ ไดแก ทรัพยากรทุนมนุษย ทุน

ทางกายภาพ และทุนทางสังคมอยูนอกขอบเขต

การศึกษา 

Competence-based 

 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจหรือการเงิน 

สม ร ร ถน ะท า ง ยุ ท ธศ าสต ร ห รื อ

การตลาด 

ความสามารถในการทํากําไร 

การเติบโตของยอดขาย และสวนแบง

ตลาด 

สมรรถนะทางดานเทคโนโลยีตองศึกษาจากขอมูล

ปฐมภูมิซ่ึงไมไดอยูในขอบเขตของการศึกษา 

ความสามารถในการ

แขงขันแบบองครวม 

ความแข็งแกรงทางการเงินและคุณคา

ที่ใหแกผูถือหุน 

ความสามารถในการทํากําไร 

 

คุณคาที่ใหแกลูกคาตองศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิซ่ึง

ไมไดอยูในขอบเขตของการศึกษา 

Assets-Processes-

Performances 

 

ผลประกอบการ ความสามารถในการทํากําไร 

 

สินทรัพยและกระบวนการนับเปนปจจัยพื้นฐานใน

การนํามาซึ่งผลการดําเนินงานขององคการ จึง

ไมไดทําการศึกษา 
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2.5  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขัน 
 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขัน ปรากฏในระดับประเทศ อุตสาหกรรม 

และองคการ ดังนี้ 

จากตัวแบบ The Diamond of National Advantage ไดมีการศึกษาวิจัยและพบวา ควรมี

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ หรือคลัสเตอรเพื่อใหประเทศมีความไดเปรียบทางการแขงขัน  

  International Management and Development ไดมีการกําหนดเกณฑวัดความสามารถ

ในการแขงขันในระดับประเทศ ของ ไดจําแนกเปน 4 หมวด ไดแก ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 

ประสิทธิภาพของรัฐบาล ประสิทธิภาพของธุรกิจ และโครงสรางพื้นฐาน ไดรับการยอมรับใหเปน

ตัวชี้วัดความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงผลที่ได คือ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวม และ

อันดับจากการจําแนกเปน 4 หมวด 

 โดยที่ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ จําแนกเกณฑการวัดเปน 5 เกณฑ ไดแก 1) 

เศรษฐกิจภายในประเทศวัดจาก ขนาด การเติบโต ความมั่งคั่ง (Wealth) และการคาดการณ 

(Forecasts) 2) การคาระหวางประเทศ 3) การลงทุนระหวางประเทศ 4) การจางงาน และ 5) ราคา 

 ประสิทธิภาพของรัฐบาล จําแนกเกณฑการวัดเปน 3 เกณฑ ไดแก 1) การเงินสาธารณะ 

2) นโยบายการคลัง และ 3) ขอบขายสถาบัน (Institutional  Framework) ของธนาคารกลาง 

ประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ กฎหมายธุรกิจ ดานการเปดเผยขอมูล การแขงขันและการ

กํากับดูแล การคุมครองแรงงาน และขอบขายทางสังคม    

 ประสิทธิภาพของธุรกิจ จําแนกเกณฑการวัดเปน 5 เกณฑ ไดแก 1) ผลิตภาพและ

ประสิทธิภาพ 2) ตลาดแรงงาน ประกอบดวย ตนทุน ความสัมพันธ และความพรอมของแรงงานที่

มีทักษะ 3) การเงิน ประกอบดวย ประสิทธิภาพของธนาคาร ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย 

และการจัดการดานการเงิน 4) การจัดการ และ 5) ทัศนคติและคุณคา   

 โครงสรางพื้นฐาน จําแนกเกณฑการวัดเปน 5 เกณฑ ไดแก 1) โครงสรางพื้นฐานทั่วไป 2) 

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี 3) โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 4) สุขภาพและ

ส่ิงแวดลอม และ 5) การศึกษา 

 ในการวัดระดับความสามารถในการแขงขันระดับองคการ ควรนําเกณฑการวัด

ประสิทธิภาพของธุรกิจ ดานการจัดการมาใช โดยมีเกณฑการวัดยอย 11 เกณฑ ดังตอไปนี้  

ประการแรก ความสามารถในการปรับตัวของบริษัท (Adaptability of Companies) เมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงของตลาด 
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ประการที่สอง จริยธรรม (Ethical Practices)  

ประการที่สาม ความนาเชื่อถือของผูจัดการ (Credibility of Managers)  

ประการที่ส่ี คณะกรรมการของบริษัท (Corporate  Boards) ติดตามดูแลจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ประการที่หา การตรวจสอบและการบัญชีที่เหมาะสม (Auditing and Accounting Practices) 

ประการที่หก มูลคาผูถือหุน (Shareholder Value) ไดรับการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 

ประการที่เจ็ด ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) มีการเนนย้ําอยางทั่วถึง

ทั่วทั้งองคการ 

ประการที่แปด แนวคิดการเปนเจาของกิจการ (Entrepreneurship) ของผูจัดการมีความ

แพรหลายในองคการ 

ประการที่เกา การตลาด (Marketing) มีประสิทธิภาพ 

ประการที่สิบ ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)  

และประการสุดทาย ความหวงใยในสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอม (Health, 

Safety and Environmental Concerns) ไดรับการปฏิบัติอยางเพียงพอจากผูบริหาร  

นอกจากนี้ ไดมีการนําเกณฑขางตนพัฒนาเปนตัวชี้วัด และทําการศึกษา ความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศกําลังพัฒนาในแอฟริกา 24 ประเทศ (Sachs, 1998) เมื่อป 1998-2000 

โดยปรับปรุงเปนตัวแปรดานการเปดเผย (Openness) รัฐบาล (Government) การเงิน (Finance) 

แรงงาน (Labor) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และความแข็งแกรงของสถาบัน (institutions) 

โดยผลที่ได คือ อันดับความสามารถในการแขงขันดานตาง ๆ ทั้ง 6 ดาน 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ สรุปไดดัง

ตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ 

 

ผูนําเสนอ (ป) แนวคิด/ทฤษฎี/

ขอบเขต 

ปจจัยที่เกี่ยวของ ขอเสนอแนะ/ผล

การศึกษา 

พอรเตอร 

(Porter) (1990) 

The Diamond of 

National 

Advantage 

1. สภาพปจจัย  

2. ความตองการของผูบริโภค  

3. อุตสาหกรรมสนับสนุนและ

เกี่ยวของ  

4. กลยุทธองคการ โครงสราง

และคูแขง  

ควรมีการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ 

International 

Institute for 

Management 

Development 

(2005) 

ความสามารถในการ

แขงขันระดับ

นานาชาติ 

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  

2. ประสิทธิภาพภาครัฐ  

3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ  

4. โครงสรางพื้นฐาน 

ผลการจัดอันดับ 

Sachs (1998)  The 

Competitiveness of 

24 African  

 

1. การเปดเผย (Openness) 

2. รัฐบาล (Government) 

3. การเงิน (Finance) 

4. แรงงาน (Labor) 

5. โครงสรางพื้นฐาน 

(Infrastructure)  

6. สถาบัน (Institutions) 

ผลการจัดอันดับ 

  

สวนการศึกษาระดับอุตสาหกรรมนั้น Ketels (2003) ไดทําการศึกษาความสามารถในการ

แขงขันของไทยในอนาคต (Thailand’s Future Competitiveness) เสนอวา ความสามารถของไทย

ในอนาคตขึ้นอยูกับความกาวหนาใน 2 มิติ คือ การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจระหวางอุตสาหกรรม

ที่มีผลตอเศรษฐกิจโดยรวม และการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในแตละกลุมอุตสาหกรรม 

(Clusters) 
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การศึกษาความสามารถในการแขงขันระดับองคการหรือบริษัทในประเทศเอเชีย

ตะวันออกสวนใหญพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลิตภาพซึ่งนําสูความสามารถในการแขงขันมี 2 

ปจจัย คือ ความสามารถหลักซึ่งมาจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และกลยุทธการแขงขัน กลาวคือ 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีถูกใชเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบเปนผลผลิตโดยผานกระบวนการผลิต โดยมีการ

จัดการและการคาที่สามารถสรางคุณคาและเพิ่มผลิตภาพของผลผลิตดังกลาว (Nitsmer, 2003)  

จากปจจัยดังกลาว ไดมีการศึกษาประเมินเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันดาน

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในญี่ปุน สหรัฐฯ ยุโรปและเอเชีย ซ่ึงผูวิจัย คือ คาเมโอกะได

ปรับเปลี่ยนปจจัยเปนการจัดการเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม และกลยุทธการตลาด พบวา 

ปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันของบริษัทผูผลิตสินคาอิเล็คโทรนิคสและ

เครื่องใชไฟฟาของญี่ปุน นอกจากนี้ยังพบวา ญ่ีปุนมีจุดแข็งในสินคาเครื่องใชไฟฟา โดยมีวัตถุดิบ

ใหม อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีจุดออน ดานเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาซอฟทแวร 

วิศวกรรมทางการแพทย การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย 

ปจจัยดานนวัตกรรมสอดคลองกับขอเสนอแนะจากนักวิชาการไทยที่กลาววา นวัตกรรม

เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการสรางความไดเปรียบ (จรินทร อาสาทรงธรรม, 2548) และควรมี

ปจจัยดานความรูดวย กลาวคือ ตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่องและสรางสรรค อันไปนําไปสูการ

สรางนวัตกรรมในองคกร ซ่ึงมีกลยุทธที่สําคัญประกอบดวย การวิจัยและพัฒนาที่ดี การพัฒนา

สินคาใหมที่มีโอกาสในความเปนไปได การผลิตที่ทันสมัย การถายทอดและรวมมือกับผูที่มี

ประสบการณ และการจัดการพาณิชยกรรมที่ดี   

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระดับอุตสาหกรรม สรุป

ไดวา ควรมีการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมระหวางอุตสาหกรรม และในแตละกลุมอุตสาหกรรม 

โดยเนนใหมีนวัตกรรมเปนพื้นฐานในการพัฒนาดังกลาว ผูวิจัยไดสรุปไวในตารางที่ 2.5  
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ตารางที่ 2.5  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระดับอุตสาหกรรม 

     

ผูนําเสนอ (ป) แนวคิด/ทฤษฎี/
ขอบเขต 

ปจจัยที่เกี่ยวของ ขอเสนอแนะ/ผล
การศึกษา 

Ketels (2003) ความสามารถในการ

แขงขันของไทยใน

อนาคต (Thailand’s 

Future 

Competitiveness) 

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

ระหวางอุตสาหกรรมที่มีผลตอ

เศรษฐกิจโดยรวม และการ

พัฒนาเครือขายวิสาหกิจในแต

ละกลุมอุตสาหกรรม  

ควรมีการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ

ระหวางอุตสาหกรรมที่

มีผลตอเศรษฐกิจ

โดยรวม และการ

พัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจในแตละกลุม

อุตสาหกรรม 

Nitsmer (2003)  Thailand’s 

Competitiveness 

Position in the 

Global Arena 

ความสามารถหลักซึ่งมาจาก

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ

กลยุทธการแขงขัน 

ควรสงเสริมใหมี

ความสามารถหลัก

ดานเทคโนโลยีและกล

ยุทธการแขงขัน 

Kameoka, et al. 

(2003) 

Comparative 

Evaluation of 

Industrial/ 

Technological 

Competitiveness in 

Japan, the USA, 

Europe, and Asia  

A New Framework 

of ‘Symbiotic 

Competitiveness’ 

for the 21st 

Century 

1. การจัดการเทคโนโลยี  

2. การจัดการนวัตกรรม  

3. กลยุทธการตลาด 

ญ่ีปุนมีจุดแข็งใน

สินคาเครื่องใชไฟฟา 

โดยมีวัตถุดิบใหม 

อุปกรณ และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

และมีจุดออนดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ การ

พัฒนาซอฟทแวร 

วิศวกรรมทาง

การแพทย การจัดการ

องคการและทรัพยากร

มนุษย 
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ตารางที่ 2.5  (ตอ) 

  

ผูนําเสนอ (ป) แนวคิด/ทฤษฎี/

ขอบเขต 

ปจจัยที่เกี่ยวของ ขอเสนอแนะ/ผล

การศึกษา 

จรินทร อาสาทรง

ธรรม (2548)  

การสรางความ

ไดเปรียบในการ

แขงขัน 

(Competitive 

Advantage) ในมิติ

ดานนวัตกรรม 

(Innovation) 

 

1. ความรู (Knowledge) 

2. นวัตกรรม (Innovation) 

 

ควรมีกลยุทธสงเสริม

ปจจัย คือการวิจัยและ

พัฒนา  

การพัฒนาสินคาใหมที่

มีโอกาสในความ

เปนไปได การผลิตที่

ทันสมัย การถายทอด

และรวมมือกับผูที่มี

ประสบการณ และ 

การจัดการพาณิชย-

กรรมที่ดี   

 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันขององคการหรือ

บริษัท พบวา ปจจัยที่มีผลตอการสงออก คือ การปรับปรุงคุณภาพ และการตลาด โดยที่การไดรับ

การรับรองระบบคุณภาพอยางเดียวไมสามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได 

(Kitipoina Ussahawanitchakit, 2002) คลายคลึงกับผลการวิจัยอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยนักวิจัยชาวเกาหลี พบวา ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหาร

ขึ้นอยูกับปจจัยดานการปรับปรุงคุณภาพดานการวิจัยและพัฒนา และคุณภาพของวัตถุดิบ 

นอกจากนี้ ยังพบวา ความสามารถทางการคา (Trade  Performance) เปนปจจัยที่มีผลตอ

ความสามารถในการแขงขันคลายกับปจจัยดานการตลาดขางตน แตสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

นั้น ปจจัยดานการลงทุนทางตรง (Foreign Direct  Investment) มีอิทธิพลซึ่งแตกตางจาก

อุตสาหกรรมอ่ืน 

 นอกจากปจจัยดานคุณภาพ และการตลาดขางตน พบวา ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 

และรูปแบบการจัดการ รวมทั้งนโยบายการจัดการ มีผลตอความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคสของสหรัฐอเมริกา (Reingold, 1995) สวนการแขงขันภายในประเทศ

ไมมีผลตอความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ (Ingha, 1995) 
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จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระดับองคการหรือบริษัท ผูวิจัย

ไดสรุปไวในตารางที่ 2.6 

 

ตารางที่ 2.6  ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันระดับองคการหรือบริษัท 

 

ผูศึกษา (ป) หัวขอ/ประเทศ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ผลการศึกษา 

Ussahawanitchakit 

(2002)  

Resource-Based 

Determinants of 

Export 

Performance: 

Effects of ISO 

9000 

Certification/ 

Thailand & USA 

1. ประสบการณ

เกี่ยวกับ ISO  

2. การปรับปรุง

คุณภาพ  

3. การตลาด  

 

ผลประกอบการ

สงออก (Export 

Performance) 

ปจจัยที่มีผลตอผล

ประกอบการ

สงออก คือ การ

ปรับปรุงคุณภาพ 

และการตลาด  

 

Kim (1994)  Domestic 

Market Structure 

and 

Performance in 

Global Markets: 

The Case of 

United States 

Food 

Manufacturing 

Industries/USA 

1. ปจจัยนําเขา

ดานวัตถุดิบทาง

การเกษตร 

2. การลงทุน

ทางตรง 

3. การวิจัยและ

พัฒนา  

4. ผลการ

ดําเนินงานทาง

การคา 

ความสามารถใน

การแขงขัน

ระหวางประเทศ 

(International 

Competitiveness) 

ปจจัยทั้ง 4 ประการ

มีผลตอผล

ความสามารถใน

การแขงขันระหวาง

ประเทศ  

Reingold (1995)  Competitiveness 

of United States 

Firms in the 

Global 

Economy/USA 

1. โครงสราง

องคการ 

2. รูปแบบการ

บริหาร 

3. กลยุทธองคการ 

4. นวัตกรรม 

ความสามารถใน

การแขงขัน 

ปจจัยที่มีผลตอผล

ความสามารถใน

การแขงขัน คือ 

วัฒนธรรมองคการ 

รูปแบบการบริหาร

และโครงสราง

นโยบาย  
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ตารางที่ 2.6  (ตอ) 

 

 

จะเห็นไดวา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันในระดับกิจการ ปรากฏ

เฉพาะความสามารถในการแขงขันในมุมมองระหวางประเทศ โดยมุงเนนที่เทคโนโลยี นวัตกรรม 

อาทิ คาใชจายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา จํานวนสิทธิบัตร จํานวนผลิตภัณฑใหม โดยมี

ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ ซ่ึงมีเนื้อหามุงเนนดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ในดานการศึกษาและการฝกอบรม รวมทั้งศึกษาในมุมมองโครงสราง

องคการวามีสวนชวยสงเสริมใหเกิดความสามารถในการแขงขัน ดังปรากฏใน International 

Competitiveness of Asian Firms: An Anaystical Framework ของ Asian Development Bank 

ที่ไดนําเสนอผลการศึกษาความสามารถในการแขงขันของ 8 ประเทศไดแก จีน อินเดีย อินโดนีเซีย 

เกาหลี ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน และไทย ซ่ึงแนะนําใหรัฐเขามาชวยสงเสริมใหเกิดความสามารถ

ในการแขงขันในเรื่องดังกลาว (Kumar and Chadee, 2002)  

 ผลการวิจัยความสามารถในการแขงขันของบริษัทขนาดกลางและยอมในอิตาลีก็

สอดคลองกับผลการวิจัยขางตน กลาวคือ กลยุทธดานนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขาย

และกลยุทธระหวางประเทศเปนหัวใจสําคัญ (Piergiuseppe และ Giuseppina, 2005) 

 สวนความสามารถในการแขงขันในภูมิภาคอื่น ไดแก ตะวันออกกลางและอาฟริกาเหนือ 

มุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานคุณภาพ ความยืดหยุน การออกแบบ ความเชื่อถือได และเครือขาย 

ผูศึกษา (ป) หัวขอ/ประเทศ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ผลการศึกษา 

Ingha (1995) The 

Competitivenes

s of Argentina: 

From Sheltered 

Markets to 

Global Rivalry 

 

1. การแขงขัน

ภายในประเทศ 

2. เศรษฐกิจ

จุลภาค 

3. อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของและ

สนับสนุน 

ความสามารถใน

การแขงขัน 

การแขงขัน

ภายในประเทศไม

มีอิทธิพลตอการ

เติบโตของตลาด

และพบวา

อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของและ

สนับสนุน รวมทั้ง

เศรษฐกิจจุลภาค

เปนจุดออน 
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โดยมีความริเริ่มสรางสรรค ความสามารถพิเศษเฉพาะ และความหลากหลายเปนกุญแจสําคัญสู

การเขาถึงตลาดโลก (Fawzy, 2002) 

  นอกจากนี้ Depperu (2005) ศึกษาความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ พบวา

ควรใชตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก สวนแบงตลาดระหวางประเทศ อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย

ระหวางประเทศตอยอดขายรวม และอัตราผลตอบแทน อาทิ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

และอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ 

การศึกษาความสามารถในการแขงขันระดับองคการหรือบริษัทในประเทศเอเชีย

ตะวันออกสวนใหญพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลิตภาพซึ่งนําสูความสามารถในการแขงขันมี 2 

ปจจัย คือ ความสามารถหลักซึ่งมาจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และกลยุทธการแขงขัน กลาวคือ 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีถูกใชเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบเปนผลผลิตโดยผานกระบวนการผลิต โดยมีการ

จัดการและการคาที่สามารถสรางคุณคาและเพิ่มผลิตภาพของผลผลิตดังกลาว (Nitsmer, 2003)  

จากปจจัยดังกลาว ไดมีการศึกษาประเมินเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันดาน

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในญี่ปุน สหรัฐฯ ยุโรปและเอเชีย ซ่ึงผูวิจัย คือ Kameoka  et  al., 

(2003) ไดปรับเปลี่ยนปจจัยเปนการจัดการเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม และกลยุทธการตลาด 

พบวา ปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันของบริษัทผูผลิตสินคาอิเล็คโทรนิคส

และเครื่องใชไฟฟาของญี่ปุน นอกจากนี้ยังพบวา ญ่ีปุนมีจุดแข็งในสินคาเครื่องใชไฟฟา โดยมี

วัตถุดิบใหม อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีจุดออน ดานเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนา

ซอฟทแวร วิศวกรรมทางการแพทย การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย 

ปจจัยดานนวัตกรรมสอดคลองกับขอเสนอแนะจากนักวิชาการไทยที่กลาววา นวัตกรรม

เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการสรางความไดเปรียบ (จรินทร อาสาทรงธรรม, 2548) และควรมี

ปจจัยดานความรูดวย กลาวคือ ตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่องและสรางสรรค อันนําไปสูการสราง

นวัตกรรมในองคการ ซ่ึงมีกลยุทธที่สําคัญประกอบดวย การวิจัยและพัฒนาที่ดี การพัฒนาสินคา

ใหมที่มีโอกาสในความเปนไปได การผลิตที่ทันสมัย การถายทอดและรวมมือกับผูที่มีประสบการณ 

และการจัดการพาณิชยกรรมที่ดี   

สําหรับประเทศไทยปรากฏการศึกษาที่สําคัญระดับอุตสาหกรรมโดย Katel (2003) ได

ทําการศึกษาความสามารถในการแขงขันของไทยในอนาคต (Thailand’s  Future  Competitiveness) 

เสนอวา ความสามารถของไทยในอนาคตขึ้นอยูกับความกาวหนาใน 2 มิติ คือ การพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจระหวางอุตสาหกรรมที่มีผลตอเศรษฐกิจโดยรวม และการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจในแตละกลุมอุตสาหกรรม (Clusters) 
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ทั้งนี้จากผลการวิจัยขางตน เนนที่กระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน

เพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ โดยเนนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รวมทั้งเครือขาย และการเรียนรู ซ่ึงปรากฏความสามารถในการแขงขันในเชิงประจักษจากมุมมอง

ผลการดําเนินงานดังที่งานวิจัยฉบับนี้มุงเนน  

 

2.6  การกํากับดูแลกิจการ  
 

การกํากับดูแลกิจการ กลาวถึง นิยาม ตัวแบบ กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี คือ ทฤษฎีตัวแทน ทฤษฎีตนทุนการทําธุรกรรม แนวคิดการจัดการความเสี่ยง 

และ Stakeholder Theory หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และปจจัยที่ทําใหบริษัทมีการกํากับดูแล

กิจการโดยสมัครใจสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามลําดับ 

 

2.6.1  การกํากับดูแลกิจการ  

การกํากับดูแลกิจการ หรือ governance มีรากศัพทมาจากคําวา Gouverner ในภาษา

ลาติน หรือ Gubernare ในภาษากรีก ซ่ึงหมายถึง ถือหางเสือ แตเดิมในภาษาอังกฤษ คํานี้

หมายถึง รัฐบาล (Government) ซ่ึงก็คือการปกครองในระดับประเทศ (จรัส สุวรรณเวลา, 2546) 

ตอมาคํานี้ไดถูกนํามาใชในป 1989 โดยกลุมนักวิชาการและนักวิจัยขององคการระหวางประเทศ 

(อรพินท สพโชคชัย, 2549) ตอมามีการเสนอแนวคิด Good Governance ในภาครัฐ และประยุกต

หลักการมาใชกับภาคธุรกิจเอกชนเรียก Good Corporate Governance ซ่ึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2540 และวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน 2540 กระตุนความสนใจในการกํากับดูแลที่ดีเพื่อการ

พัฒนาที่สมดุลและธรรมาภิบาลในภาครัฐมากขึ้น หลักการของการกํากับดูแลที่ดีในภาครัฐ

ประกอบดวย ความสุจริต ชัดเจน และโปรงใส (Honesty &Transparency) ความพรอมรับผิดชอบ 

(Accountability) คุณธรรมจริยธรรมและมโนสุจริต (Integrity) การมีสวนรวม (Participation) และ

มีความเทาเทียมกันในสังคมและเปนธรรม (Equity and Fairness) โดยปรัชญาและหลักการกํากับ

ดูแลที่ดีเพื่อสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ คือ หลักสังคมประชาธิปไตย ที่เคารพสิทธิ และความเทา

เทียมกัน (Equity) ของประชาชน เนนหลักการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

หลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวม การจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมีคุณคา  ปฏิบัติ

ตอประชาชนอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตอการ

ตัดสินใจสาธารณะ เนนความเปนมืออาชีพ การยืนหยัด ในสิ่งที่ถูกตอง มีความซื่อสัตย ตอ

ประเทศชาติ มี Integrity หลักยุติธรรม  (Fairness) เนนการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน กระจาย
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บริการสาธารณะ กําหนดกติกาเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม บริหารราชการอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล หลักความโปรงใส (Transparency) เนนการบริหารราชการอยางซื่อสัตย

สุจริต เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย บริหารราชการที่ชัดเจน และโปรงใส 

การกํากับดูแลที่ดีในภาครัฐ หมายถึง “การกําหนดหลักการ กติกา และกลไกที่มีระบบการ

กํากับดูแลที่ดีและเหมาะสม (Self Governance) ซ่ึงรวมถึงการจัดโครงสราง ระบบการบริหารงาน 

ข้ันตอนกระบวนการทํางานมาตรฐานการบริหารภาครัฐ ความรับผิดชอบตอสาธารณะ ของผูที่

เกี่ยวของสําคัญๆ ในการบริหารจัดการและดําเนินงานขององคกรในภาครัฐยุคใหม สรางความ

ม่ันคงในสังคม และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเสถียรภาพ มีคุณคา เปนกลไกที่นาเชื่อถือ และเปนที่

ยอมรับของสังคม” (อรพินท สพโชคชัย, 2549) 

 สวนในภาคเอกชน "บรรษัทภิบาล" และ "การกํากับดูแลกิจการ" มาจากคํา ๆ เดียวกันคือ 

"Corporate Governance" บรรษัทภิบาลมีความหมายหลากหลายแลวแตมุมมอง (www.cgth 

ailand.org) ไดแก ความหมายแรก เปนความสัมพันธอยางหนึ่งระหวางคณะกรรมการ ฝายจัดการ 

และผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่นในการ กําหนดทิศทาง และสอดสองดูแลผลปฏิบัติงาน ของ

บริษัท ความหมายที่สอง เปนโครงสรางและกระบวนการภายในที่จัดขึ้น เพื่อใหความมั่นใจวา 

คณะกรรมการสามารถประเมินผลงานของฝายจัดการของบริษัทอยางตรงไปตรงมา และมี

ประสิทธิผล ความหมายที่สาม หมายถึง ระบบที่จัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนํา 

และการควบคุมของกิจการ ใหมีความรับผิดชอบตามหนาที่ดวยความโปรงใส และสราง

ความสามารถในการ แขงขันเพื่อรักษาเงินลงทุน และเพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว ภายใน

กรอบการมีจริยธรรมที่ดีโดย คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่น และสังคมโดยรวม ประกอบ ซ่ึง

คลายคลึงกับที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดใหความหมายไววา หมายถึง ระบบที่จัดใหมี

โครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางฝายจัดการ คณะกรรมการ และผูถือหุน เพื่อ

สรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะ

ยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นประกอบ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2544) หรือ 

อาจหมายถึง ระบบซึ่งใชช้ีนําและควบคุมบริษัท ซ่ึงขึ้นอยูกับมุมมอง  

สรุปไดวา การกํากับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของ

ภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาที่ดวยความโปรงใส และสราง

ความสามารถในการแขงขัน เพื่อรักษาเงินลงทุนและเพิ่มคุณคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว ภายใน

กรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่น และสังคมโดยรวมประกอบ ในที่นี้จึง

ขอใชความหมายดังกลาวเนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนผูกําหนดหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน  
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2.6.2  ทฤษฎีตัวแทน  

แนวคิดพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการ คือ ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ซ่ึงทฤษฎี

ตัวแทนนั้น Jensen and Merkling (Peebles, 2007) กลาววา แนวคิดของทฤษฎีตัวแทนมาจาก

ผลงานของอดัม สมิธในราวป 1776 ซ่ึงสมิธไดกลาวเตือนไววา อยาคาดหวังวา ผูบริหารที่ไมใช

เจาของจะใหความสนใจตอกิจการของบริษัทเทากับเจาของ โดยผูบริหารถือเปนตัวแทนของเจาของ

ซ่ึงอาจละเลยหรือสนใจผลประโยชนของตนเองมากกวา จากแนวคิดดังกลาว Jensen และ 

Merkling ไดขยายแนวคิดเปนทฤษฎีตัวแทนดังรายละเอียดตอไปนี้ 

Jensen and Merkling ไดใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรในการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับองคการหรือ

บริษัท เนื่องจากพื้นฐานทฤษฎีมีฐานคติวา ปจเจกบุคคลจะมุงแสวงหาผลประโยชนสูงสุดใหตัวเอง 

ทั้งสองกลาววา บริษัทเปนการตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยที่มีปจเจกบุคคลบริหาร และวัตถุประสงค

ของบริษัท คือ การจัดหากรอบแหงสัญญาและสัมพันธสัญญาเพื่อใหสามารถคงอยูได สัมพันธ

สัญญาอาจอยูในรูปที่เปนทางการหรือโดยนัย และคงอยูระหวางเจาของและผูบริหาร ผูบริหารและ

พนักงาน บริษัทและผูขาย และบริษัทและลูกคา โดยบริษัท เจาของหรือตัวการ (principals) เปนผู

มอบหมายงานและการตัดสินใจใหแกผูบริหารหรือตัวแทน ภายในสมมติฐานที่วา ปจเจกบุคคล

สรางประโยชนสูงสุดใหแกตนเอง และทําเพื่อประโยชนของตน ซ่ึงประโยชนดังกลาวไมมีความ

เกี่ยวของกับผลประโยชนของ principal แมวาตัวแทนใหความสนใจและพยายามที่สุดตอ

ผลประโยชนของตัวการ แตการตัดสินใจของตัวแทนก็ยังไมเกิดประโยชนสูงสุดและนํามาซึ่งความ

เสียหายแกตัวการ 

ปญหาตัวแทนจึงถูกนิยามวา มาจากสาเหตุของผลประโยชนที่ขัดแยง นําสูตนทุนทั้งความ

เสียหายของผลประโยชนของตัวการ และความพยายามในการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 

แหลงที่มาของตนทุนของตัวแทนสัมพันธกับการตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแทน ไดแก การ

ตรวจสอบผลลัพธของการกระทําของตัวแทน ความสัมพันธของกิจกรรมที่ทําโดยตัวแทนเพื่อเปน

หลักประกันแกตัวการ วาตัวแทนจะประพฤติเหมาะสม และความสูญเสียดังที่กลาวไปแลว  

Jensen and Meckling เริ่มตนการอธิบายปญหาตัวแทนโดยแสดงใหเห็นภาพวา กรณี

บริษัทหนึ่งมีเจาของซึ่งเปนผูบริหารถือหุนทั้งหมด ความเปนเจาของดังกลาวทําใหรายไดและความ

เปนเจาของอยูที่คนคนเดียว ถามีการขายบางสวนใหกับคนนอก แนนอนวารายไดและ

อรรถประโยชนสวนเพิ่มตองถูกปนตามสัดสวน ทั้งสองจึงเสนอวา เมื่อรอยละความเปนเจาของใน

ฐานะผูบริหารลดลง ปจเจกบุคคลมีแนวโนมที่จะใชทรัพยากรมากขึ้น เนื่องจากเขาหรือเธอจะเปน

ผูที่ทําใหสัดสวนตนทุนลดลง นอกจากนี้ เจาของในฐานะผูบริหารมีแนวโนมที่จะตองการทรัพยากร
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ที่มากขึ้นเพื่อผลประโยชนสวนตัว เพื่อที่จะชดเชยกับการเสียผลประโยชนจากการลดสัดสวนความ

เปนเจาของลง ในทางตรงกันขาม Jensen and Meckling สันนิษฐานวาผูบริหารที่ไมมีสวนการ

เปนเจาของจะตองการผลประโยชนที่เปนรางวัลมาก ซ่ึงเปรียบเสมือนการโอนผลประโยชนของ

เจาของใหกับผูบริหาร ทั้งสองยังไดนําเสนอวา หากความเปนเจาของถูกถายโอนจากเจาของใน

ฐานะผูบริหารสูตัวการภายนอก มูลคาของบริษัทจะลดลงเนื่องจากประสิทธิภาพของตลาดจะทํา

ใหมูลคามีความโนมเอียงตามการบริหารทรัพยากรของผูบริหาร และหากตนทุนของตัวแทนลดลง 

มูลคาของบริษัทก็จะสูงขึ้น  

การกํากับดูแลกิจการจึงไดรับการสนใจในลักษณะเปนโครงสรางและกระบวนการภายใน 

เพื่อลดปญหาตัวแทนดังกลาว 

สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2549:  5) กลาววา 

กลไกในการลดปญหาตัวแทนระหวางผูถือหุนกับผูบริหาร จําแนกไดเปน 4 ประการ ไดแก การให

ผลตอบแทนแกผูบริหาร การแทรกแซงโดยตรงจากผูถือหุน การเตือนวาจะถูกปลดออกจาก

ตําแหนงงาน และการคุกคามจากการถูกครอบงํากิจการ ซ่ึงทั้งสามประการแรกนับเปนหลักการ

ของการกํากับดูแลกิจการ ยกเวนการคุกคามจากการถูกครอบงํากิจการซึ่งไมไดกลาวถึงในการวิจัย

ฉบับนี้ 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาผลกระทบของทฤษฎีตัวแทนโดย Farinha (2003: 59) เสนอวา 

องคการควรใชองคประกอบภายในเพื่อลดปญหาที่เกิดจากตนทุนตัวแทน ไดแก องคประกอบของ

คณะกรรมการ เจาของภายในองคการ ผูถือหุนรายใหญ การออกแบบคาตอบแทน และนโยบาย

การเงิน ควบคูกับองคประกอบภายนอกอาทิ ภัยคุกคามจากการยึดครองกิจการ ตลาดแรงงาน 

การตรวจสอบยอนกลับของผูจัดการ ช่ือเสียง การแขงขันในตลาดสินคาและการวิเคราะหทาง

การเงิน  

 
2.6.3  ทฤษฎีตนทุนการทําธุรกรรม 

  ทฤษฎีตนทุนการทําธุรกรรม หรือ Transaction Cost Theory โดย Williamson (1975) 

เสนอวา (เดือนเพ็ญ จันทรศิริศรี, 2552:16) การทํางานรวมกันของบุคคลและนิติบุคคลหลายฝาย

เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรและการเงิน ยอมตองมีตนทุนของการสรางความสัมพันธระหวาง

กัน ตนทุนเหลานี้จะมีระดับสูงกวาหากผูมีความสัมพันธทางเศรษฐศาสตรระหวางกันเปนกลุมที่

ตางกัน ไมไดมีความสัมพันธใกลชิดและตนทุนจะลดลงหากความสัมพันธมีความใกลชิดกันมาก

ข้ึน ดังนั้น สําหรับการรวมทํากิจกรรมที่ต้ังขึ้นเปนกิจการ ตนทุนของธุรกรรมจึงสามารถลดลงได 
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หากกิจการสามารถควบรวมกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการสรางมูลคาใหเขามาอยูในตัว

กิจการ (Internalization) โดยกิจการมีผูบริหารเปนผูประสานและควบคุมการใชทรัพยากร สวน

ผูบริหารอาจใชแนวทางเดียวกันกับกิจการที่จะรวมอํานาจในการจัดการทุกสิ่งเปนของตนใหมาก

ที่สุด เพื่อใหเกิดการประหยัดในตนทุน เมื่อกิจการมีขนาดใหญข้ึน ผูบริหารมีอํานาจในการบริหาร

จัดการแบบเบ็ดเสร็จมากขึ้น เพราะเกิดการประหยัดจากขนาด (Economies  of  Scales) การ

ควบคุมดูแลความสัมพันธระหวางกันภายในตัวกิจการอาจทําไดไมทั่วถึง กลไกการกํากับดูแล

ภายใน โดยเฉพาะกลไกที่จะกํากับดูแลผูบริหารโดยวิธีด้ังเดิม เชน การออกแบบการจาย

คาตอบแทน อาจใชงานไดไมดีอีกตอไป มูลคาของกิจการเริ่มลดลง กิจการจึงตองแสวงหากลไก

จากภายนอก เพื่อเขามากํากับดูแลการบริหารจัดการกิจการ และกํากับดูแลพฤติกรรมของผูบริหาร 

ใหกลับไปสรางมูลคาแกเจาของใหมีระดับสูงขึ้นดังเดิม  

 
2.6.4 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

 ปจจุบันการจัดการความเสี่ยงในองคการมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป (Nocco and Stulz, 

2006) เมื่อราวค.ศ. 1986 การจัดการความเสี่ยงมักใชสําหรับงานที่เกี่ยวของกับการประกันภัย ผู

ทํางานดานที่เนนความเสี่ยงจากดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ตอมาราวคศ. 1996 องคการมีการ

เพิ่มประเภทความเสี่ยงอีกหลายประเภท โดยมุงเนนที่ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational 

Risk) และ ความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) ลาสุด เกิดความเสี่ยงดานกลยุทธ ทั้งนี้ 

องคการสามารถเลือกจัดการความเสี่ยงได 2 แนวทาง ไดแก การจัดการความเสี่ยงเพียงประการ

เดียว และการจัดการความเสี่ยงหลายประการโดยรวม ซ่ึงเรียกวา Enterprise Risk Management 

(ERM) โดยที่องคการที่ประสบความสําเร็จใน ERM มีความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว

กวาองคการที่จัดการและติดตามความเสี่ยงแบบหนึ่งตอหนึ่ง การจัดการความเสี่ยง มีกระบวนการ

สําคัญ คือ การประเมินความเสี่ยง ซ่ึงการประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุ

ความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และการกําหนดแนวทางการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความ

เสี่ยง (Patton et al, 1982)  

 การประเมินความเสี่ยงในหนวยงาน จะเปนการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของ

หนวยงาน เพื่อใหทราบเหตุการณของความเสี่ยงและหาทางแกไขและควบคุมใหความเสี่ยงอยูใน

ระดับที่เกิดความเสียหายนอยที่สุด ความเสี่ยงจําแนกไดเปน ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน และความเสี่ยงจากการตรวจสอบไมพบ

ขอผิดพลาด ซ่ึงสาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกหนวยงาน  
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 ปจจัยภายในองคการ ไดแก นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของ

บุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง  

ผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

 สวนปจจัยภายนอก ไดแก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 

 จากการศึกษาโดย James M. Patton, John H. Evans และ Barry L. Lewis ในการ

ประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบภายใน พบวา ปจจัยเสี่ยง 10 ประการในกลุมธนาคารและ

ประกันภัย อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมอื่น ไดแก คุณภาพของการตรวจสอบภายในมี

ความเสี่ยงอยูในอันดับแรก รองลงมา คือ ความสามารถ และความซื่อสัตยของผูบริหาร ตามลําดับ 
  

2.6.5  ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Theory) 

ในขณะที่ ป 1984 Williamson  (Freeman,  2005:  429) เสนอใหใชกรอบแนวคิดตนทุน

ธุรกรรมแสดงใหเห็นวาผูถือหุนไดรับการพิจารณาสนใจเปนพิเศษนอกเหนือจากผูมีสวนเกี่ยวของ

กับองคการ (Stakeholders) เนื่องจากมุงเนนที่สินทรัพย และในป 1999 Freeman and Evan 

โตแยงวา ในทางตรงขาม แนวคิดของ Williamson (1975) เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการนั้น จริง ๆ 

แลวใชในการอธิบายความสัมพันธของผูเกี่ยวของกับองคการทุกคน ซ่ึงผูเกี่ยวของกับองคการอื่น ๆ 

ลวนมีความเกี่ยวของกับผลประโยชนขององคการ ดังนั้น การมุงเนนที่สินทรัพยเพียงอยางเดียวจึง

ไมสามารถรับรองความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนได ขณะที่มีคาใชจายตาง ๆ สําหรับผูมีสวน

เกี่ยวของคนอื่น ๆ ใหพิจารณาดวย 

ตอมาในป 1991  Goodpaster ช้ีใหเห็นวา ผูบริหารมีหนาที่ทางพันธะสัญญาในบริหาร

ผลประโยชนแกผูถือหุน และขณะเดียวกันมีพันธะทางใจในการเอื้อประโยชนแกผูมีสวนเกี่ยวของ

อ่ืน ๆ และตอมาไดมีการถกเถียงโตแยงกันหลากหลายมุมมอง อีกทั้งมีความพยายามในการขยาย

ขอบเขตของ Stakeholder  Theory ใหเปน “พาราไดมศูนยกลาง” (Central  Paradigm) โดย 

Jones ในป 1995 เพื่อเชื่อมตอไปยังทฤษฎีอ่ืน ๆ ไดแก Agency Theory Transactions Costs 

และ Contracts Theory  

จากมุมมองของ Stakeholder  Theory สามารถนํามาใชควบคูกับทฤษฎี Shareholder-

based ด้ังเดิม ขณะที่ Stakeholder Theory ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวา เอื้อตอการมี

พฤติกรรมการจัดการที่ดี ซ่ึงมีคุณคาตอนักทฤษฎีผูซ่ึงมองวาทฤษฎีการจัดการดั้งเดิมเอื้อให

ผูบริหารมีพฤติกรรมไมพึงประสงค     
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จากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการขางตน สามารถนํามาสรุป 

ความเปนมาของทฤษฎีและแนวคิด ปจจัยที่นํามาศึกษา มุมมองจากแนวคิดดั้งเดิม และกลไกใน

การแกปญหาในตารางที่ 2.7 

 

 ตารางที่ 2.7  สรุปทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการ 

 
ทฤษฎีและแนวคิด ทฤษฎีตัวแทน 

(Agency Theory) 

ทฤษฎีตนทุนการ

ทําธุรกรรม 
(Transaction Cost 

Theory) 

การจัดการความ

เสี่ยง (Risk 
Management) 

ทฤษฎีผูมีสวนได

เสีย (Stakeholder 
Theory) 

ความเปนมา ผลประโยชนขัดแยง การประหยัดใน

ตนทุนของธุรกรรม 

ความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติการ  

ความเสี่ยงดาน

ช่ือเสียง  

การมุงเนนที่สินทรัพย

เพียงอยางเดียว 

ทฤษฎีการจัดการ

ด้ังเดิมเอื้อให

ผูบริหารมีพฤติกรรม

ไมพึงประสงค   

ปจจัยที่นํามา

ศึกษา 
ตัวการ (Prinipal) 

ตัวแทน (Agency) 

ตนทุนธุรกรรม ความเสี่ยงจาก

ลักษณะงานหรือ

กิจกรรมของ

หนวยงาน  

ความเสี่ยงจากการ

ควบคุมภายใน  

ความเสี่ยงจากการ

ตรวจสอบไมพบ

ขอผิดพลาด 

ผูมีสวนเกี่ยวของกับ

องคการทุกคน 

 

มุมมองจาก

แนวคิดดั้งเดิม 
บริษัท เจาของหรือ

ตัวการเปนผู

มอบหมายงาน

และการตัดสินใจ

ใหแกผูบริหาร

หรือตัวแทน 

กลไกการกํากับดูแล

ภายใน 

การจัดการความ

เสี่ยงมักใชสําหรับ

งานที่เกี่ยวของกับ

ประกันภัย และผู

ทํางานดานที่เนน

ความเสี่ยงจาก

ดอกเบี้ยและอัตรา

แลกเปลี่ยน 

ผูถือหุนไดรับการ

พิจารณาสนใจเปน

พิเศษ 
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 ตารางที่ 2.7  (ตอ) 

  

      

ทฤษฎีและแนวคิด ทฤษฎีตัวแทน 

(Agency Theory) 

ทฤษฎีตนทุนการ

ทําธุรกรรม 
(Transaction Cost 

Theory) 

การจัดการความ

เสี่ยง (Risk 
Management) 

ทฤษฎีผูมีสวนได

เสีย (Stakeholder 
Theory) 

กลไกในการ

แกปญหา 
4 ประการ คือ  

การใหผลตอบแทน

แกผูบริหาร  

การแทรกแซง

โดยตรงจากผูถือหุน  

การเตือนวาจะถูก

ปลดออกจาก

ตําแหนงงาน  

การคุกคามจากการ

ถูกครอบงํากิจการ 

กลไกจากภายนอก 

เขามากํากับดูแลการ

บริหารจัดการกิจการ  

การกํากับดูแล

พฤติกรรมของ

ผูบริหาร 

การจัดการความ

เสี่ยงเพียงประการ

เดียว  

การจัดการความ

เสี่ยงหลายประการ

โดยรวม 

การใหความสําคัญ

กับผูมีสวนเกี่ยวของ

กับองคการทุกคน 

ไมเนนเฉพาะผูถือ

หุน 

 

2.6.7 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได

ปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ซึ่งเปนการนําขอพึง

ปฏิบัติจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ที่ไดประกาศใชเมื่อเดือนมีนาคม 2545 มา

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ The Organisation for 

Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance 

ป 2004) และขอเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเขารวมโครงการ Corporate Governance - 

Reports on the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC) เพื่อเปนแนวทางให

บริษัทจดทะเบียน โดยใหเริ่มรายงานการปฏิบัติต้ังแตขอมูล ประจําป 2550 เปนตนไป 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนในป 2549 ประกอบดวยหลักการ

และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ แตไมรวมถึงเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติไว

ชัดเจนแลว ซ่ึงเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา

เทียมกันบทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
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สําหรับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549นั้น

จําแนกเปน 2 ประการ ไดแก ประการแรก บริษัทจดทะเบียนควรนําหลักการไปปฏิบัติใหมากที่สุด

หรือชี้แจงเหตุผล (Comply  or  Explain) หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้เปนขอเสนอที่ตลาด

หลักทรัพยฯเห็นวาจะทําใหบริษัทจดทะเบียนสามารถยกระดับการกํากับดูแลกิจการใหทัดเทียม

กับสากลได คณะกรรมการและฝายจัดการของบริษัทจดทะเบียนควรนําหลักการฉบับนี้ไปปฏิบัติ

ใหไดมากที่สุด โดยอาจปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพการณของแตละบริษัท หรือชี้แจงขอขัดของที่

ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามหลักการดังกลาวได พรอมเหตุผลหรือมาตรการทดแทนที่บริษัท

นํามาใช  ประการที่สอง การเปดเผยขอมูลการปฏิบัติ การเปดเผยขอมูลผลของการนําหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของ เปนหนาที่ที่

สําคัญของบริษัทจดทะเบียน โดยใหเปดเผยขอมูลดังกลาวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท เริ่มตั้งแตการนําสงขอมูลประจําป 2550 ซ่ึงมีกําหนด

สงในเดือนมีนาคมและเมษายน 2551 เปนตนไป   

นอกจากนั้น บริษัทจดทะเบียนควรพิจารณาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทผานชองทางอื่นตามที่เห็นวาเหมาะสม เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย 

และผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงไดสะดวก เชน Website ของบริษัท เปนตน 

 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 มีดังตอไปนี้ สวนแนว

ปฏิบัติที่ดีไดรวบรวมไวในภาคผนวก ก 

2.6.7.1  สิทธิของผูถือหุน   

 ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้ง

คณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ

บริษัท บริษัทจึงควรสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน 

 สิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไร

ของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออก

เสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มี

ผลกระทบตอบริษัท เชน  การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือ

บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน  

 ผูถือหุนควรไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และขอมูลที่

เพียงพอตอการพิจารณาในแตละวาระกอนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการ

ทั้งในที่ประชุมและสงคําถามลวงหนา มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะใหผูอ่ืน

เขารวมประชุม 
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 คณะกรรมการบริษัทตองตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไม

กระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน 

  2.6.7.2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผู

ถือหุนตางชาติ ควรไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนสวนนอยที่ถูกละเมิดสิทธิ

ควรมีโอกาสไดรับการชดเชย 

การสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวาคณะกรรมการและฝายจัดการจะดูแลให

การใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม เปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจในการลงทุนกับ

บริษัท  คณะกรรมการจึงควรกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ  และปกปองสิทธิข้ันพื้นฐานที่

ไดกลาวไวแลวในหลักขอแรกอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนในลักษณะที่สนับสนุนใหมีการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร  นอกจากนั้น ควรเปดโอกาสใหผู

ถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอ่ืนมา

ประชุมและออกเสียงลงมติแทน  

คณะกรรมการควรมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูล

ภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซ่ึงเปนการ

เอาเปรียบผูถือหุนอื่น เชน การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider  Trading) การนํา

ขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหารซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย

ตอผูถือหุนโดยรวม เปนตน  

คณะกรรมการควรกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจ

มีความขัดแยงของผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ 

กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจทํา

ธุรกรรมดังกลาว  

  2.6.7.3   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสียควรไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการควรพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวน

ไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ 
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ในระบบการกํากับดูแลกิจการมีผูมีสวนไดเสียหลายกลุมดวยกัน ที่สําคัญ ไดแก 

ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู สังคม หรือภาครัฐ  

กลุมผูมีสวนไดเสียอื่น ไดแก คูแขง และผูสอบบัญชีอิสระ เปนตน 

คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม

โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัท ไมควร

กระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น และควรกําหนดมาตรการชดเชย

กรณีผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 

คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริม

ผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และควรเปดเผยขอมูล

สําคัญที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียเหลานั้นไดรับทราบอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถทําหนาที่ใน

การมีสวนรวมดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการควรมีมาตรการในการแจงเบาะแสตอคณะกรรมการในประเด็น

เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง 

หรือการผิดจรรยาบรรณ และควรมีกลไกคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแสดังกลาวดวย 

คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมอยางชัดเจน 

2.6.7.4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการควรดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้ง

ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผาน

ชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ 

ขอมูลสําคัญของบริษัทรวมถึง รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทาง

การเงินตางๆ ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ และขอมูลอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ เชน การทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และการปฏิบัติตาม

นโยบายตางๆดังกลาว เปนตน 

คุณภาพของรายงานทางการเงินเปนเรื่องที่ผูถือหุนและบุคคลภายนอกให

ความสําคัญ คณะกรรมการจึงควรมั่นใจวา ขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง 

เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปน

อิสระ  

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนผูที่อยูในฐานะเหมาะสมที่สุดในการ

ทําหนาที่ “โฆษก” ของบริษัท อยางไรก็ดี คณะกรรมการอาจแตงตั้งใหกรรมการทานอื่นหรือ

ผูบริหารทําหนาที่ดังกลาวแทน โดยผูที่ไดรับแตงตั้งควรทําหนาที่ดวยความระมัดระวัง นอกจากนี้ 
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คณะกรรมการควรจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผูลงทุนสัมพันธ” เพื่อสื่อสารกับ

บุคคลภายนอก เชน ผูถือหุน ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของอยาง

เทาเทียมและเปนธรรม 

2.6.7.5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝาย

จัดการ 

คณะกรรมการควรมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ

เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม คณะกรรมการควรจัดใหมีระบบแบงแยกบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการที่ชัดเจน และดูแลใหบริษัทมีระบบงาน

ที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและมี

จริยธรรม  

คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดาน

ทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและ

ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการที่เขมแข็ง 

กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผู

แตงตั้งควรมีความโปรงใส ปราศจากอิทธิพลของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือฝายจัดการ และ

สรางความมั่นใจใหกับบุคคลภายนอก 

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการควรจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความ

จําเปน โดยเฉพาะในกรณีที่ตองอาศัยความเปนกลางในการวินิจฉัย และควรกําหนดนโยบาย 

บทบาท หนาที่รับผิดชอบ กระบวนการทํางาน เชน การดําเนินการประชุมและการรายงานตอ

คณะกรรมการไวอยางชัดเจน 

กรรมการทุกคนควรเขาใจเปนอยางดีถึงหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและ

ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท พรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและ

ปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอ     ผูถือหุนทุกคน 

โดยไดรับขอมูลที่ถูกตองและครบถวน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาใหเพียงพอเพื่อ

ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ เปนหนาที่ของกรรมการที่ตองเขาประชุม

คณะกรรมการทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ  
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การกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนของกรรมการ

โดยตรง กรรมการจึงไมควรอนุมัติคาตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการควรจัดใหมีกระบวนการ

กําหนดคาตอบแทนที่โปรงใสและขอความเห็นชอบจาก  ผูถือหุน ระดับและองคประกอบของ

คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่

ตองการ แตควรหลีกเลี่ยงการจายที่เกินสมควร 

 
2.6.8  บทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลกิจการ 

 จากความรับผิดชอบของคณะกรรมการขางตน คณะกรรมการถือเปนตัวแทนของผูถือหุน

ซ่ึงเปนเจาของกิจการ (เดือนเพ็ญ จันทรศิริศรี, 2552: 173) โดยมีอํานาจตามกฎหมายในการ

ดําเนินกิจการของบริษัทแทนผูถือหุน คณะกรรมการจึงเปนคนกลางประสานระหวางผูถือหุนซึ่ง

เปนเจาของเงินทุนของบริษัทกับฝายจัดการที่เปนผูทํางานในบริษัท ผูไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน

ใหมาดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการอาจเปนตัวแทนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมโดยรวม

ได เชน กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของเจาหนี้ ตัวแทนของลูกคา ตัวแทนจากภาครัฐซึ่งมีหนาที่กํากับ

ดูแลกิจการโดยตรง หรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิ และเปนผูแทนของชุมชน เปนตน 

 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล กําหนดนโยบาย กําหนดกลยุทธ สรรหา

และแตงตั้งผูบริหารระดับสูงที่มีความรูความสามารถที่จะทําหนาที่บริหารจัดการงานประจําของ

กิจการตามนโยบายและกลยุทธใหประสบความสําเร็จได นอกจากนี้ คณะกรรมการยังตองคอย

สอดสอง ควบคุม กํากับ และดูแลในระดับนโยบายใหฝายจัดการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ

ไดจริง การสรางกลไกที่ดีจะทําใหคณะกรรมการทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อันจะทําใหกิจการบรรลุเปาหมายตามนโยบาย นําไปสูการเพิ่มมูลคาในระดับที่สูงขึ้น ใน

ขณะเดียวกันกรรมการอาจมีบทบาทในการสรางความสัมพันธระหวางกิจการกับธุรกิจอื่น หรือ

ระหวางกิจการกับหนวยงานภาครัฐ  นอกจากนี้ กรรมการยังอาจชวยสรางความนาเชื่อถือของ

กิจการตอแหลงเงินทุนภายนอกบริษัท สวนกรรมการอิสระที่มีความซื่อสัตยสุจริตและทํางานดวย

ความเครงครัดอยางยิ่งยังสามารถทําใหผูบริหารทํางานอยางรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนได

เสียอื่น ๆ ดังนั้น กรรมการจึงมีบทบาทสําคัญในการชวยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือให

ความสําคัญกับการสรางมูลคาในรูปแบบตาง ๆ นอกเหนือจากมูลคาที่อยูในรูปตัวเงิน โดยการ

ผลักดันใหบริษัทปฏิบัติภารกิจทางสังคม เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน 

 คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี (เดือนเพ็ญ จันทรศิริศรี, 2552: 177) โดยตองทํางานเปนคณะ ตามมติของคณะกรรมการ ซ่ึง
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เปนความเห็นที่ตกลงรวมกันของกรรมการทุกคน กฎหมายระบุหนาที่ของกรรมการไวอยางกวาง ๆ 

วา มีหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ซ่ึง

ในทางปฏิบัติ หนาที่ของกรรมการประกอบดวยหนาที่หลักดังตอไปนี้ 

  2.6.8.1   การมีสวนรวมกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

  คณะกรรมการตองมีสวนรวมในการพิจารณาและตัดสินใจอนุมัติในทิศทางของ

บริษัท ไดแก 

1)  การกําหนดภารกิจหลักและวิสัยทัศนของบริษัท และเปาหมายใน

การดําเนินธุรกิจ 

2)  การกําหนดกลยุทธที่เปนทางเลือก โดยวิเคราะหปจจัยภายนอกและ

ปจจัยภายในอยางรอบคอบ และเลือกกลยุทธที่ทําใหบริษัทบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวภายใตระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได 

3)  แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัท รวมทั้ง แผนระยะกลาง 

และแผนระยะยาว 

4)   ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนและปจจัยความเสี่ยงของแผน 

2.6.8.2  การกําหนดอํานาจดําเนินการของฝายจัดการ 

คณะกรรมการตองดําเนินการเพื่อใหเกิดความชัดเจนและมีผลผูกพันกับกิจการ 

โดยกําหนดระดับอํานาจหนาที่ของฝายจัดการ และพึงใหความสําคัญเปนพิเศษกับรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน 

2.6.8.3  การตัดสินใจเมื่อบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญ 

รายการธุรกิจที่สําคัญ ไดแก การลงทุนในโครงการใหญ การซื้อหรือขายทรัพยสิน

ที่สําคัญของบริษัท การออกหุนสามัญหรือหุนกูเพื่อหาเงินทุนเพิ่มจากภายนอก การควบรวมหรือ

ซ้ือขายกิจการ เปนตน คณะกรรมการมีหนาที่ในการพิจารณารายละเอียดใหรอบคอบกอนที่จะ

เสนอใหผูถือหุนตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน 

2.6.8.4  การสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งผูบริหารระดับสูงเพื่อมอบหมายอํานาจ

หนาที่ใหไปบริหารงานประจําของบริษัท 

คณะกรรมการตองพิจารณาสรรหา คัดเลือก และแตงตั้งกรรมการผูจัดการ และ

ผูบริหารระดับรองลงมาจากกรรมการผูจัดการผูมีความสามารถ และคุณสมบัติเพียงพอที่จะปฏิบัติ

หนาที่ตามนโยบายของคณะกรรมการ มีความซื่อสัตยสุจริต โดยคณะกรรมการตองมีระบบการ

บริหารคาตอบแทน การกํากับดูแล และการประเมินผลการฏิบัติงาน เพื่อใหเปาหมายสวนตัวของ

ผูบริหารระดับสูงสอดคลองกับเปาหมายขององคการ คือ การมุงเนนที่การสรางมูลคาของกิจการ

ในระยะยาวมากกวาการสรางผลกําไรในระยะสั้นแตเพียงอยางเดียว 
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2.6.8.5  การดําเนินการเพื่อใหการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นในบริษัท 

การกํากับดูแลกิจการที่ดีมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทมีระบบงานในการดําเนิน

ธุรกิจที่โปรงใส ตรวจสอบไดวาเปนไปตามกฎ ระเบียบขอบังคับ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรม

องคการที่เนนการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหนาที่

ทบทวนปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเปนระยะใหเหมาะสมกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.6.8.6   การติดตามใหฝายจัดการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการในการ

ดําเนินธุรกิจ 

หนาที่ในการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ รวมถึงการพิจารณาความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ นโยบายตาง ๆ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการจะกําหนดใหมีบุคคล

หรือหนวยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ในโครงสรางองคการเปนผูรับผิดชอบการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หรือ ผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงในทางปฏิบัติ คณะกรรมการจะ

มอบหมายหนาที่ในการติดตามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในใหแกคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงเปนคณะกรรมการชุดยอย ในการพิจารณารายละเอียดรวมกับผูทําหนาที่ตรวจสอบ

ภายใน และรายงานผลตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  

2.6.8.7   การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูจัดการและผูบริหาร

ระดับสูง 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่มีวัตถุประสงคเพื่ออนุมัติการจายคาตอบแทน

ใหแกฝายจัดการอยางเหมาะสม ซ่ึงการประเมินผลดังกลาวยังทําใหคณะกรรมการสามารถ

วางแผนพัฒนาผูบริหารเพื่อใหมีการสืบทอดงานของบริษัทอยางตอเนื่อง 

  2.6.8.8  การรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตอผูถือหุน  

คณะกรรมการตองรายงานผูถือหุนในเรื่องผลการดําเนินงานและฐานะทางการ

เงินของบรษัท และผลการพิจารณาเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับบริษัท ไดแก เงินปนผล การแตงตั้งผูสอบ

บัญชี การจายคาตอบแทนกรรมการ การควบรวมกิจการ การออกหุนกูหรือหุนสามัญเพิ่มทุน การ

ลดทุน การเลิกบริษัท เปนตน ซ่ึงคณะกรรมการมีหนาที่เสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนใหลง

มติตัดสินใจเปนที่สุด 

  นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีซ่ึงไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเชนเดียวกับ

ประเทศไทยเมื่อป 2540 ไดเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการกํากับดูแลกิจการ (Black, 
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2000: 559) และจัดใหประเด็นคณะกรรมการเปนปจจัยสําคัญประการแรกที่ตองปรับปรุง โดย

กลาววา บทบาทของคณะกรรมการของบริษัทตองมีความเขมแข็ง ทั้ง ๆ ที่ในทางทฤษฎีแลว

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการเปนแกนกลางในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แตในความเปนจริง

แลว ยังเปนสถาบันที่มีความออนแอ มีเพียงการประชุมเปนครั้งคราว นโยบายและกลยุทธไดรับ

การเปดโอกาสใหวิพากษวิจารณนาน ๆ ครั้ง และไดรับอิทธิพลควบคุมโดยผูถือหุนเปนหลัก  

บทบาทของกรรมการอิสระก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่คณะทํางานศึกษาเพื่อพัฒนาการ

กํากับดูแลกิจการของเกาหลีไดเสนอใหเปนประเด็นที่ตองไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวน เนื่องจาก

การปฏิรูปการกํากับดูแลกิจการในหลายแหงประสบความสําเร็จไดเพราะประสิทธิผลของ

คณะกรรมการอิสระ ซ่ึงมีบทบาทในการสรางประสิทธิผล และขอมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ

ในรูปแบบเชิงรุก   
 

2.7  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการ 
 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการประกอบดวย ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับผล

การดําเนินงานและการกํากับดูแลกิจการ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการดาน

ตาง ๆ  ตามลําดับ 

 
2.7.1  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานและการปฏิบัติการกํากับดูแล  
         กิจการ 
ผลงานวิจัยที่ทําการศึกษาระดับองคการนั้น ปรากฏการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธวา การ

ปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการมีผลทางบวกตอผลการดําเนินงานหรือ ผลการปฏิบัติงาน หรือ ผล

ประกอบการหรือไม เพียงใด  

Brown and Caylor (2004) ไดศึกษาการกํากับดูแลกิจการ โดยใช GOV-Score ที่จัดทํา

ข้ึนโดย Institutional Shareholder Services (ISS) ซ่ึงใชตัวชี้วัด 51 ตัวชี้วัดโดยจําแนกเปน 8 

หมวด ไดแก การตรวจสอบ (Audit) กรรมการบริหาร (Board of  Directors) กฎบัตร 

(Charter/bylaws) การศึกษาของผูบริหาร (Director  Education) คาตอบแทนผูบริหารและ

กรรมการ (Executive and Director Compensation) ความเปนเจาของ (Ownership) การ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับความกาวหนา (Progressive  Practices) และ สถานะการรวมเปนบริษัท 

(State of Incorporation) โดยศึกษาความสัมพันธระหวาง Gov-Score กับผลการดําเนินงาน 

มูลคากิจการ และการจายคืนผูถือหุนในบริษัทจํานวน 2,327 แหง พบวา บริษัทที่มีการกํากับดูแล

กิจการที่ดีมีกําไรดีกวา มีมูลคาสูงกวา และจายคืนผูถือหุนไดมากกวาบริษัที่มีการกํากับดูแล

กิจการที่ไมดี  
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ในทางตรงขาม การกํากับดูแลกิจการโดยมาตรการทางกฎบัตรหรือกฎหมายมี

ความสัมพันธทางลบกับผลการดําเนินงาน 

บริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ไมดีมีผลทําใหมีผลการดําเนินงานที่ตกต่ํา สวนบริษัทที่มี

การกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลการดําเนินงานที่สูงกวาทั้งดานการปฏิบัติงาน มูลคา และการจายคืน

ใหแกผูถือหุน โดยวัดผลการดําเนินงาน 6 ตัวชี้วัดซึ่งจําแนกเปน 3 กลุม ไดแก 1) ผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบดวย ผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน กําไร และการเติบโตของยอดขาย 2) มูลคา โดยใช

ตัวชี้วัด Tobin’s Q และ 3) การจายคืนผูถือหุน (Shareholder Payout) โดยพิจารณาจาก อัตรา

ผลตอบแทนจากเงินปนผล และการซื้อหุนคืน 

Black  et  al  (2005) ไดทําการศึกษาดัชนีการกํากับดูแลกิจการ และปจจัยความสัมพันธ

ในการอธิบายมูลคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของเกาหลีจํานวน 515 บริษัท

ในป 2544 ซ่ึงเปนการศึกษาแบบตัดขวาง พบวา การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของดัชนี พยากรณการ

เพิ่มขึ้นของ Tobin’s q 0.47 หรือประมาณรอยละ 160 ของราคาหุน ซ่ึงอํานาจการพยากรณมา

จากดัชนีโดยรวม ไมไดมาจากอํานาจขององคประกอบหลัก ๆ เทานั้น  

นอกจากการศึกษาขางตน พบผลการศึกษาที่สอดคลองกันในการศึกษาบริษัทขนาดเล็ก

ในประเทศแคนาดา (Kelly, 2006) ซ่ึงกลไกการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสัมพันธกับผลการ

ดําเนินงานขององคการ จากการทดสอบกลไกการกํากับดูแล 4 ประการ  

Nunez (2006) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑการกํากับดูแล

กิจการตอผลการดําเนินงานในประเทศเม็กซิโก ซ่ึงจําแนกผลการดําเนินงานเปน 2 ขอบเขต 

(Domain) คือ ผลการปฏิบัติงาน (Operative  Performance) และผลการดําเนินงานดานการเงิน 

(Financial Performance) ซ่ึงผลการปฏิบัติงานเปนการวัดตัวแปรที่เฉพาะเจาะจงขององคการ 

โดยสวนใหญเกี่ยวของกับผลิตภาพซึ่งมีการวัดผลตามหนาที่ตาง ๆ มักจะถูกมองวา ผลการ

ปฏิบัติงานถูกสรางเปนกฎเกณฑในการวัดโดยผูบริหาร สวนผลการดําเนินงานดานการเงินนั้น

เกี่ยวของกับกฎระเบียบดานการบัญชี จึงถูกควบคุมโดยกฎเกณฑดานการบัญชี ทั้งนี้ Barney 

(1997) ไดจําแนกผลการดําเนินงาน (Performance) ไว 3 ระดับ ไดแก ผลการดําเนินงานระดับ

ปานกลาง ระดับต่ํา และระดับสูง ซ่ึงผลการดําเนินงานในที่นี้ หมายถึง การที่สินทรัพยขององคการ

เพิ่มคาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยที่คลายคลึงกันและในมุมมองของผูถือหุน โดยที่ผลการ

ดําเนินงานดานการเงินเปนสิ่งที่นํามาเปนความสัมพันธระหวางมูลคาที่คาดหวัง(Expected 

Value) และมูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic Value) การที่นําผลการดําเนินงานดานการเงินมา

พิจารณานั้น เนื่องจากสุดทายแลวขอมูลดานการเงินจะถูกนําไปเปนตัวแปรหลักในการลงทุนหรือ

ขายสินทรัพยในตลาดการเงิน 
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ขอบเขตดานการเงินมีมุมมอง 2 นัย ไดแก มุมมองภายนอก (Outside Perspective) และ

มุมมองภายใน (Inside Perspective) โดยที่มุมมองภายนอกพิจารณาวา ตลาดประเมินมูลคาของ

บริษัทวาเปนอยางไร หากบริษัทมีผลการดําเนินงานหรือสรางมูลคาต่ํากวามูลคาสินทรัพยที่แทจริง 

ตลาดจะกําหนดมูลคาใหมโดยอัตโนมัติ มุมมองนี้จะสัมพันธกับความเคลื่อนไหวของราคาหุน  

สวนมุมมองภายในพิจารณาจากงบการเงิน หรือตัวแปรการดําเนินงานดานการเงิน 

(Operative Financial Variables) ที่นักบัญชีและผูตรวจสอบบัญชีรายงาน ซ่ึงไมเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมของมนุษยและราคาตลาด เปนเพียงตัวแปรภายใน (Nunez, 2006) เทานั้น 

จากผลการวิจัยเชิงประจักษพบวา ดานตลาด มุมมองภายนอกหรือผูถือหุนพิจารณาผล

การดําเนินงานจากตัวแปรภายนอกเปนหลัก (Nunez, 2006 ) อาทิเชน Tobin’s Q Ratio, Market-

to-Book Ratio, Price-Stock Performance, Earning per Share (EPS) และตัวแปรอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย สวนดานการเงินเกี่ยวของกับมูลคาหุนและโครงสรางความเปน

เจาของ ประเด็นดานการจัดการ และสวนประกอบของคณะกรรมการ โดยมีตัวแปร อาทิเชน ราคา

หุน ราคาตลาด กําไรสุทธิตอหุน นโยบายการปนผล อัตราสวน Tobin’s Q และ ออปชั่นหุนสําหรับ

พนักงาน เปนตน 

มุมมองภายในเปนการพิจารณาพฤติกรรมเฉพาะของบริษัทในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อให

เขาใจถึงผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ

พฤติกรรมของกรรมการ งานวิจัยที่พบมากเกี่ยวของกับคาตอบแทน โครงสรางความเปนเจาของ 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร และขอจํากัดทางการเงินหรือการปรับโครงสรางของ

บริษัท การวัดผลการดําเนินงานนี้พิจารณาจากอัตราสวนทางการเงิน เชน ผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ผลตอบแทนจากสวนของเจาของ ยอดขาย การวิจัยและพัฒนา Operative  Margin 

EBITDA หรือตัวแปรอื่น ๆ ซ่ึงมุมมองภายในนั้นยึดถือตามขอมูลทางดานเศรษฐกิจและการเงิน

ของบริษัท อาทิเชน ยอดขาย สินทรัพย กําไรจากการดําเนินงาน การใชหนี้ อัตราสวนทางการเงิน 

และตัวแปรอื่น ๆ ที่สามารถพบไดในงบการเงิน   

มุมมองจากภายนอกหรือผูถือหุน พิจารณาผลการดําเนินงานขององคการจากตัวแปร

ภายนอกเปนหลักจาก Tobin’s Q ratio, Market-to-Book Ratio, Price-Stock Performance, 

Earning per Share (EPS) สวนมุมมองจากภายในเปนการพิจารณาอัตราสวนทางการเงินเปน

หลัก ไดแก ผลตอบแทนจากสินทรัพย ผลตอบแทนจากสวนของเจาของ ยอดขาย การวิจัยและ

พัฒนา Operative Margin and EBITDA 

Market-to-Book นั้น (The Thai Institute of Directors and McKinsey & Company 

Thailand, 2002, 26) จากการสํารวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยบริษัท
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ที่มีการกํากับดูแลกิจการที่สูงกวามีสัดสวน market-to-book ที่สูงกวาจากการวัดสวนเกินมูลคา

จากมูลคาตลาดที่ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานที่คาดหวัง  

สวนการศึกษาโดย Bolton (2006) ซ่ึงศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการ

และผลการดําเนินงานของบริษัท โดยใช 7 มาตรวัดในการวัดการกํากับดูแลกิจการที่ดีแทนการใช

มาตรวัดเดียวดังเชนการวิจัยที่ผานมา พบวา มาตรวัด GIM และ BCF มาตรวัดความเปนเจาของ

หุนของกรรมการ (Stock Ownership of Board Members) และมาตรวัดการแยกอํานาจ CEO 

กับประธานมีผลทางบวกกับผลการดําเนินงานปจจุบันและเกิดขึ้นภายหลัง นอกจากนี้ การมีการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีโดยใชมาตรวัดของ Brown and Caylor (2004) ประกอบดวย 52 กฎบัตรและ

คุณลักษณะของกรรมการ และมาตรวัดของ The Corporate Library ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร

จํานวนมากดานคุณลักษณะของกรรมการ นโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหาร และมาตรการ

ตอตานการยึดกิจการนั้น ไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของกิจการทั้งในปจจุบันและ

ภายหลัง เปนที่นาสนใจวา ความเปนอิสระของกรรมการมีผลทางลบตอผลการดําเนินงาน และ

สุดทาย ไมพบความสัมพันธระหวางมาตรวัดการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับราคาหุนปจจุบันและ

อนาคตซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยที่ผานมา อาทิเชน Gompers, Ishii and Metrick (2003) 

นอกจากนี้ จากการสํารวจความเห็นของนักวิเคราะหเครดิตและนักวิเคราะหการเงินใน

ประเทศบารเรน (Al-Ajmi, 2008: 120) พบวา นักวิเคราะหการเงินใหความสําคัญตอประเด็นการ

กํากับดูแลกิจการมากกวานักวิเคราะหเครดิต ทั้งประเด็นดานคุณภาพและกระบวนการตรวจสอบ 

สิทธิของผูถือหุนและความสัมพันธ ความโปรงใสทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลทางการเงิน  

 ในประเทศที่เปนตลาดใหมเชนเดียวกับประเทศไทย คือ ตุรกีก็ตางตระหนักถึงความสําคัญ

ของการกํากับดูแลกิจการและทําการศึกษาเพื่อปรับปรุงสถานะของการกํากับดูแลกิจการ โดย

พบวา นักลงทุนยินดีที่จะจายสวนเพิ่มรอยละ 27 แกบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Ararat 

and Ugur, 2003: 71)  

สวนการศึกษาของประเทศไทยในป 2541 Alba และคณะแหงธนาคารโลก (1998: 21) ได

ทําการศึกษาโครงสรางการเงินและการกํากับดูแลกิจการที่มีผลกระทบตอความสามารถในการ

แขงขันระดับบริษัท พบวา ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกํากับดูแลและการเงินใน 6 ดาน 

ไดแก การพัฒนาการตรวจสอบบริษัท การปรับปรุงแนวการปฏิบัติดานการเปดเผยขอมูลและการ

ตรวจสอบได การมีการบังคับใชการกํากับดูแลกิจการที่เขมงวด การสงเสริมใหเกิดความเทาเทียม

กันของผูถือหุน การปรับปรุงกรอบแนวคิดดานการกํากับดูแลกิจการ และการสรางความเขมแข็ง

แกสถาบัน 
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ป 2544 ไดมีการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Thai Institute of 

Directors, 2002: 7) โดย สถาบันกรรมการบริษัทไทยและ McKinsey & Company Thailand 

ภายใตการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยเพื่อทําการสํารวจการปฎิบัติกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการประเมินมุงเนนที่บริษัทที่มีการซื้อขายมากที่สุด 100 อันดับ

และตัวอยางในอุตสาหกรรมอาหารและอิเล็คทรอนิคส การประเมินจําแนกเปน 5 หัวขอไดแก สิทธิ

ของผูถือหุน การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุนรายยอย บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การ

เปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงมีขอคนพบ 4 ประการ 

ดังตอไปนี้ 

 ประการแรก ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการดานการเงิน จากสถิติพบ

ความสัมพันธระหวางมูลคาตลาดและคุณภาพของการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงมีนัยวา การปรับปรุง

แนวทางการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะสงผลทางบวกตอราคาหุน 

 ประการที่สอง ความแข็งแกรงของบริษัทไทย พบวา บริษัทไทยมีผลการดําเนินงานที่ดีทั้ง

พฤติกรรมของกรรมการ และการปกปองสิทธิผูถือหุน ตัวอยางเชน รอยละ 76 ของบริษัทที่ไดรับ 

การสํารวจมีคณะกรรมการสวนใหญที่ไมใชผูบริหาร รอยละ 68 มีกรรมการอิสระรอยละ 25 ถึง 50 

รอยละ 22 มีประธานอิสระ เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริการซึ่งเพียงรอยละ 15 รอยละ 87 อนุญาต

ใหผูถือหุนมีเวลาในการซักถามในการประชุมผูถือหุน และรอยละ 76 ประธานเขารวมประชุมผูถือหุน 

 ประการที่สาม โอกาสในการพัฒนา นอกจากความแขงแกรงดังกลาวขางตน บริษัทไทยยัง

พัฒนาอยางตอเนื่องในดานความเทาเทียมกันของผูถือหุนรายยอย การเปดเผยขอมูลและความ

โปรงใส และบทบาทของผูมีสวนไดเสีย  

 ประการสุดทาย อันดับการกํากับดูแลกิจการ จากภาพรวมจะเห็นวาการกํากับดูแลกิจการ

อยูในระดับที่มีคุณภาพ แตหากพิจารณาในแตละภาคสวนยังคงตองไดรับการปรับปรุงในหลาย

เรื่อง 

 โดยสรุป จากการศึกษาเชิงประจักษ พบวา การกํากับดูแลกิจการมีผลตอมูลคาตลาดที่

สูงขึ้นของกิจการ 

Rouwenberg (2006) ทําการศึกษาการยอมรับหลักการกํากับดูแลที่ดีโดยสมัครใจวา มี

ความสัมพันธกับมูลคากิจการหรือไม โดยการศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยจํานวน 320 บริษัทในเดือนมีนาคม 2546 ซ่ึงเปนการศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-

Section) พบวา ราคาหุนของกิจการที่นําหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอมาปฏิบัตินั้น



 

 

64 

 

สูงขึ้นชวงระหวางป 2546 ถึง 2548 ซ่ึงสรุปไดวา การนํามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไป

ปฏิบัติชวยเพิ่มมูลคาของกิจการ และนักลงทุนเห็นความสําคัญของความสัมพันธดังกลาวจึงทําให

ราคาหุนเปลี่ยนแปลงหลังการประกาศใหทราบถึงการนําการกํากับดูแลที่ดีมาปฏิบัติ ในการ

ทดสอบ ความสัมพันธ ผูวิจัยไดจําแนกกลุมตัวอยางออกเปน 5 กลุมตามลําดับคะแนนที่ไดรับในป 

2545 แลวทําการวิเคราะหราคาหุนรายสัปดาหในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม 2546 ถึงธันวาคม 

2548 หลังการประกาศการใชการกํากับดูแลกิจการที่ดี พบวา ราคาหุนของกลุมคะแนนสูงที่สุดสูง

กวาราคาหุนของกลุมคะแนนต่ําที่สุดรอยละ 16.3 ตอป นอกจากนี้ ROE ของกลุมสูงยังสูงกวากลุม

ตํ่าอีกดวย  

สรุปไดวา การเพิ่มการปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ณ ระดับการเบี่ยงเบน

มาตรฐานที่เพิ่มขึ้นหนึ่งหนวยในป 2545 ทําใหมูลคากิจการเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ในป 2546-2548 ใน

บรรดาหลักการทั้งหมด สิทธิผูถือหุน และโครงสรางกรรมการและความเปนอิสระปรากฏ

ความสัมพันธมากที่สุด ซ่ึงกอนหนามีการนําการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในป 2543 และ 2544 

ไมปรากฏความสัมพันธระหวางมูลคาของกิจการกับดัชนีการยอมรับหลักการดังกลาว ผลการวิจัย

นี้สอดคลองกับขอคนพบการศึกษาระหวางประเทศโดย Klapper and Love (2005) เมื่อป 2548 

ที่วา ประเทศที่มีระบบกฎหมายที่ไมเขมแข็งจะพบความสัมพันธระหวางทางบวกระหวางการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและมูลคาของกิจการ 

 

2.7.2  ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับจํานวนคณะกรรมการ  

Huter (1996) และ Yermack (1996) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวน

คณะกรรมการกับประสิทธิภาพของบริษัท พบวา บริษัทที่มีคณะกรรมการจํานวนนอยกวา สราง

มูลคาเพิ่มใหแกกิจการไดมีประสิทธิภาพกวาคณะกรรมการที่มีกรรมการจํานวนมากวา เนื่องจาก 

คณะกรรมการจํานวนนอยกวาใชเวลาในการพิจารณาหาขอยุติไดรวดเร็วกวา และคณะกรรมการ

ทุกคนในจํานวนนอยมีสวนรวมในการแสดงความเห็นไดมีประสิทธิภาพกวาการมีกรรมการจํานวนมาก 

Black et al. (2005) พบวา บริษัทที่มีกรรมการจากภายนอกรอยละ 50 มีคา Tobin’s  q 

สูงกวา 0.13 หรือประมาณรอยละ 40 ของราคาหุน) หลังจากการควบคุมตัวแปรดัชนีอ่ืน ๆ   

นอกจากการศึกษาการกํากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท หรือองคการ หรือกิจการขนาดใหญ 

ซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของนานาประเทศแลว ยังปรากฏการศึกษา

ในกิจการขนาดเล็ก โดย Abor and Adjasi (2007) ซ่ึงเสนอวา ในประเทศกานา การกํากับดูแล

กิจการที่ดีชวยใหบริษัทขนาดกลางและยอมมีการบริหาร การตรวจสอบภายใน และโอกาสการ
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เติบโตที่สูงขึ้นกวาเดิม การกํากับดูแลกิจการที่ดีนํามาซึ่งมุมมองทางกลยุทธใหม ๆ ผานกรรมการ

อิสระ ซ่ึงชวยพัฒนาความเปนผูประกอบการและความสามารถในการแขงขันของกิจการ  

สวนบริษัทขนาดเล็กที่มีลักษณะความเปนผูประกอบการสูงและเนนนวัตกรรม Switzer and 

Tang (2009) ไดทําการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบความสัมพันธระหวางกลไกการกํากับดูแล

กิจการที่ดีทั้งภายในและภายนอกตอผลการดําเนินงาน โดยบริษัทที่มีประธานเปนเจาของกิจการ 

และมีการจายคาตอบแทนตามผลงานมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน สวนการที่

บริษัทมีสัดสวนหนี้มากเกินไปมีผลทางลบตอผลการดําเนินงาน ทั้งนี้หนี้มีผลตอการลดลงของ

สมรรถนะความเปนผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงที่มีการเงินที่ดีกวา 

และสุดทาย บริษัทที่มีกรรมการจํานวนมากมีผลทางลบตอผลการดําเนินงาน  

 
2.7.3  ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนของกรรมการ  

มีการศึกษาจํานวนมากที่ศึกษาความสัมพันธระหวางคาตอบแทนและผลประกอบการของ

บริษัทดังเชน  

Jensen and  Murphy (1990) ไดทําการศึกษาความสัมพันธดังกลาว ซ่ึงคาตอบแทนทํา

ใหผลประโยชนของผูถือหุนและผูจัดการเปนไปในทางเดียวกัน แตยังพบวา ความสัมพันธดังกลาว

ไมเดนชัดนัก 

Hassan et al. (2003) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคาตอบแทนที่เปนตัวเงินของ

คณะกรรมการอันเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนกับผลประกอบการ ซ่ึงเปนประเด็นที่ไดรับความ

สนใจมากในชวงวิกฤติเศรษฐกิจแถบอาเซียนในป 1997 โดยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 100 

บริษัทที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหนประเทศมาเลเซีย ชวงป 1996 ถึง 1998 

พบวา คาตอบแทนที่เปนตัวเงินมีผลตอผลประกอบการของบริษัท แตอยูในระดับต่ําเนื่องจาก

โครงสรางของการกํากับดูแลกิจการของมาเลเซียมีความแตกตางจากประเทศในแถบยุโรป 

ผลการศึกษาของ Brown and Caylor (2004) พบวา บริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีมี

กําไรสูงกวา มีมูลคาสูงกวา และจายคืนผูถือหุนไดมากกวาบริษัที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ไมดี

แลว เมื่อศึกษาวาปจจัยใดใน 8 หมวดที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน พบวา ปจจัยดาน

คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงานมากที่สุด  

Epstein and Roy (2005) ไดทําการศึกษาพบวา คาตอบแทนของหัวหนาคณะผูบริหารมี

ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานดานการเงิน โดยพิจารณาจากรายงานคณะกรรมการสําหรับ

บริษัทขนาดใหญในอเมริกา และสรุปไดวา คาตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) สัมพันธ

กับผลการดําเนินงานดานการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแปรภายในและตัวแปรการดําเนินงาน 

(Operative Variables) การเปลี่ยนแปลงยอดขาย ผลตางดานการดําเนินงาน และ EBITDA  
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Switzer and  Tang (2009) พบวา กลไกการกํากับดูแลกิจการที่ดีดานการจายคาตอบแทน

ตามผลงานมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงานดังที่กลาวไปแลวขางตน 

 
2.7.4  ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูถือหุน 

ในเม็กซิโกมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑดานการกํากับดูแล

และผลการดําเนินงานขององคการ โดย Nunez (2006) ซ่ึงการกํากับดูแลที่ดีดานการปกปองสิทธิ

ของผูถือหุนสามารถออกเปนกฎควบคุมไดโดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กระบวนการ สัญญา 

การควบคุม และโดยอิทธิพลของตลาดอันเปนผลมาจากโลกาภิวัตน การบูรณาการของตลาด

การเงิน และโอกาสการลงทุน ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑดานการปกปอง

สิทธิของผูถือหุนสามารถสงผลตอผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน 

 Bolton  (2006)  ยังพบวา บริษัทที่มีผลการดําเนินงานที่ไมดี การเปลี่ยนแปลงผูบริหารมี

ความสัมพันธทางบวกกับการถือครองหุนของกรรมการและมีความเปนอิสระของกรรมการ และ

การเปลี่ยนแปลงผูบริหารมีความสัมพันธทางลบกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยมาตรวัด GIM 

และ BCF 

 
2.7.5  ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงสรางการถือหุน 

จากผลการสํารวจ โครงสรางการถือหุน พบวา การกระจุกตัวของการถือหุนเปนปจจัย

สําคัญชวยในการตัดสินใจในทิศทางขององคการและลดความไมมีประสิทธิภาพลง แตกอใหเกิด

ปญหาในดานการควบคุมอํานาจการตัดสินใจและการบริหาร สําหรับประเทศไทยแลวมีการศึกษา

พบวา (Alba, Claessens, and Djankov 1998 อางถึงใน Nabi and  Nowroozi,  2002) ในป 

1992-1996 การกระจุกตัวของผูถือหุนมีความสัมพันธทางบวกกับอัตราการทํากําไรในป 1992 แต

มีความสัมพันธทางลบในป 1996 เนื่องจากมีอัตราหนี้ตอทุนสูงขึ้น นอกจากนี้พบการกระจุกตัว

ของผูถือหุนใหญ 3 รายในบริษัทที่ไมใชดําเนินธุรกิจดานการเงิน 10 บริษัทใหญมีหุนถึงรอยละ 47 

ในป 1998 (Nabi and Nowroozi, 2002) 

โครงสรางการถือหุน (Ownership Structure) ของกิจการ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด

ความขัดแยงหรือทับซอนดานผลประโยชนระหวาง 2 ฝายที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียหลักในกิจการ  

โดยโครงสรางการถือหุนสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

โครงสรางการถือหุนแบบกระจายตัว (Dispersed Ownership Structure) เปน 

โครงสรางที่มีผูถือหุนจํานวนมาก โดยผูถือหุนแตละรายมีสัดสวนการถือหุนเพียงเล็กนอย ผูถือหุน 

ที่มีหุนอยูในมือเพียงแค 5% ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด ก็ถือไดวาเปนผูถือหุน 

รายใหญของบริษัท โดยสวนใหญแลว ผูบริหารของบริษัทที่มีโครงสรางการถือหุนแบบกระจายตัว
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นั้น มักเปนผูบริหารมืออาชีพ (Professional  Manager) ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ 

บริษัทที่มีโครงสรางการถือหุนดังกลาวนี้ พบไดทั่วไปในหมูบริษัทจดทะเบียนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย 

 ความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในบริษัทที่มีโครงสรางการถือหุนแบบกระจายตัว 

เปนความขัดแยงระหวางผูบริหารที่มีอํานาจควบคุมกิจการกับผูถือหุนที่เปนเจาของที่แทจริงของ

กิจการ เนื่องจากผูบริหารมีอํานาจควบคุม จึงสามารถใชอํานาจดังกลาวในการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัว แทนที่จะกระทําการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักของกิจการ ซ่ึงก็คือ สราง

ความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน การกระทําดังกลาวของผูบริหารอาจสงผลเสียหายอยางมากตอ

กิจการ  รวมไปถึงผูถือหุนดวยในที่สุด ความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นระหวางผูบริหารและ

ผูถือหุนนี้ ถือเปน Agency Problem หรือ Agency Cost ของกิจการ 

 เนื่องจากผูถือหุนในบริษัทที่มีโครงสรางการถือหุนแบบกระจายตัวมีจํานวนมากมาย 

ในขณะที่แตละรายมีสัดสวนหุนในมือเพียงเล็กนอย จึงอาจทําใหเปนการยากที่ผูถือหุนเหลานี้จะ

รวมตัวกันเพื่อออกเสียงคัดคานการกระทําใดๆ ของผูบริหารที่อาจสงผลเสียหายตอกิจการ หรือ

ออกเสียงในการเรียกรองใหคณะกรรมการบริษัท หรือศาลทําการสอบสวนผูบริหารที่อาจกระทํา

การอันมิชอบ นอกจากนี้หนาที่ที่สําคัญของผูถือหุนในการตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร 

(Monitoring Function) ก็จะไมมีประสิทธิภาพในบริษัทที่ผูถือหุนกระจายตัว เพราะผูถือหุนแตละ

รายจะเกี่ยงกันทําหนาที่ หรืออาจคิดวาไมคุมคาที่จะสูญเสียทรัพยากรสวนตัวในการทําหนาที่

ดังกลาว เนื่องจากตนเองมีสวนไดสวนเสียในกิจการไมมากนัก 

 สวนคณะกรรมการบริษัทที่ควรทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ และดูแลการทํางานของ

ผูบริหาร อาจทําหนาที่ไดไมเต็มที่ หากผูบริหารมีอํานาจมากจนกระทั่งสามารถมีอิทธิพลเหนือ

กรรมการสวนใหญได  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากกรรมการอิสระจากภายนอกมีสัดสวนนอยหรือมีการ

นั่งในคณะกรรมการไขวกันระหวางบริษัท เชน ผูบริหารของบริษัท ก. มานั่งในคณะกรรมการของ

บริษัท ข. สวนผูบริหารของบริษัท ข. ไปนั่งในคณะกรรมการของบริษัท ก. 

 ดังนั้นหลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Code of Best Practice) จึง

ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อจํากัดหรือยุติการกระทําที่สงผลในทางลบตอกิจการของผูบริหารที่มีอํานาจ

ในการควบคุมอยูในมือ  

 โครงสรางการถือหุนแบบกระจุกตัว (Concentrated  Ownership  Structure) เปน 

โครงสรางที่อาจมีผูถือหุนจํานวนมากรายหรือนอยรายก็ได แตลักษณะสําคัญของโครงสราง

ดังกลาวนี้ก็คือ จะตองมีผูถือหุนรายใหญที่มีสิทธิในการออกเสียงเพียงพอที่จะควบคุมกิจการ 

(Controlling Shareholder) ซ่ึงประเภทของ Controlling  Shareholder ที่พบเห็นมากที่สุด ไดแก 
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ครอบครัวหรือตระกูลตางๆ นั่นเอง โครงสรางการถือหุนแบบกระจกตัวนี้ ถือเปนโครงสรางการถือ

หุนของบริษัทในประเทศตางๆ ทั่วโลก ยกเวน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย ซ่ึงบริษัทจด

ทะเบียนมักมีโครงสรางการถือหุนแบบกระจายตัว  

 ในกิจการที่มีการถือหุนแบบกระจุกตัวนั้น ความขัดแยงทางผลประโยชนจะเกิดขึ้นระหวาง

ผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจการควบคุม (Controlling Shareholder) และ ผูถือหุนรายยอย 

(Minority Shareholder) แทนที่จะเกิดขึ้นระหวางผูบริหารและผูถือหุนตามที่กลาวขางตน 

เนื่องจาก Controlling  Shareholder มีอํานาจและอิทธิพลเหนือผูบริหาร และมีบอยครั้งที่ 

Controlling Shareholder ก็กาวเขามาเปนผูบริหารเสียเอง จึงทําใหการกระทําหรือการตัดสินใจ

ของผูบริหารคํานึงถึงผลประโยชนของ Controlling Shareholder เปนสําคัญทั้งๆ ที่ในบางครั้ง การ

กระทําหรือการตัดสินใจดังกลาวอาจสงผลเสียตอมูลคากิจการโดยรวมและตอ Minority  

Shareholder  Wealth ซ่ึงจากการที่ Minority  Shareholder แตละรายถือหุนในสัดสวนที่ตํ่า ทําให 

Minority Shareholder เหลานี้ ไมสามารถทัดทานอํานาจของ Controlling Shareholder ได หรือ

แมแตการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการ เพื่อใหมาเปนตัวแทนของตนในคณะกรรมการบริษัท ก็ยัง

เปนไปไดมาก 

Shem et al (Nunez, 2006) ไดทําการศึกษาโครงสรางความเปนเจาของ การวัดรอยละ

ความเปนเจาของของคณะกรรมการบริหาร หัวหนาคณะผูบริหารและผูบริหารระดับสูง และ

ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ พบวามีความสัมพันธในทางบวก 

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการขางตนสามารถสรุปจําแนกตามตัว

แปรอิสระ ตัวแปรตาม ระเบียบวิธีวิจัย และความสัมพันธหรือขอคนพบไดดังตารางที่ 2.8 
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ตารางที่ 2.8  ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการ 
 

ผูวิจัย ตัวแปรอิสระ / 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ตัวแปรตาม 

 

สถิติที่ใช ขอคนพบ 

Bushman 

and Smith 

(2003) 

Hassan et 

al (2003) 

วินัยของผูบริหาร และขจัด

อสมมาตรของขอมูล 

 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของ

คณะกรรมการ 

ผลิตภาพและ

มูลคาเพิ่มของ

บริษัท 

ผลประกอบ 

การ 

Correlation และ

การวิเคราะหแบบ

ถดถอย 

Correlation 

มีความสัมพันธเชิงบวก 

 

 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินมี

ผลตอผลประกอบการของ

บริษัท แตอยูในระดับต่ํา 

Brown 

and 

Caylor  

(2004) 

การตรวจสอบ  

กรรมการบริหาร กฎบัตร  

การศึกษาของผูบริหาร  

คาตอบแทนผูบริหารและ

กรรมการ ความเปนเจาของ

การปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ความกาวหนาสถานะการ

รวมเปนบริษัท  

ผลการ

ดําเนินงาน  

มูลคากิจการ  

การจายคืนผู

ถือหุน 

การวิเคราะหแบบ

ถดถอย 

ปจจัยดานคาตอบแทน

ผูบริหารและกรรมการมี

ความสัมพันธตอผลการ

ดําเนินงานมากที่สุด 

Klapper 

and Love 

(2005) 

Gov-Score ประกอบดวย 

Discipline, Transparency, 

Independence, 

Accountability,Responsibility, 

Fairness, Social Awareness 

มูลคาตลาด

โดยTobin’s Q 

ผลการ

ดําเนินงานโดย 

ROA 

Correlation 

และการวิเคราะห

ถดถอย 

มีความสัมพันธเชิงบวก

กับมูลคาตลาดและผล

การดําเนินงาน  

Epstein 

and Roy 

(2005) 

คาตอบแทนของประธาน

กรรมการบริหาร (CEO)  

 

ผลการ

ดําเนินงานดาน

การเงิน 

Correlation คาตอบแทนของหัวหนา

คณะผูบริหารมีความ 

สัมพันธกับผลการดําเนิน 

งานดานการเงิน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งตัวแปรภายในและ

ตัวแปรการดําเนินงาน 

(operative variables) การ

เปลี่ยนแปลงยอดขาย 

ผลตางดานการดําเนินงาน 

และ EBITDA 
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ตารางที่ 2.8 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ตัวแปรอิสระ / 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ตัวแปรตาม 
 

สถิติที่ใช ขอคนพบ 

Chiang 

(2005) 

โครงสรางกรรมการ 

สัดสวนกรรมการอิสระ 

จํานวนคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการและ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

เปนคนเดียวกัน 

โครงสรางความเปน

เจาของสัดสวนผูถือหุนที่

เปนผูบริหารสัดสวนผูถือ

หุนสถาบันการเปดเผย

ขอมูล 

อัตรา

ผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวม 

อัตรา

ผลตอบแทนตอ

สวนของผูถือหุน 

กําไรตอหุน 

 

การวิเคราะหแบบ

ถดถอย 

โครงสรางกรรมการมี

ความสัมพันธเชิงลบกับผล

การดําเนินงาน 

โครงสรางความเปน

เจาของมีความสัมพันธเชิง

บวกกับผลการดําเนินงาน 

Black et 

al. 

(2005) 

ดัชนีการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี ไดแก คณะกรรมการ 

กรรมการภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูตรวจสอบภายใน 

การเปดเผยขอมูลตอนัก

ลงทุนสิทธิผูถือหุน 

มูลคาตลาดของ

บริษัทจด

ทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยของ

เกาหลี 

การวิเคราะห

ปจจัยและ 

Correlation 

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ของดัชนี พยากรณการ

เพิ่มขึ้นของ Tobin’s q 

0.47 หรือประมาณรอยละ 

160 ของราคาหุน 

Shen, 

Hsu, and 

Chen 

(2006) 

โครงสรางความเป น

เจาของ  

มูลคากิจการ 

 

การวิเคราะหแบบ

ถดถอยและ 

structural 

equation 

modeling 

สัดสวนการถือหุนของ

กรรมการมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับมูลคากิจการ 

โครงสรางความเป น

เจาของมีความสัมพันธเชิง

บวกกับมูลคาหุนที่ตราไว 

(book value) 

Bolton 

(2006) 

การกํากับดูแลกิจการ โดย

ใช 7 มาตรวัดในการวัด

การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ผลการ

ดําเนินงานของ

บริษัท 

Correlation มาตรวัด GIM และ BCF 

มาตรวัดความเปนเจาของ

หุนของกรรมการ (stock 

การแยกอํานาจ CEO กับ 



 

 

71 

 

ตารางที่ 2.8  (ตอ) 

ผูวิจัย ตัวแปรอิสระ / 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ตัวแปรตาม 
 

สถิติที่ใช ขอคนพบ 

      ประธานมีผลทางบวกกับ

ผลการดําเนินงานปจจุบัน

และเกิดขึ้นภายหลัง 

Nunez 

(2006) 

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ

การกํากับดูแลกิจการ 

ผลการ

ดําเนินงานของ

บริษัทใน

เม็กซิโก 

Correlation การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ

ดานการปกปองสิทธิของผู

ถือหุนสงผลตอผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น 

Abor and 

Adjasi 

(2007) 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร 

การตรวจสอบ

ภายใน โอกาส

การเติบโตของ

บริ ษัทขนาด

กลางและยอม

ในประเทศ

กานา 

Correlation การกํากับดูแลกิจการที่ดี

ชวยใหมีการบริหาร การ

ตรวจสอบภายใน และ

โอกาสการเติบโตที่สูงขึ้น

กวาเดิม  

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

นํามาซึ่งมุมมองทางกล

ยุทธใหม ๆ ผานกรรมการ

อิสระ 

Switzer 

and Tang 

(2009) 

กลไกการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีท้ังภายในและภายนอก 

ไดแก การมีประธานเปน

เจาของกิจการ จํานวน

กรรมการ และการจาย

คาตอบแทนตามผลงาน  

 

ผลการ

ดําเนินงาน 

Correlation ความสัมพันธทางบวก

ระหวางกลไกการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีท้ังภายใน

และภายนอกตอผลการ

ดําเนินงาน 

บริษัทที่มีกรรมการจํานวน

มากมีผลทางลบตอผลการ

ดําเนินงาน 
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อยางไรก็ตาม Wiparal Chuanrommanee and Swierczek (2007) ทําการศึกษาการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันการเงินในประเทศไทย 15 แหง สิงคโปร และมาเลเซีย ประเทศละ 

6 แหง รวม 27 แหง พบวา ระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดียังไมพัฒนาไดถึงระดับเดียวกับตลาดที่

พัฒนาแลว ผลการดําเนินงานในภาพรวมยังไมดี ผลกระทบจากการกํากับดูแลกิจการที่ดี การ

ปกปองผูถือหุน การปกปองผูลงทุนและโครงสรางกรรมการบริหารกับผลการดําเนินงานไมมี

ความสัมพันธกัน ซ่ึงตีความหมายได 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิดวย 

Checklist อาจไมเพียงพอสําหรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ 

ปรากฏในเอกสารเปดเผยอาจไมสัมพันธกับการปฏิบัติที่แทจริง เนื่องจากการยอมรับกฎเกณฑ

มาปฏิบัติไมไดหมายความถึงการปฏิบัติจริง (Commitment) โดยเฉพาะอยางยิ่งในไทยและ 

มาเลเซียซึ่งไดระดับคะแนนมาตรฐานกฏเกณฑสูง แตการบังคับใชออนแอมาก และยังเปนการ

สรุปวา สิงคโปรและมาเลเซียมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่แตกตางจากผลของ CLSA และ IMD  

สวนประเด็นที่สอง คือ การกํากับดูแลกิจการที่ดีในอาเซียนอาจไมสัมพันธกับผลการ

ดําเนินงาน เนื่องจากผลกระทบนอยมาก ดังนั้น อาจเปนไปไดวา มาตรการที่กําหนดขึ้นจาก

แนวคิดของทางตะวันตกซึ่งไดรับการยอมรับในระดับนานาประเทศ อาจไมสามารถใชไดดีในบริบท

ของอาเซียน จึงเปนขอที่ควรพิจารณาสําหรับนักลงทุน 

 
2.8  นิยามศัพท 
 

ความสามารถในการแขงขัน (ระดับองคการ) หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพตนทุนและ

การสรางคุณคาแกผลิตภัณฑใหเหนือกวาคูแขง โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มยอดขายและกําไรของ

องคการหรือบริษัท  

การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่จัดใหมีโครงสรางและ

กระบวนการของความสัมพันธระหวางฝายจัดการ คณะกรรมการ และผูถือหุน เพื่อสราง

ความสามารถในการแขงขัน นําไปสูความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว 

โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่นประกอบ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2544)  

ผูมีสวนไดเสีย หมายรวมถึง ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชน

ที่บริษัทตั้งอยู สังคม หรือภาครัฐ  กลุมผูมีสวนไดเสียอื่น ไดแก คูแขง และผูสอบบัญชีอิสระ เปนตน 
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คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ  

สิทธิของผูถือหุน 

การปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุน 

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ความสามารถในการแขงขัน 
อุปสงคของผูบริโภค 

กลยุทธบริษัท 

ความสามารถทางการบริหารตนทุน 

การบริหารตนทุนขาย 

การบริหารตนทุนขายและการบริหาร 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

รางวัลที่ไมไดอยูในรูปคาตอบแทน 

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย 

ผูถือหุน 

สังคม 

2.9  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปไดเปนกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัยไดดังภาพที่  

2.11 กลาวคือ ความสามารถในการแขงขันระดับบริษัท หรือองคการ หรือกิจการ ในงานวิจัยฉบับ

นี้เปนการศึกษาในดานการประเมินผลลัพธของความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงประกอบดวย 

อุปสงคของผูบริโภค และกลยุทธบริษัท  

การกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยหลัก 5 ดาน ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติที่เทา

เทียมกันตอผูถือหุน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีกลไก 4 ดาน ไดแก ความสามารถในการบริหารตนทุน การ

ถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร และ

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.11  กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย 



 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในบทนี้กลาวถึง วิธีวิจัย ประชากรและการสุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูล การประมวลผล 

ตัวแปร และนิยามปฏิบัติ สมมติฐานวิจัย และการวิเคราะห ตามลําดับ 

 

3.1  วิธีวิจัย 
 

วิธีวิจัยเปนการวิเคราะหโดยใชขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ โดยการศึกษาขอมูลเฉพาะที่

เปดเผย ไดแก รายงานประจําปของบริษัท แบบรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) หนังสือนัด

ประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เปดเผยตอสาธารณชน เชน เว็บไซท 

ขอบังคับบริษัท ฐานขอมูลจาก ตลท. และ ก.ล.ต. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพรผาน ตลท. และ

ก.ล.ต. ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เปดเผยตอสาธารณะชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ซึ่งจําแนกไดเปน 7 หมวดธุรกิจ ไดแก เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคาอุปโภคและ

บริโภค สินคาอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยและกอสราง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี โดย

ศึกษา ในป 2535-2552 รวมทั้งรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่จัดไดจาก

โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยจัดทําข้ึนในป  2544, 2545, 2546, 2548, 2549, 2551 และ 2552 

 

3.2  ประชากรและการสุมตัวอยาง 
 

ประชากรในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตป 2535 และปจจุบันป 2552 ยังคงทําการซ้ือ

ขายหลักทรัพย รวมทั้งส้ินจํานวน 163 บริษัท เปนระยะเวลา 18 ป ซึ่งจําแนกไดเปน 7 กลุมธุรกิจ 

ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคาอุปโภคและบริโภค สินคาอุตสาหกรรม 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี จํานวนทั้งส้ินรวม 163 บริษัทจาก

บริษัททั้งหมด 410 บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ไมรวมธุรกิจการเงิน อันประกอบดวย 
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ธนาคาร ประกันภัยและประกันชีวิต และเงินทุนและหลักทรัพย เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีลักษณะ

พิเศษทั้งดานสินทรัพยและกฎระเบียบขอบังคับดานสัดสวนโครงสรางเงินทุน ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 3.1  

 

ตารางที่ 3.1  กลุมตัวอยางในการศึกษา 

 
รายการ หมวดธุรกิจ อุตสาหกรรม จํานวน 

(บริษัท) 

1  1.  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร 11  

2  1.  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 15  

3  2.  สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 24  

4  2.  สินคาอุปโภคบริโภค ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน 6  

5  2.  สินคาอุปโภคบริโภค ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 3  

6  3.  สินคาอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 4  

7  3.  สินคาอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ 8  

8  3.  สินคาอุตสาหกรรม ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 6  

9  3.  สินคาอุตสาหกรรม ยานยนต 5  

10  4.  อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนาอสังหาริมทรัพย 14  

11  4.  อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 14  

12  5.  ทรัพยากร เหมืองแร 2  

13  5.  ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค 4  

14  6.  บริการ การแพทย 8  

15  6.  บริการ การทองเที่ยวและสันทนาการ 10  

16  6.  บริการ ขนสงและโลจิสติกส 7  

17  6.  บริการ พาณิชย 7  

18  6.  บริการ ส่ือและสิ่งพิมพ 8  

19  7.  เทคโนโลยี ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส 3  

20  7.  เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4  
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3.3  การรวบรวมขอมูล 
 

การรวบรวมขอมูลไดทําการเก็บขอมูลผลประกอบการดานการเงินรายป ไดแก งบการเงิน

และงบกําไรขาดทุน จากฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ SETSMART และ 

ISIM รวมทั้งจากรายงานประจําปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตป 2535 และปจจุบันยังคงทําการซื้อ

ขายหลักทรัพย หรือป 2552 รวมทั้งสิ้นจํานวน 163 บริษัท เปนระยะเวลา 18 ป  

ผลประกอบการรายอุตสาหกรรมตั้งแตป 2544 เก็บขอมูลจากฐานขอมูลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

สําหรับขอมูลดานการกํากับดูแลนํามาจากรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียน จัดทําโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors 

(IOD) ตั้งแตป 2544 ถึง ป 2552 แบงเปน 5 หมวดหลัก ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติที่เทา

เทียมกันตอผูถือหุน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ทั้งนี้มีขอควรระวัง คือ ขอมูลงบการเงินรายปจากฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย คือ SETSMART และ ISIM รวมทั้งจากรายงานประจําปของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น เปนขอมูลที่ไมไดมีการปรับปรุงใหเปนฐานเดียวกันเพื่อ

สอดคลองกับมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 18 ปต้ังแตป 2535 ดัง

รายละเอียดในภาคผนวก ค 
 

3.4  การประมวลผล 
 

การประมวลผลใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS Statistics 17.0    

 

3.5  ตัวแปร และนิยามปฏิบัติ 
  

3.5.1  ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม ไดแก อุปสงคของผูบริโภค และกลยุทธบริษัท 

อุปสงคของผูบริโภค หมายถึง ความตองการในสินคาหรือบริการซึ่งเปนแนวคิดดาน

การตลาด สามารถวัดไดจาก การเติบโตของยอดขาย สวนแบงตลาดเฉพาะกลุมตัวอยาง และสวน
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แบงตลาดในกลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นวา บริษัทไดรับความตองการสินคา

หรือบริการในระดับใด ซ่ึงไดใหนิยามวา คือ ความตองการของลูกคาในการซื้อสินคาหรือบริการ มี

ตัวแปร 3 ตัว ไดแกการเติบโตของยอดขาย สวนแบงตลาดเฉพาะ และสวนแบงตลาดรวม 

ตัวแปรการเติบโตของยอดขาย วัดจาก รอยละของยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

ตัวแปรสวนแบงตลาดเฉพาะ วัดโดย รอยละของสวนแบงตลาดเฉพาะของบริษัทที่นํามา

ทําการศึกษา 

สวนตัวแปรสวนแบงตลาดรวม วัดโดย รอยละของสวนแบงตลาดรวมทั้งอุตสาหกรรม จาก

สรุปฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานรายอุตสาหกรรมที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย จากป 2544 ถึงป 2552 

กลยุทธบริษัท หมายถึง ความสามารถของบริษัทหรือองคการในการบริหารองคการเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยปรากฏดานการเงิน ซ่ึงวัดจากความสามารถในการทํา

กําไร ตัวชี้วัดเชิงประจักษจากผลงานวิจัยที่ผานมา ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และกําไรตอหุน 

 โดยที่ทั้งสองแนวคิด มีระดับการวัดอัตราสวน 

สรุปตัวแปรตามจําแนกตาม ปจจัย นิยามปฏิบัติ ตัวแปร ตัวแบบแนวคิดหรือทฤษฎี และ

ระดับการวัด ในตารางที่ 3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3.2  ตัวแปรตาม จําแนกตาม แนวคิด นิยามปฏิบัติ ตัวแปร ตัวแบบ แนวคิดหรือทฤษฎี และระดับการวัด 

 

แนวคิด นยิามปฏิบัต ิ ตัวแปร ตัวแบบ แนวคิดหรือ
ทฤษฎ ี

ระดับการวัด 

อุปสงคของผูบริโภค ความตองการของลูกคาในการซ้ือสินคาหรือบริการ โดย

คิดเปนรอยละของยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น 

ความตองการของลูกคาในการซ้ือสินคาหรือบริการ โดย

คิดเปนรอยละของสวนแบงตลาดเฉพาะ 

ความตองการของลูกคาในการซ้ือสินคาหรือบริการ โดย

คิดเปนรอยละของสวนแบงตลาดรวม 

การเติบโตของ

ยอดขาย 

สวนแบงตลาด

เฉพาะ 

 

สวนแบงตลาดรวม 

The Diamond of National 

Advantage  

Competence-based 

Five Forces Model 

อัตราสวน 

กลยุทธบริษัท  ความสามารถทางการเงิน อันเปนผลจากความสามารถ

ในดานกลยทุธ โดยคิดจากจํานวนเทาของผลตอบแทน

ตอสินทรัพยรวมขององคการ 

ความสามารถทางการเงิน อันเปนผลจากความสามารถ

ในดานกลยทุธ โดยคิดจากจํานวนเทาของผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุน 

ความสามารถทางการเงิน อันเปนผลจากความสามารถ

ในดานกลยทุธ โดยคิดจากผลกําไรตอหุน  

อัตราผลตอบแทน

ตอสินทรัพยรวม 

 

อัตราผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุน 

 

กําไรตอหุน 

The Diamond of National 

Advantage  

APP (Ambastha and 

Mamoya: 2004) 

อัตราสวน 
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3.5.2  ตัวแปรอิสระ 

สวนคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย ตัวชี้วัดดานการปฏิบัติหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี 5 ดาน หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอที่เริ่มใชในป 2545 ตัวชี้วัดจากผู

ประเมินภายนอกซึ่งไดทําการจัดอันดับคะแนนการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป 2549 

2551 และ 2552และจากการประเมินภายนอกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตป 2546 

ความสามารถทางการบริหารตนทุน เปนบทบาทหนาที่หนึ่งของกรรมการและผูบริหาร

กิจการในการบริหารงาน จําแนกได 2 ประเภท คือ ตนทุนขาย หรือ ผลการดําเนินงานดานการ

บริหารตนทุนขายเพื่อสรางประโยชนสูงสุดแกองคการคิดเปนรอยละของยอดขาย และตนทุนขาย

และบริหาร หรือผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหารเพื่อสรางประโยชนสูงสุดแก

องคการคิดเปนรอยละของยอดขาย 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการบริหารงาน

ของกรรมการ ซ่ึงเปนการบริหารโดยใชกลไกจากภายนอกเขามากํากับดูแลกิจการ คือ การจัดใหมี

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ รวมทั้งการที่มีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธาน

คณะกรรมการ 

คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารกิจการ 

การออกแบบคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งรางวัลที่ไมไดอยูในรูปคาตอบแทนเปนแนวทางหนึ่ง

ในการลดความขัดแยงทางผลประโยชน 

 สุดทาย ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียไดรับความสนใจมากขึ้น ทั้งการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับทั้งผูถือหุน และสังคม 

ทั้งนี้ คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ จําแนกเปน 3 ตัวชี้วัด ไดแก การปฏิบัติการกํากับดูแล

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอที่เริ่มปฏิบัติต้ังแตป 2545 ตัวชี้วัดที่สอง คือ การประเมิน

การกํากับดูแลกิจการจากหนวยงานภายนอก คือ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่จัด

ข้ึนตั้งแตป 2544 และตัวชี้วัดจากการประเมินภายนอกโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่จัด

ขึ้นตั้งแตป 2546 

การประเมินการกํากับดูแลกิจการจากหนวยงานภายนอก คือ สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) ตั้งแตป 2544 ถึง ป 2552 นั้น ไดจัด

ใหมีโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนเริ่มขึ้นในป 2544 (สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2549: 1) โดยใชช่ือในครั้งแรกวา Baselining Corporate Governance 

Practices of Thai Listed Companies อันเนื่องมาจากวัตถุประสงคที่ตองการใชผลจากการ
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สํารวจตามโครงการเปนพื้นฐานในการติดตามและวัดผลการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใน

ประเทศไทยเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยในปแรกทาง

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดรับความรวมมือจากบริษัทที่ปรึกษา 

McKinsey & Company ในการพัฒนาหลักเกณฑในการสํารวจและประเมินผล รวมถึงไดรับการ

สนับสนุนทางการเงินในการดําเนินโครงการจากธนาคารโลก (World Bank) ซ่ึงทางสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดนําผลจากการประเมินตามโครงการดังกลาวจัดพิมพ

เผยแพรในรายงาน Strengthening Corporate Governance Practices of Thai Listed 

Companies โดยการประเมินมุงเนนการสํารวจเฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญที่สุด 100 

และ 200 อันดับแรกนับจากมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตามลําดับ ในป 

2546 เปนตนมา ที่สมาคมฯ ไดทําการสํารวจบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีจํานวนบริษัทที่ทําการสํารวจเพิ่มขึ้นโดยลําดับ

ดังตารางที่ 3.3 ทั้งนี้ในป 2547 ไมมีการสํารวจเนื่องจากหยุดทบทวนหลักเกณฑในการพิจารณา 

 

ตารางที่ 3.3  จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ทําการสํารวจการกํากับดูแลกิจการระหวางป 2544 ถึง 

ป 2552 

 
ป  2544  2545  2546  2548  2549  2551  2552  

จํานวนบริษัท 133  234  337  371  402  448  290  

จํานวนหลักเกณฑท่ีใชในการประเมิน         

1. สิทธิของผูถือหุน  7   7  15  23  23  24  24  

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา

เทียมกัน 

10  10  10  13  14  15  15  

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวน

ไดเสีย 

4  4  4  8  9  10  10  

4. การเปดเผยขอมูลและความ

โปรงใส 

17  17  29  32  32  33  33  

5. ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

16  19  27  42  45  50  50  

รวมจํานวนหลักเกณฑ (ขอ)   54   57   85  118  123  132  132  

 

แหลงที่มา:  ปรับจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2549: 5. 
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โดยในป 2544 ถึง 2546 มีการใหน้ําหนักรอยละ 20 ในสวนสิทธิของผูถือหุน รอยละ 20 

ในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน รอยละ 10 ในการคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

รอยละ 25 ในการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และรอยละ 25 ในความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ตามลําดับ และตั้งแตป 2548 เปนตนมาไดเปลี่ยนแปลงการใหน้ําหนักของการ

คํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียมากขึ้นจากรอยละ 10 เปนรอยละ 15 และลดน้ําหนักการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันจากรอยละ 20 เปนรอยละ 15 

หลังจากความชวยเหลือทางการเงินจากธนาคารโลกสิ้นสุดลงในป 2545 ผลสํารวจที่

จัดทําขึ้นไดรับการพิมพเผยแพรในรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies และรายงานดังกลาวไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติวาจะ

เปนเครื่องมือที่ชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาในบริษัทไทย คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติจึง

ไดมีมติสนับสนุนให IOD ดําเนินโครงการอยางตอเนื่องตอไป เพื่อใหหลักเกณฑและวิธีการที่ใชใน

การสํารวจมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และสามารถใชช้ีวัดการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการโครงการ (Steering Committee) ประกอบดวยผูแทนจากองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ

ในตลาดทุน เพื่อใหขอเสนอแนะและพิจารณาหลักเกณฑการสํารวจ แสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตอผลสํารวจและการจัดทํารายงาน ตลอดจนแนวทางการประกาศผลสํารวจใน

ภาพรวม ซ่ึงในระยะที่ผานมาไดมีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑใหมีความเหมาะสม

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานการกํากับดูแลกิจการอยูเปนระยะและไดมีการจัดสัมมนา

นําเสนอผลสํารวจรวมทั้งประกาศรายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินอยูในระดับที่ดีใหสังคมไดรับ

ทราบมาโดยตลอด 

แหลงขอมูลที่ใชในการประเมินประกอบดวย รายงานประจําปของบริษัท แบบรายงาน

ขอมูลประจําป (56-1) หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถือ เว็บไซตของบริษัทหุน ขอมูล

เกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพรผาน ตลท. และกลต. และขอมูลอื่น ๆ ที่เปดเผยตอสาธารณชน 

ผลการประเมินใชตราสัญลักษณ     แทน โดยบริษัทที่ไดรับคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป

แทนตราสัญลักษณ 5 ตรามีความหมายวาเปนบริษัทที่ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลดีเลิศ สวน 

80-89 คะแนน แทนตราสัญลักษณ 4 ตรา หมายถึง ดีมาก 70-79 คะแนน แทนตราสัญลักษณ 3 

ตรา หมายถึง ดี 60-69 คะแนนแทนตราสัญลักษณ 2 ตรา หมายถึง ดีพอใช  50-59 คะแนน แทน

ตราสัญลักษณ 1 ตรา หมายถึง ผานการประเมิน และต่ํากวา 50 คะแนนไมมีตราสัญลักษณ ทั้งนี้
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ทางสมาคม ฯ เปดเผยเฉพาะบริษัทที่ไดตราสัญลักษณ 3 ตราขึ้นไปเทานั้น ในการเก็บขอมูลบริษัท

ที่ไดรับการประเมินดังกลาว จึงเก็บดวยขอมูลระดับอันดับ 0 3 4 และ 5       

ตัวแปรอิสระสรุปดังตารางที่ 3.4 ซ่ึงจําแนกตาม แนวคิด นิยามปฏิบัติ ตัวแปร ตัวแบบ 

แนวคิดหรือทฤษฎี และระดับการวัด  
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ตารางที่ 3.4  ตัวแปรอิสระ จําแนกตาม แนวคิด นิยามปฏิบัติ ตัวแปร ตัวแบบ แนวคิดหรือทฤษฎี และระดับการวัด 

 

แนวคิด นิยามปฏิบัติ ตัวแปร ตัวแบบ แนวคิด
หรือทฤษฎี 

ระดับการวัด 

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ ระบบ

ที่จัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและ

การควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาที่

ดวยความโปรงใส และสรางความสามารถในการแขงขัน 

การปฏิบัติการกํากับดูแล

ตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี 5 ดาน 

 

ทฤษฎีตัวแทน กลุม 

 

การประเมินจากภายนอกดานการปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจําแนกเปนคลอไทลที่มี

คะแนนสูงและต่ําในป 2546 และ 2548 

การประเมินจากภายนอกดานการปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจําแนกเปนระดับคะแนนในป 

2549 2551 และ 2552 

อันดับการประเมินจาก

สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

ระดับการประเมินจาก

สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

ทฤษฎีตัวแทน 

 

 

ทฤษฎีตัวแทน 

อันดับ 

 

 

อัตราสวน 

คุณภาพการ

ปฏิบัติการกํากับดูแล

กิจการ 

การประเมินจากภายนอกดานการปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรับรางวัลรายงานบรรษัทภิ

บาลดีเดน 

ผลการประเมินภายนอก

ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

ทฤษฎีตัวแทน กลุม 
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ตารางที่ 3.4  (ตอ) 

 

แนวคิด นิยามปฏิบัติ ตัวแปร ตัวแบบ แนวคิด
หรือทฤษฎี 

ระดับการวัด 

ผลการดําเนินงานดานการบริหารตนทุนขายเพื่อสราง

ประโยชนสูงสุดแกองคการคิดเปนรอยละของยอดขาย 

สัดสวนตนทุนขายตอ

ยอดขาย 

ทฤษฎีตนทุนการทํา

ธุรกรรม 

อัตราสวน ความสามารถ

ทางการบริหารตนทุน 

ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหารเพื่อสราง

ประโยชนสูงสุดแกองคการคิดเปนรอยละของยอดขาย 

สัดสวนตนทุนขายและ

บริหารตอยอดขาย 

ทฤษฎีตนทุนการทํา

ธุรกรรม 

อัตราสวน 

การบริหารโดยใชกลไกจากภายนอกเขามากํากับดูแล

กิจการ คือ การจัดใหมีกรรมการตรวจสอบ 

การมีกรรมการตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง อัตราสวน การถวงดุลของ

กรรมการที่ไมไดเปน

ผูบริหาร การบริหารโดยใชกลไกจากภายนอกเขามากํากับดูแล

กิจการ คือ การจัดใหมีกรรมการอิสระ 

การที่มีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธาน

คณะกรรมการ 

การมีกรรมการอิสระ 

 

การมีหัวหนาคณะผูบริหาร

คนละคนกับประธาน

คณะกรรมการ 

ทฤษฎีตัวแทน 

การจัดการความเสี่ยง 

ทฤษฎีตัวแทน 

 

อัตราสวน 

 

กลุม 

คาตอบแทน

คณะกรรมการและ

ผูบริหาร 

ผลประโยชนที่จัดสรรแกคณะกรรมการและผูบริหารใน

การบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการ คือ 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

สัดสวนคาตอบแทนแก

คณะกรรมการและ

ผูบริหารตอปตอยอดขาย 

ทฤษฎีตัวแทน อัตราสวน 
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85 

 

ตารางที่ 3.4  (ตอ) 

 

แนวคิด นิยามปฏิบัติการ ตัวแปร ตัวแบบ แนวคิด

หรือทฤษฎี 

ระดับการวัด 

คาตอบแทน

คณะกรรมการและ

ผูบริหาร (ตอ) 

ผลประโยชนท่ีจัดสรรแกคณะกรรมการและผูบริหารใน

การบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการรางวัลหรือ

คาตอบแทนที่ไมอยูในรูปตัวเงินโดยการประเมินจาก

ภายนอก 

รางวัลเชิดชูดเกียรติมอบ

โดยตลท. 

 

ทฤษฎีตัวแทน กลุม 

ความสัมพันธกับผูมี

สวนไดเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมอุตสาหกรรม 

การใหความสําคัญกับผูมีสวนเกี่ยวของกับองคการ โดย

การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศการแลกเปลี่ยนขอมูล

สารสนเทศกับผูถือหุน 

การใหความสําคัญกับผูมีสวนเกี่ยวของกับองคการ โดย

การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศการแลกเปลี่ยนขอมูล

สารสนเทศกับสังคม 

การใหความสําคัญกับผูมีสวนเกี่ยวของกับองคการ โดย

การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศกับผูมีสวนไดเสีย 

 

การจัดแนกหมวดธุรกิจของตลท. 

รางวัลบริษัทจดทะเบียน

ดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ

จากตลท. 

รางวัลบริษัทจดทะเบียน

ดีเดนดาน CSR 

 

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่

มีผลการดําเนินงานยอด

เยี่ยมจากตลท. 

หมวดธุรกิจ 

ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย 

 

 

ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย 

 

 

ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย 

 

 

ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย 

กลุม 

 

 

กลุม 

 

 

กลุม 

 

 

กลุม 
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3.6  สมมติฐานวิจัย 
 

ในการตอบคําถามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 มีสมมติฐานการวิจัย 7 ขอดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1  คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอการเติบโต

ของยอดขาย 

สมมติฐานที่ 2  คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอสวนแบง

ตลาดเฉพาะ 

สมมติฐานที่ 3  คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอสวนแบง

ตลาดรวม 

สมมติฐานที่ 4  คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

สมมติฐานที่ 5  คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตออัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

สมมติฐานที่ 6  คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอกําไรตอ

หุน 

สมมุติฐานที่ 7  คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอความ 

สามารถในการแขงขัน 

 
3.7  การวิเคราะห 
  

ในการตอบคําถามวัตถุประสงคขอที่ 1 ความสามารถในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะวิเคราะหโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรและดัชนีรวม 

จําแนกตามหมวดธุรกิจ จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแตละตัวแปร จําแนกตามชวงเวลากอน ขณะ 

และหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  

คุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ไดแก อันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลการดําเนินการ

บริหารตนทุนขาย ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร จํานวนกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนกรรมการอิสระ และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน เปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย  

สวนตัวแปรการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินจาก IOD การ

ประเมินจากตลท. การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธานคณะกรรมการ รางวัลเชิดชู
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เกียรติมอบโดยตลท. รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธจากตลท. รางวัลบริษัท

จดทะเบียนดีเดนดาน CSR และรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม เปนการ

วิเคราะหจํานวนและรอยละ 

นอกจากนี้ใช ANOVA เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการและ

ความสามารถในการแขงขัน และทดสอบสมมติฐาน 7 ขอ ทั้งนี้ การกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย 

ตัวแปรการปฏิบัติการกํากับดูแลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินจากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การประเมินภายนอกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธานคณะกรรมการ รางวัลเชิดชูดเกียรติมอบโดยตลท. 

รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธจากตลท. รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน 

CSR และรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมจากตลท. 

 สวนวัตถุประสงคขอที่ 2 จะทําการวิเคราะหถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple  Regression 

Analysis, MRA) เพื่อระบุปจจัยการกํากับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขัน 

ปจจัยการกํากับดูแล ประกอบดวย อันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลการดําเนินการบริหารตนทุน

ขาย ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร จํานวนกรรมการตรวจสอบ จํานวนกรรมการ

อิสระ และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 สุดทาย เปนการวิเคราะหขอมูลและผลที่ไดเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขอสุดทาย เพื่อรวบรวม

ปญหาและอุปสรรคในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการดําเนินการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียน ฯ 

 
 
 
 

 
 

 

 



 
บทที่ 4  

 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาประกอบดวย การพรรณนา ผลการทดสอบสมมติฐาน และผลการศึกษา

ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับความสามารถในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 การพรรณนา นําเสนอผลการตรวจสอบการแจกแจงขอมูล จํานวนและรอยละของกลุม

ตัวอยาง สถิติพรรณาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามในชวงป 2535 ถึง 2552 สถิติพรรณาตัว

แปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามจําแนกเปน 3 ชวง สถิติพรรณาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระ

ในชวงป 2535 ถึง 2552 และสถิติพรรณาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระจําแนกเปน 3 ชวง 

ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 7 ขอ ประกอบดวย 

สมมติฐานที ่1  คุณภาพการปฏิบัติการกํากบัดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอการเติบโต

ของยอดขาย 

สมมติฐานที ่2  คุณภาพการปฏิบัติการกํากบัดูแลกิจการจะมีผลทางบวกตอสวนแบง

ตลาดเฉพาะ 

สมมติฐานที ่3  คุณภาพการปฏิบัติการกํากบัดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอสวนแบง

ตลาดรวม 

สมมติฐานที ่4  คุณภาพการปฏิบัติการกํากบัดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

สมมติฐานที ่5  คุณภาพการปฏิบัติการกํากบัดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตออัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน 

สมมติฐานที ่6  คุณภาพการปฏิบัติการกํากบัดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอกําไรตอ

หุน 

สมมติฐานที ่7  คุณภาพการปฏิบัติการกํากบัดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอความ 

สามารถในการแขงขัน 

 และผลการศึกษาความสัมพนัธของตัวแปร ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลไดใชตัวยอตัวแปร ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 4.1  
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ตารางที่ 4.1  ตัวแปรและตัวยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 

 
 

ตัวแปร ตัวยอ 

ตัวแปรตาม  

การเติบโตของยอดขาย SALESGROWTH  

สวนแบงตลาดเฉพาะ MARKETSH  

สวนแบงตลาดรวม MSTOTAL  

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ROA  

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ROE  

กําไรตอหุน 

ความสามารถในการแขงขัน 

EPS 

COMP 

ตัวแปรอิสระ  

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี CGIMP01  

การประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CGQUA 

การประเมินจากตลท.  CGSET  

อันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี CGRAT  

ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย COS  

ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร COSA  

จํานวนกรรมการตรวจสอบ DIAU  

จํานวนกรรมการอิสระ DIIN  

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน REMUN1  

การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนเดียวกับประธาน

คณะกรรมการ 

DUAL 

รางวัลเชิดชูเกียรติมอบโดยตลท.  REWARD  

รางวัล IR จากตลท.  IR  

รางวัล CSR จากตลท.  CSR  

รางวัล Best Performance จากตลท.  BESTPER  
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4.1  การพรรณนา 
 

 การพรรณนา ประกอบดวย การตรวจสอบการแจกแจงขอมูล จํานวนและรอยละของกลุม

ตัวอยาง สถิติพรรณาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามในชวงป 2535 ถึง 2552 สถิติพรรณาตัว

แปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามจําแนกเปน 3 ชวง คือ กอนวิกฤติเศรษฐกิจ (ป 2535 ถึง 2539) 

ชวงวิกฤติ (ป 2540 ถึง 2542) และหลังวิกฤติ (ป 2543 ถึง 2552) และสถิติพรรณาตัวแปรตัวเดียว

สําหรับตัวแปรอิสระในชวงป 2535 ถึง 2552 

 
 4.1.1   การตรวจสอบการแจกแจงขอมูล 

 กอนการวิเคราะหผล ไดทําการตรวจสอบการแจกแจงขอมูลวามีการแจกแจงขอมูลแบบ

ปกติหรือใกลเคียงแบบปกติหรือไม โดยฮิสโตแกรม (กัลยา วานิชบัญชา: 2553, 189) ในภาพที่ 4.1 

การแจกแจงขอมูลการเติบโตของยอดขาย สวนแบงตลาดเฉพาะ สวนแบงตลาดรวม อัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และกําไรตอหุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 4.1  การแจกแจงขอมูลการเติบโตของยอดขาย สวนแบงตลาดเฉพาะ สวนแบงตลาดรวม    

              อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และกําไรตอหุน  
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4.1.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง 

จากกลุมตัวอยาง 7 หมวดธุรกิจนั้น เปนบริษัทในหมวดธุรกิจบริการจํานวนมากที่สุด คือ 

รอยละ 24.5 รองลงมา ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค และอสังหาริมทรัพยและกอสราง คือ รอยละ 

20.2 และรอยละ 17.2 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละ observations จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

   
 4.1.3  สถิติพรรณาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตาม 

 สถิติพรรณาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามในสวนนี้ไดจากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด 

18 ป ตั้งแตป 2535 ถึง ป 2552 ประกอบดวย ความสามารถในการแขงขัน จากนั้นไดจําแนกตาม

ตัวแปรตามแตละตัวตามหมวดธุรกิจ ไดแก การเติบโตของยอดขาย สวนแบงตลาดเฉพาะ สวน

แบงตลาดรวม อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และกําไร

ตอหุน เพื่อแสดงใหเห็นวาหมวดธุรกิจใดที่มีความสามารถในการแขงขันที่สูงกวาหมวดอื่น  

  4.1.3.1   ความสามารถในการแขงขัน 

ความสามารถในการแขงขันประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก อุปสงคของผูบริโภค 

และปจจัยกลยุทธบริษัท โดยอุปสงคของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย คือ การเติบโตของยอดขาย 

(SALESGROWTH) รอยละ 15.2 จากยอดขายของปกอน สวนแบงตลาดเฉพาะภายในกลุม

ตัวอยาง (MARKETSH) รอยละ 4.7 และสวนแบงตลาดรวมโดยเปรียบเทียบกับตลาดรวมในแตละ

กลุมอุตสาหกรรม (MTOTAL) รอยละ 1.3 สุดทาย ปจจัยกลยุทธบริษัท มีคาเฉลี่ย คือ อัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) รอยละ 3.64 เทา และกําไรตอหุน (EPS) 3.84 บาทตอหุน 

สวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) มีคาลบ คือ รอยละ -51.4  

รายการ หมวดธุรกิจ รอยละ 

1 บริการ 24.5  

2 สินคาอุปโภคบริโภค 20.2  

3 อสังหาริมทรัพยและกอสราง 17.2  

4 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 16.0  

5 สินคาอุตสาหกรรม 14.1  

6 เทคโนโลยี 4.3  

7 ทรัพยากร 3.7  

 รวม 100.0  
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เมื่อทําการวิเคราะหดัชนีรวม (Composite Index) พบวา มีคาเฉลี่ยรอยละ 50 ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามความสามารถในการแขงขัน 

 
ปจจัย คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน 

การเติบโตของยอดขาย 15.2 -5250.6 4983.8 206.4 2810 

สวนแบงตลาดเฉพาะ 4.7 -1.8 81.9 9.7 2818 

สวนแบงตลาดรวม 1.3 0 29.9 2.9 1122 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

รวม 

3.6 -1054.6 577.6 33.0 2828 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผู

ถือหุน 

-51.4 -90711.5 2607.1 2008.1 2828 

กําไรตอหุน 3.8 -227.6 1521.0 31.3 2823 

รวม 50.0 -3613.0 3319.3 269.9 15229

   

4.1.3.2  การเติบโตของยอดขาย  

การเติบโตของยอดขายมีคาเฉลี่ยรวม รอยละ 15.2 จากปกอน โดยสินคา

อุตสาหกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รอยละ 69.1 จากปกอน รองลงมา ไดแก ทรัพยากร รอยละ 25.4 

และอสังหาริมทรัพยและกอสราง รอยละ 18.5 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.4  

 

ตารางที่ 4.4  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามการเติบโตของยอดขาย 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

สินคาอุตสาหกรรม 69.1 -100.0 2333.9 344.5 105 

ทรัพยากร 25.4 -100.0 861.1 111.8 114 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 18.5 -128.7 2664.9 159.0 399 
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 ตารางที่ 4.4  (ตอ) 

   

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

บริการ 17.4 -116.7 2611.7 171.6 443 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 15.4 -5250.6 4983.8 379.6 480 

เทคโนโลยี 12.5 -376.5 3245.2 135.0 694 

สินคาอุปโภคบริโภค 2.5 -109.3 506.1 37.6 575 

รวม 15.2 -5250.6 4983.8 206.4 2810 

 

4.1.3.3  สวนแบงตลาดเฉพาะ 

สวนแบงตลาดเฉพาะมีคาเฉลี่ยรวมรอยละ 4.7 โดยสินคาอุตสาหกรรมมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ รอยละ 17.1 รองลงมา ไดแก ทรัพยากร รอยละ 15.3   และเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 4.8 ดังตารางที่ 4.5  

 

ตารางที่ 4.5  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามสวนแบงตลาดเฉพาะ 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  
 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน  

สินคาอุตสาหกรรม 17.1 .0 51.3 16.8 105 

ทรัพยากร 15.3 .0 81.9 21.8 117 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 4.8 -1.8 60.3 9.0 483 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 4.5 .0 35.3 5.6 398 

บริการ 4.1 -.1 36.1 5.8 442 

เทคโนโลยี 3.1 -.4 72.8 10.1 696 

สินคาอุปโภคบริโภค 2.9 .0 26.1 4.2 577 

รวม 4.7 -1.8 81.9 9.7 2818 
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4.1.3.4  สวนแบงตลาดรวม 

  สวนแบงตลาดรวม มีคาเฉลี่ยรวมรอยละ 1.3 โดยทรัพยากรมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

3.1 รองลงมา ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค รอยละ 1.9 และ เทคโนโลยีและบริการมีคาเฉลี่ยเทากัน 

คือ รอยละ 1.4 ดังตารางที่ 4.6 

  

ตารางที่ 4.6  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามสวนแบงตลาดรวม 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  
 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน  

ทรัพยากร 3.1 0 19.2 5.6 48 

สินคาอุปโภคบริโภค 1.9 0.08 16.3 2.8 227 

เทคโนโลยี 1.4 0 29.9 4.1 278 

บริการ 1.4 0 12.7 2.3 176 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 0.9 0 8.1 1.3 156 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0.6 0 4.8 0.9 195 

สินคาอุตสาหกรรม 0.1 0 0.7 0.2 42 

รวม 1.3 0 29.9 2.9 1122 

   

4.1.3.5  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมมีคาเฉลี่ยรวม 3.6 เทา โดยหมวดเทคโนโลยีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ 5.6 เทา รองลงมา ไดแก ทรัพยากร และ สินคาอุตสาหกรรม 5.3 เทา และ 4.6 

เทา ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.7  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

 
หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  

 
คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
จํานวน  

เทคโนโลยี 5.6 -116.1 237.3 15.3 697 

ทรัพยากร 5.3 -50.3 100.6 19.3 116 
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 ตารางที่ 4.7  (ตอ) 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

สินคาอุตสาหกรรม 4.6 -43.1 296.1 35.8 107 

สินคาอุปโภคบริโภค 4.1 -252.4 416.6 22.9 575 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 2.6 -88.3 38.8 12.7 401 

บริการ 2.4 -1054.7 98.8 60.9 448 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1.6 -208.5 577.7 38.5 484 

รวม 3.6 -1054.7 577.7 33.0 2828 

 
4.1.3.6  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมีคาเฉลี่ยรวม -51.4 ในหมวดทรัพยากรมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ 13.9 เทา รองลงมา ไดแก เทคโนโลยี 12.1 เทา และสินคาอุตสาหกรรม 9.1 เทา 

สวนสินคาอุปโภคบริโภค บริการ อสังหาริมทรัพยและกอสราง เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีคาลบ 

ดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางที่ 4.8  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

 
หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

ทรัพยากร 13.9 -363.1 535.0 82.5 116 

เทคโนโลยี 12.1 -335.5 1206.0 61.5 697 

สินคาอุตสาหกรรม 9.1 -163.1 575.3 71.9 107 

สินคาอุปโภคบริโภค -.9 -4027.3 1003.1 181.2 575 

บริการ -8.5 -6221.9 322.5 304.6 448 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง -133.2 -55044.4 949.0 2752.1 401 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร -204.0 -90711.5 2607.2 4142.0 484 

รวม -51.4 -90711.5 2607.2 2008.1 2828 
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4.1.3.7  กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนมีคาเฉลี่ย 3.8 บาทตอหุน โดยหมวดบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 8.7 บาท

ตอหุน รองลงมา ไดแก ทรัพยากร 5.6 บาท และ สินคาอุปโภคบริโภค 3.7 บาท ดังตารางที่ 4.9  

 

ตารางที่ 4.9  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามกําไรตอหุน 

 
หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  

 
คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
จํานวน  

บริการ 8.7 -34.2 1521.0 72.5 446 

ทรัพยากร 5.6 -46.3 50.8 13.7 115 

สินคาอุปโภคบริโภค 3.7 -90.3 76.0 11.0 574 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 3.5 -85.0 52.3 11.6 401 

เทคโนโลยี 3.1 -97.9 67.0 9.8 699 

สินคาอุตสาหกรรม 1.8 -52.8 52.4 10.4 107 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1.0 -227.7 170.3 20.2 481 

รวม 3.8 -227.7 1521.0 31.4 2823 

   

4.1.3.8  ดัชนีรวมความสามารถในการแขงขัน 

  ในการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันโดยดัชนีรวม พบวา สินคาอุตสาหกรรม

มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ทรัพยากร และเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ดังตารางที่ 4.10 

 

ตารางที่ 4.10  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามความสามารถในแขงขันจําแนก

ตามหมวดธุรกิจ 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

สินคาอุตสาหกรรม 135.7 -80.5 2197.6 363.7 42 

ทรัพยากร 82.9 -140.0 909.4 200.4 47 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 75.1 -1218.9 2993.8 322.1 192 



 
 

98 

  ตารางที่ 4.10  (ตอ) 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

บริการ 57.2 -2357.8 2614.1 355.6 173 

เทคโนโลยี 52.8 -171.5 3319.3 211.4 275 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 35.0 -1141.2 1408.6 172.3 155 

สินคาอุปโภคบริโภค 7.2 -3613.1 561.2 251.4 224 

รวม 50.1 -3613.1 3319.3 270.0 1108 

 
 4.1.4  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามความสามารถในการ 
                   แขงขันจําแนกตามชวงเวลา 

ในสวนนี้เปนสถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวจําแนกตามชวงเวลา 3 ชวง คือ กอนวิกฤติ

เศรษฐกิจ คือ ป 2535 ถึง 2539 วิกฤติเศรษฐกิจ คือ ป 2540 ถึง 2542 และหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 

คือ ป 2543 ถึง 2552 

  4.1.4.1   การเติบโตของยอดขาย 

  ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจมีการเติบโตของยอดขายสูงที่สุด คือ รอยละ 19.2 จาก

ปกอนรองลงมา คือ กอนวิกฤติเศรษฐกิจ คือ รอยละ 11.2 จากปกอน และชวงวิกฤติ คือ รอยละ 

8.5 จากปกอน ดังตารางที่ 4.11 

 

ตารางที่ 4.11  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามการเติบโตของยอดขายจําแนก

ตามชวงเวลา 

 

ชวงเวลา คาเฉลี่ย  
 
คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
จํานวน  

กอนวิกฤติเศรษฐกิจ 11.2 -292.3 2333.9 88.3 771 

ชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 8.5 -376.5 4983.8 238.5 463 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 19.2 -5250.7 3245.3 235.6 1576 

รวม 15.2 -5250.6 4983.8 206.5 2810 
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4.1.4.2  สวนแบงตลาดเฉพาะ 

  สวนแบงตลาดเฉพาะมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกันทั้ง 3 ชวง คือ รอยละ 4.7 ในชวง

กอนวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติเศรษฐกิจ และรอยละ 4.8 ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 

4.12 

 
ตารางที่ 4.12  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามสวนแบงตลาดเฉพาะจําแนกตาม

ชวงเวลา 

 

ชวงเวลา คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

กอนวิกฤติเศรษฐกิจ 4.7 -.1 60.4 8.9 766 

ชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 4.7 -1.5 69.4 9.7 460 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 4.8 -1.8 81.9 10.1 1592 

รวม 4.7 -1.8 81.9 9.7 2818 

 

4.1.4.3  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุด คือ 3.0 เทา รองลงมา ไดแก หลังวิกฤติเศรษฐกิจ -47.3 เทา และชวงวิกฤติเศรษฐกิจ -157.6 

เทา ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.13 

 
ตารางที่ 4.13  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนตอสวนของผู

ถือหุนจําแนกตามชวงเวลา 

 

ชวงเวลา คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

กอนวิกฤติเศรษฐกิจ 3.0 -6221.9 390.0 227.9 763 

ชวงวิกฤติเศรษฐกิจ -157.6 -55044.4 1003.1 2616.0 453 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ -47.3 -90711.5 2607.1 2264.3 1612 

รวม -51.4 -90711.5 2607.1 2008.1 2828 
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4.1.4.4  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือ 5.9 เทา รองลงมา ไดแก หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 4.8 เทา และชวงวิกฤติเศรษฐกิจ -4.2 เทา 

ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหการผันแปร พบวา แตละชวงเวลามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (ผลรวมกําลังสอง =  33844.292, อัตราอิสระ = 2, คาเฉลี่ยของผลรวมกําลัง

สอง = 16922.146, F=15.659, sig. =.000) ดังตารางที่ 4.14 
 

ตารางที่ 4.14  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

รวมจําแนกตามชวงเวลา 

 

ชวงเวลา คาเฉลี่ย  
 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน  

กอนวิกฤติเศรษฐกิจ 5.9 -47.9 237.3 11.1 763 

ชวงวิกฤติเศรษฐกิจ -4.2 -208.5 59.4 20.7 453 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 4.8 -1054.6 577.6 41.4 1612 

รวม 3.6 -1054.6 577.6 33.0 2828 

 

4.1.4.5  กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 5.8 บาท รองลงมา 

ไดแก หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 4.7 บาท และชวงวิกฤติเศรษฐกิจ -2.4 บาท ตามลําดับ และเมื่อ

วิเคราะหการผันแปร พบวา แตละชวงเวลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ผลรวม

กําลังสอง =21593.844, อัตราอิสระ = 2, คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสอง = 10796.922, F = 

11.057, sig. =.000) ดังตารางที่ 4.15 

 
ตารางที่ 4.15  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรตามกําไรตอหุนจําแนกตามชวงเวลา 

 

ชวงเวลา คาเฉลี่ย  
 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน  

กอนวิกฤติเศรษฐกิจ 5.8 -21.5 170.3 9.9 760 

ชวงวิกฤติเศรษฐกิจ -2.4 -227.6 129.2 21.6 456 
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 ตารางที่ 4.15  (ตอ) 

   

ชวงเวลา คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 4.7 -97.9 1521.0 39.2 1607 

รวม 3.8 -227.6 1521.0 31.3 2823 

 

  สําหรับสวนแบงตลาดรวมไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากไมปรากฏขอมูลชวง

กอนป 2544 และมีผลทําใหไมสามารถคํานวณดัชนีรวมได 

 

4.1.5  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระ 

 คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยตัวชี้วัดระดับอัตราสวน 6 ตัวชี้วัด 

โดยมีคาเฉลี่ย คือ อันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีเฉลี่ย 1.8 คะแนน ผลการดําเนินการบริหาร

ตนทุนขายรอยละ 166.8 ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหารรอยละ 32.8 จํานวน

กรรมการตรวจสอบเฉลี่ย 3 คน จํานวนกรรมการอิสระเฉลี่ย 3 คน และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

เฉลี่ย 7.6 ลานบาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16 

 

ตารางที่ 4.16  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระคุณภาพการปฏิบัติการกํากับ 

                   ดูแลกิจการ 

 

ปจจัย คาเฉลี่ย 
 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน  

อันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 1.8 0.0 5.0 1.8 489 

ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย 166.8 -178.6 87604.8 2711.2 2782 

ผลการดําเนินการบริหารตนทุน

ขายและบริหาร 

32.8 -416.9 5066.5 151.5 2791 

จํานวนกรรมการตรวจสอบ 3.1 0.0 5.0 0.4 815 

จํานวนกรรมการอิสระ 3.1 0.0 8.0 1.3 815 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 7.6 0.0 493.5 20.0 453 
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4.1.5.1  อันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

อันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดธุรกิจทรัพยากรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 2.2 

คะแนน รองลงมา ไดแก เทคโนโลยี 2.0 คะแนน และเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1.9 คะแนน 

ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.17 

 

ตารางที่ 4.17  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  
 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน  

ทรัพยากร 2.2 .0 5.0 2.0 21 

เทคโนโลยี 2.0 .0 5.0 1.8 120 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1.9 .0 5.0 1.9 84 

บริการ 1.8 .0 5.0 1.8 78 

สินคาอุตสาหกรรม 1.7 .0 5.0 2.1 18 

สินคาอุปโภคบริโภค 1.5 .0 5.0 1.8 99 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 1.3 .0 4.0 1.6 69 

รวม 1.8 .0 5.0 1.8 489 

 

4.1.5.2  ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย 

 หมวดธุรกิจเทคโนโลยีมีผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายที่มีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด กลาวคือ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด รอยละ 59.0 ของยอดขาย รองลงมา ไดแก ทรัพยากร รอยละ 

71.2 ของยอดขาย และสินคาอุตสาหกรรม รอยละ 78.4 ของยอดขาย ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.18  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระผลการดําเนินการบริหารตนทุน

ขายจําแนกตามหมวดธุรกิจ 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  
 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน  

เทคโนโลยี 59.0 .0 184.7 22.5 685 

ทรัพยากร 71.2 .0 110.7 26.2 112 

สินคาอุตสาหกรรม 78.4 7.3 119.7 23.2 103 

สินคาอุปโภคบริโภค 79.8 10.3 258.6 16.4 573 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 253.2 -178.6 78533.8 3611.8 472 

บริการ 270.5 .0 81550.4 3875.6 442 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 310.9 1.3 87604.8 4404.1 395 

รวม 166.8 -178.6 87604.8 2711.2 2782 

 

4.1.5.3  ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร 

 จากการวิเคราะห พบวา หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารตนทุนขายและบริหารมากที่สุด กลาวคือ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ รอยละ 15.5 ของ

ยอดขาย รองลงมา ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค รอยละ 16.6 ของยอดขาย และบริการ รอยละ 19.5 

ของยอดขาย ดังตารางที่ 4.19 และเมื่อวิเคราะหการผันแปร พบวา หมวดธุรกิจมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ผลรวมกําลังสอง =909939.002, อัตราอิสระ = 6, คาเฉลี่ยของผลรวม

กําลังสอง = 151656.500, F = 6.688, sig. =.000)  

 

ตารางที่ 4.19  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระผลการดําเนินการบริหารตนทุน

ขายและบริหารจําแนกตามหมวดธุรกิจ 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 15.5 .0 1114.1 58.0 395 

สินคาอุปโภคบริโภค 16.6 .0 119.3 14.1 573 
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 ตารางที่ 4.19  (ตอ) 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

บริการ 19.5 -416.9 1941.1 118.8 441 

ทรัพยากร 21.3 2.9 272.4 33.5 113 

เทคโนโลยี 42.4 -96.4 2306.3 119.4 694 

สินคาอุตสาหกรรม 57.0 .7 835.6 119.3 103 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 62.8 -178.6 5066.5 305.7 472 

รวม 32.8 -416.9 5066.5 151.5 2791 

 

 4.1.5.4   จํานวนกรรมการตรวจสอบ 

 จํานวนกรรมการตรวจสอบมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 3 คนในทุกหมวดธุรกิจ ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 4.20  

 

ตารางที่ 4.20  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระจํานวนกรรมการตรวจสอบ

จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  
 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน  

สินคาอุตสาหกรรม 3.2 1 4 .6 30 

ทรัพยากร 3.1 3 4 .4 35 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3.1 2 5 .4 140 

สินคาอุปโภคบริโภค 3.1 1 5 .4 165 

เทคโนโลยี 3.1 0 5 .4 200 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 3.0 3 4 .1 115 

บริการ 3.0 2 4 .2 130 

รวม 3.1 0 5 .4 815 
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  4.1.5.5   จํานวนกรรมการอิสระ 

 จํานวนกรรมการอิสระมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ 3 คน โดยบริษัทในหมวดสินคา

อุตสาหกรรมมีจํานวนกรรมการอิสระเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ไดแก เทคโนโลยี และบริการ ซ่ึงมี

จํานวนกรรมการอิสระมากถึง 8 คนในบางบริษัท สวนบางบริษัทไมมีเลย ดังรายละเอียดในตาราง

ที่ 4.21 และเมื่อวิเคราะหการผันแปร พบวา หมวดธุรกิจมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (ผลรวมกําลังสอง = 57.531, อัตราอิสระ = 6, คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสอง = 9.589, F = 

5.935, sig. =.000)  

 

ตารางที่ 4.21  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระจํานวนกรรมการอิสระจําแนก

ตามหมวดธุรกิจ 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

สินคาอุตสาหกรรม 3.7 1 6 1.1 30 

เทคโนโลยี 3.4 0 8 1.4 200 

บริการ 3.1 0 8 1.4 130 

สินคาอุปโภคบริโภค 3.1 1 6 1.0 165 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3.1 0 6 1.3 140 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 2.8 0 5 1.2 115 

ทรัพยากร 2.3 1 4 1.2 35 

รวม 3.1 0 8 1.3 815 

 

 4.1.5.6   คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินในหมวดทรัพยากรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 10 ลานบาท 

รองลงมา ไดแก เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 9.4 ลานบาท และเทคโนโลยี 8.3 ลานบาท ดัง

ตารางที่ 4.22  
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ตารางที่ 4.22  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระคาตอบแทนที่เปนตัวเงินจําแนก

ตามหมวดธุรกิจ 

 

หมวดธุรกิจ คาเฉลี่ย  
 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน  

ทรัพยากร 10.0 .02 87.1 14.8 72 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 9.4 .04 221.9 21.5 240 

เทคโนโลยี 8.3 .01 493.5 28.7 367 

สินคาอุตสาหกรรม 8.0 .12 130.3 18.8 63 

บริการ 7.9 .00 208.4 16.9 250 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 6.8 .09 95.3 12.7 180 

สินคาอุปโภคบริโภค 4.6 .01 124.6 10.2 281 

รวม 7.6 .00 493.5 20.0 1453 

 

4.1.6  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระจําแนกตามชวงเวลา 

ในการวิเคราะหสถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวจําแนกตามชวงเวลา คือ กอน ขณะ และหลัง

วิกฤตเศรษฐกิจนั้น วิเคราะหไดเฉพาะผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย ผลการดําเนินการ

บริหารตนทุนขายและบริหาร และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน เนื่องจากปรากฎขอมูลครบถวนทั้ง 3 

ชวงเวลา ซ่ึงผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร และคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแตละ

ชวงเวลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

4.1.6.1  ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย 

ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย ในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด คือ รอยละ 73.4 ของยอดขาย เพิ่มเปนรอยละ 76.6 ในชวงวิกฤติ และ รอยละ 237.2 ในชวง

หลังวิกฤติซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชี ดังรายละเอียดในตารางที่ 

4.23 
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ตารางที่ 4.23  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระผลการดําเนินการบริหารตนทุน

ขายจําแนกตามชวงเวลา 

 

ชวงเวลา คาเฉลี่ย  
 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน  

กอนวิกฤติเศรษฐกิจ 73.4 .6 345.9 20.5 755 

ชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 76.6 .0 298.7 22.1 449 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 237.2 -178.6 87604.8 3598.7 1578 

รวม 166.8 -178.6 87604.8 2711.2 2782 

 

4.1.6.2  ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร 

ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร ชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจมีคานอย

ที่สุด คือ รอยละ 17.8 ของยอดขาย และเพิ่มขึ้นในชวงวิกฤติ รอยละ 26.4 ของยอดขาย และหลัง

วิกฤติ รอยละ 41.8ของยอดขาย ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.24 และเมื่อวิเคราะหการ

ผันแปร พบวา แตละชวงเวลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ผลรวมกําลังสอง 

=316655.523, อัตราอิสระ = 2, คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสอง = 158327.761, F = 6.927, sig. 

=.001)  

 

ตารางที่ 4.24  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระผลการดําเนินการบริหารตนทุน

ขายและบริหารจําแนกตามชวงเวลา 

 

ชวงเวลา คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

กอนวิกฤติเศรษฐกิจ 17.8 2.2 293.2 23.3 759 

ชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 26.4 -112.3 442.5 45.6 449 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 41.8 -416.9 5066.5 198.6 1583 

รวม 32.8 -416.9 5066.5 151.5 2791 
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4.1.6.3  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยมากกวาชวงวิกฤติ คือ 

เฉลี่ย 9 ลานบาท ขณะที่ชวงวิกฤติเฉลี่ย 2.4 ลานบาท ดังตารางที่ 4.25 สวนกอนวิกฤติไมสามารถ

วิเคราะหไดเนื่องจากขอมูลไมครบถวน  

และเมื่อวิเคราะหการผันแปร พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(ผลรวมกําลังสอง =10844.586, อัตราอิสระ = 1, คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสอง = 10844.586, F 

= 27.514, sig. =.000)  

 

ตารางที่ 4.25  สถิติพรรณนาตัวแปรตัวเดียวสําหรับตัวแปรอิสระคาตอบแทนที่เปนตัวเงินจําแนก

ตามชวงเวลา 

 

ชวงเวลา คาเฉลี่ย  

 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน  

ชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 2.4 .0 43.8 4.1 314 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 9.0 .0 493.5 22.3 1139 

รวม 7.6 .0 493.5 20.0 1453 

 

สวนคุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่มีตัวชี้วัดระดับกลุมและอันดับ วิเคราะห

รอยละจําแนกตามการไมปฏิบัติ (0) และปฏิบัติ (1) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.26 โดยที่มีการ

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีรอยละ 50 บริษัทที่ไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทยในป 2546 และ 2548 อยูในควอไทลสูงรอยละ 15.3 บริษัทที่ไดรับการ

ประเมินจากตลท. วามีการกํากับดูแลกิจการที่ดีรอยละ 1.1 บริษัทที่มีหัวหนาคณะผูบริหารคนละ

คนกับประธานคณะกรรมการรอยละ 79.1 บริษัทไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติมอบโดยตลท. รอยละ 

0.1 บริษัทไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธจากตลท. รอยละ 0.4 บริษัท

ไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR  รอยละ 1.4 และรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ

ดําเนินงานยอดเยี่ยมจากตลท. รอยละ 1.1 

 

 

 



 
 

109 

ตารางที่ 4.26  จํานวนและรอยละของคุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

 

ปจจัย ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ 

 จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 1467  (50.0)  1467 (50.0) 

การประเมินหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

276 (84.7)  50 (15.3) 

การประเมินหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจากตลท.  967 (98.9)  11 (1.1) 

การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธาน

คณะกรรมการ 

170 (20.9)  645 (79.1) 

รางวัลเชิดชูเกียรติมอบโดยตลท. 814 (99.9)  1 (0.1) 

รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ

จากตลท. 

974 (99.6)  4 (0.4) 

รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR  482 (98.6)  7 (1.4) 

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอด

เยี่ยมจากตลท. 

967 (98.9) 11 (1.1) 

 

4.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 7 ขอ มีดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอการเติบโต

ของยอดขาย พบวา จากการวิเคราะหตารางที่ 4.27 ตัวแปรอิสระ คือ การปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การประเมินจาก

ตลท. การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธานคณะกรรมการ รางวัลเชิดชูเกียรติมอบโดย

ตลท. รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธจากตลท. รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดน

ดาน CSR และรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมจากตลท. ไมมีผลตอการ

เติบโตของยอดขาย 
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ตารางที่ 4.27  การวิเคราะหการผันแปรของการเติบโตของยอดขาย 

 

ที่มาของการผันแปร ผลรวมของ

กําลังสอง 

อัตรา

อิสระ 

คาเฉลี่ยของผลรวม

กําลังสอง 

F ระดับ

นัยสําคัญ 

SALESGROWTH * CGIMP01 132193.103 1 132193.103 3.102 .078 

SALESGROWTH * CGQUA 41517.479 1 41517.479 .936 .334 

SALESGROWTH * CGSET 10666.630 1 10666.630 .256 .613 

SALESGROWTH * DUAL 10015.307 1 10015.307 .387 .534 

SALESGROWTH * REWARD 2065.064 1 2065.064 .042 .838 

SALESGROWTH * IR 195.459 1 195.459 .005 .945 

SALESGROWTH * CSR 3224.564 1 3224.564 .266 .606 

SALESGROWTH * BESTPER 316.311 1 316.311 .008 .931 

 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอสวนแบง

ตลาดเฉพาะ พบวา จากการวิเคราะหตารางที่ 4.28 มี 4 ปจจัยที่มีผลทางบวกตอสวนแบงตลาด

เฉพาะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธานคณะกรรมการ รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดน

ดานนักลงทุนสัมพันธจากตลท. และรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมจาก

ตลท. 

 

ตารางที่ 4.28  การวิเคราะหการผันแปรของสวนแบงตลาดเฉพาะ 

 
ที่มาของการผันแปร ผลรวมของ

กําลังสอง 

อัตรา

อิสระ 

คาเฉลี่ยของผลรวม

กําลังสอง 

F ระดับ

นัยสําคัญ 

MARKETSH * CGIMP01 4.573 1 4.573 .048 .826 

MARKETSH * CGQUA 1918.303 1 1918.303 19.585 .000 

MARKETSH * CGSET 360.728 1 360.728 3.341 .068 

MARKETSH * DUAL 1318.589 1 1318.589 12.256 .000 

MARKETSH * REWARD 265.148 1 265.148 2.447 .118 
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  ตารางที่ 4.28  (ตอ) 

 

ที่มาของการผันแปร ผลรวมของ

กําลังสอง 

อัตรา

อิสระ 

คาเฉลี่ยของผลรวม

กําลังสอง 

F ระดับ

นัยสําคัญ 

MARKETSH * IR 1464.814 1 1464.814 13.715 .000 

MARKETSH * CSR 45.029 1 45.029 .395 .530 

MARKETSH * BESTPER 2704.181 1 2704.181 25.629 .000 

 

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอสวนแบง

ตลาดรวมพบวา จากการวิเคราะหตารางที่ 4.29 มี 3 ปจจัยที่มีผลทางบวกตอสวนแบงตลาดรวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การ

มีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธานคณะกรรมการ และรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ

ดําเนินงานยอดเยี่ยมจากตลท. 

 

ตารางที่ 4.29  การวิเคราะหการผันแปรของสวนแบงตลาดรวม 

 

ที่มาของการผันแปร ผลรวมของ
กําลังสอง 

อัตรา
อิสระ 

คาเฉลี่ยของผลรวม
กําลังสอง 

F ระดับ
นัยสําคัญ 

MSTOTAL * CGQUA 96.656 1 96.656 9.314 .002 

MSTOTAL * CGSET 1.540 1 1.540 .162 .687 

MSTOTAL * DUAL 80.092 1 80.092 9.726 .002 

MSTOTAL * REWARD 2.172 1 2.172 .238 .626 

MSTOTAL * IR 29.617 1 29.617 3.125 .077 

MSTOTAL * CSR 5.974 1 5.974 .682 .409 

MSTOTAL * BESTPER 97.435 1 97.435 10.357 .001 

 
สมมติฐานที่ 4 คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตออัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม พบวา จากการวิเคราะหตารางที่ 4.30 ตัวแปรอิสระ คือ การปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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การประเมินจากตลท. การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธานคณะกรรมการ รางวัลเชิดชู

เกียรติมอบโดยตลท. รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธจากตลท. รางวัลบริษัท

จดทะเบียนดีเดนดาน CSR และรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมจากตลท. 

มีเพียงปจจัยการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลทางบวกตออัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

ตารางที่ 4.30  การวิเคราะหการผันแปรของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

 

ที่มาของการผันแปร ผลรวมของ
กําลังสอง 

อัตรา
อิสระ 

คาเฉลี่ยของ
ผลรวมกําลังสอง 

F ระดับ
นัยสําคัญ 

ROA* CGIMP01 6404.324 1 6404.324 5.875 .015 

ROA * CGQUA 2099.733 1 2099.733 .498 .481 

ROA * CGSET 580.659 1 580.659 .252 .616 

ROA * DUAL 374.384 1 374.384 1.006 .316 

ROA * REWARD 143.253 1 143.253 .118 .732 

ROA * IR 181.303 1 181.303 .079 .779 

ROA * CSR 371.174 1 371.174 1.072 .301 

ROA * BESTPER 1766.012 1 1766.012 .768 .381 

 

สมมติฐานที่ 5 คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตออัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน พบวา จากการวิเคราะหตารางที่ 4.31 ตัวแปรอิสระ คือ การ

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย การประเมินจากตลท. การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธานคณะกรรมการ รางวัล

เชิดชูเกียรติมอบโดยตลท. รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธจากตลท. รางวัล

บริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR และรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม

จากตลท. ไมพบปจจัยที่มีผลทางบวกตออัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  
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ตารางที่ 4.31  การวิเคราะหการผันแปรของอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

 

ที่มาของการผันแปร ผลรวมของ

กําลังสอง 

อัตรา

อิสระ 

คาเฉลี่ยของ

ผลรวมกําลังสอง 

F ระดับ

นัยสําคัญ 

ROE* CGIMP01 11876.884 1 11876.884 .003 .957 

ROE * CGQUA 1686.205 1 1686.205 .061 .805 

ROE * CGSET 3028.045 1 3028.045 .100 .752 

ROE * DUAL 337.980 1 337.980 .027 .869 

ROE* REWARD 379.566 1 379.566 .011 .916 

ROE * IR 1369.973 1 1369.973 .045 .831 

ROE * CSR 3715.564 1 3715.564 .606 .437 

ROE * BESTPER 4605.453 1 4605.453 .152 .696 

 

สมมติฐานที่ 6 คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอกําไรตอหุน 

พบวา จากการวิเคราะหตารางที่ 4.32 ตัวแปรอิสระ คือ การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี การประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การประเมินจากตลท. การมี

หัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธานคณะกรรมการ รางวัลเชิดชูเกียรติมอบโดยตลท. รางวัล

บริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธจากตลท. รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR 

และรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมจากตลท. ไมพบปจจัยที่มีผลทางบวก

ตอกําไรตอหุน 

 

ตารางที่ 4.32  การวิเคราะหการผันแปรของกําไรตอหุน 

 

ที่มาของการผันแปร ผลรวมของ

กําลังสอง 

อัตรา

อิสระ 

คาเฉลี่ยของ

ผลรวมกําลังสอง 

F ระดับ

นัยสําคัญ 

EPS* CGIMP01 2978.988 1 2978.988 3.031 .082 

EPS * CGQUA 34.633 1 34.633 .409 .523 

EPS * CGSET 121.869 1 121.869 .050 .824 

EPS * DUAL 1548.634 1 1548.634 .527 .468 
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 ตารางที่ 4.32  (ตอ) 

 

ที่มาของการผันแปร ผลรวมของ

กําลังสอง 

อัตรา

อิสระ 

คาเฉลี่ยของ

ผลรวมกําลังสอง 

F ระดับ

นัยสําคัญ 

EPS * REWARD 22.322 1 22.322 .008 .931 

EPS * IR 108.022 1 108.022 .044 .834 

EPS * CSR 173.425 1 173.425 .036 .850 

EPS * BESTPER 123.750 1 123.750 .050 .823 

 

สมมุติฐานที่ 7 คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการนาจะมีผลทางบวกตอความสามารถ

ในการแขงขัน พบวา จากการวิเคราะหตารางที่ 4.33 ตัวแปรอิสระ คือ การปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การประเมินจาก

ตลท. การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธานคณะกรรมการ รางวัลเชิดชูเกียรติมอบโดย

ตลท. รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธจากตลท. รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดน

ดาน CSR และรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมจากตลท. ไมพบปจจัยที่มี

ผลทางบวกตอความสามารถในการแขงขัน 

 

ตารางที่ 4.33  การวิเคราะหการผันแปรของความสามารถในการแขงขัน 

 

ที่มาของการผันแปร ผลรวมของ

กําลังสอง 

อัตรา

อิสระ 

คาเฉลี่ยของ

ผลรวมกําลังสอง 

F ระดับ

นัยสําคัญ 

Comp * CGQUA 114757.598 1 114757.598 1.212 .272 

Comp * CGSET 3.098 1 3.098 .000 .995 

Comp * DUAL 237.275 1 237.275 .005 .944 

Comp * REWARD 5.762 1 5.762 .000 .994 

Comp * IR 7636.212 1 7636.212 .091 .762 

Comp * CSR 198.573 1 198.573 .007 .931 

Comp * BESTPER 25430.398 1 25430.398 .304 .581 

 



 
 

115 

4.3  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับความสามารถ
ในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

จากผลการวิเคราะห Colleration Matrix ในตารางที่ 4.34 ซ่ึงรายงานสหสัมพันธระหวาง 

2 ตัวแปรของตัวแปรทุกตัว พบวาตัวแปรอิสระแตละตัวไมมีความสัมพันธกันเองเกินระดับ 0.80 ซ่ึง

สรุปวา ไมพบปญหา Multicollinearity (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545: 90) 

สวนการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับความสามารถในการแขงขัน

ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ Standardized coefficient (β) (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 

2553) เนื่องจากตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรพยากรณมีหนวยในการวัดแตกตางกัน 

 
 
 

  



 
 

116 

 

ตารางที่ 4.34  Colleration Matrix 

 

                               

ตัวแปร MARKETSH MSTOTAL ROA ROE  EPS  COS COSA DIAU DIIN REMUN1 COMP CGRAT 

SALESGROWTH  .037 .039 .017 .002 -.016 -.003  -.023 -.001 -.058 -.002 .733** -.076 

MARKETSH  .773** .034 .009 .027 .007 -.055** .138** .211** .190** .093** .245** 

MSTOTAL   .022 .018 .004 .013  -.057 .073* .184** .207** .084** .223** 

ROA    .036 .125** .003 -.140** .049 .084* .029 .295** .150** 

ROE     .032 .001  -.002 .003 .052 .014 .649** .031 

EPS      .005  -.024 .010 .015 .063* .191** .032 

COS       -.003  -.014 .016 -.007 -.004 .021 

COSA        -.056 -.066 .001 -.060* -.061 

DIAU         .197** .100* .013 .043 

DIIN          .103* .006 .296** 

REMUN1           .002 .217** 

COMP                       .010 

 

Note:  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

           *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4.3.1  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับการเติบโตของ 
        ยอดขาย 

ผลการวิเคราะหปรากฏวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปร

ตามการเติบโตของยอดขายไดเพียงรอยละ 3 โดยไมพบตัวแปรอิสระใดมีผลตอตัวแปรตาม ดัง

ตารางที่ 4.35 

 

ตารางที่ 4.35  การวิเคราะหพหุถดถอยการเติบโตของยอดขาย 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ t p. 

CGRAT -.051 -.872 .384 

COS -.105 -1.856 .064 

COSA -.066 -1.158 .248 

DIAU .093 1.696 .091 

DIIN .061 1.037 .301 

REMUN1 -.051 -.931 .352 

R2 = 0.037, SEE = 78.18362, F = 2.151, Sig. of F = 0.047 

 

4.3.2  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับสวนแบงตลาด  
         เฉพาะ 

ผลการวิเคราะหปรากฏวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปร

ตามสวนแบงตลาดเฉพาะไดรอยละ 15 จากตัวแปรอิสระ 6 ตัว ไดแก อันดับการประเมิน ผลการ

ดําเนินการบริหารตนทุนขาย ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร จํานวนกรรมการ

ตรวจสอบ จํานวนกรรมการอิสระ และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน พบวา มี 3 ตัวที่มีผลตอตัวแปร

ตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อันดับการประเมิน จํานวนกรรมการอิสระ และคาตอบแทนที่

เปนตัวเงิน ดังตารางที่ 4.36  
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ตารางที่ 4.36  การวิเคราะหพหุถดถอยสวนแบงตลาดเฉพาะ 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ t p. 

CGRAT .180 3.297 .001 

COS -.029 -.552 .581 

COSA -.046 -.876 .382 

DIAU .040 .779 .437 

DIIN .164 2.999 .003 

REMUN1 .207 4.023 .000 

R2 = 0.157, SEE = 11.20882, F = 10.351, Sig. of F = 0.000 

 
4.3.3  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับสวนแบงตลาด 
        รวม 
ผลการวิเคราะหปรากฏวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปร

ตามสวนแบงตลาดรวมไดรอยละ 14 จากตัวแปรอิสระ 6 ตัว ไดแก อันดับการประเมิน ผลการ

ดําเนินการบริหารตนทุนขาย ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร จํานวนกรรมการ

ตรวจสอบ จํานวนกรรมการอิสระ และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน พบวา มี 3 ตัวที่มีผลตอตัวแปร

ตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อันดับการประเมิน จํานวนกรรมการอิสระ และคาตอบแทนที่

เปนตัวเงิน ดังตารางที่ 4.37 

  

ตารางที่ 4.37  การวิเคราะหพหุถดถอยสวนแบงตลาดรวม 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ T p 

CGRAT .168 3.060 .002 

COS -.058 -1.088 .277 

COSA -.031 -.590 .556 

DIAU -.076 -1.472 .142 

DIIN .161 2.936 .004 

REMUN1 .221 4.263 .000 

R2 = 0.149, SEE = 3.09043, F = 9.712, Sig. of F = 0.000 
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4.3.4  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับอัตรา   
        ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

ผลการวิเคราะหปรากฏวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปร

ตามอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมไดรอยละ 64 จากตัวแปรอิสระ 6 ตัว ไดแก อันดับการ

ประเมิน ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร 

จํานวนกรรมการตรวจสอบ จํานวนกรรมการอิสระ และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน พบวา มี 2 ตัวที่มี

ผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อันดับการประเมิน และจํานวนกรรมการ

ตรวจสอบ ดังตารางที่ 4.38 

 

ตารางที่ 4.38  การวิเคราะหพหุถดถอยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ T p 

CGRAT .185 3.219 .001 

COS -.093 -1.660 .098 

COSA -.025 -.450 .653 

DIAU .117 2.153 .032 

DIIN .026 .450 .653 

REMUN1 .004 .079 .937 

R2 = 0.64, SEE = 17.42043, F = 3.833, Sig. of F = 0.001 

 

4.3.5  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับอัตรา 
        ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

ผลการวิเคราะหปรากฏวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปร

ตามอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนไดเพียงรอยละ 3 จากตัวแปรอิสระ 6 ตัว ไดแก อันดับ

การประเมิน ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร 

จํานวนกรรมการตรวจสอบ จํานวนกรรมการอิสระ และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน พบวา มี 1 ตัวที่มี

ผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อันดับการประเมิน ดังตารางที่ 4.39 
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ตารางที่ 4.39  การวิเคราะหพหุถดถอยอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ t p 

CGRAT .128 2.201 .028 

COS -.031 -.552 .581 

COSA -.076 -1.343 .180 

DIAU -.032 -.577 .564 

DIIN .031 .531 .596 

REMUN1 .043 .781 .435 

R2 = 0.033, SEE = 18.64878, F = 1.924, Sig. of F = 0.076 

 
4.3.6  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับกําไรตอหุน 

ผลการวิเคราะหปรากฏวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปร

ตามกําไรตอหุนไดเพียงรอยละ 1 โดยไมพบตัวแปรอิสระใดมีผลตอตัวแปรตาม ดังตารางที่ 4.40 

 

ตารางที่ 4.40  การวิเคราะหพหุถดถอยกําไรตอหุน 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ t p 

CGRAT -.033 -.557 .578 

COS -.020 -.344 .731 

COSA -.051 -.891 .374 

DIAU .036 .653 .514 

DIIN -.029 -.493 .622 

REMUN1 .058 1.037 .300 

R2 = 0.010, SEE = 10.08066, F = 0.548, Sig. of F = 0.771 
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4.3.7  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับความสามารถ 
        ในการแขงขัน 

ผลการวิเคราะหปรากฏวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปร

ตามความสามารถในการแขงขันไดรอยละ 22 จากตัวแปรอิสระ 6 ตัว ไดแก อันดับการประเมิน ผล

การดําเนินการบริหารตนทุนขาย ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร จํานวนกรรมการ

ตรวจสอบ จํานวนกรรมการอิสระ และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน พบวา มี 1 ตัวที่มีผลตอตัวแปร

ตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย และจํานวนกรรมการ

ตรวจสอบ ดังตารางที่ 4.41 

 

ตารางที่ 4.41  การวิเคราะหพหุถดถอยความสามารถในการแขงขัน 

 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ t p 

CGRAT .038 .661 .509 

COS -.116 -2.060 .040 

COSA -.095 -1.683 .093 

DIAU .105 1.927 .055 

DIIN .082 1.408 .160 

REMUN1 .007 .131 .896 

R2 = 0.055, SEE = 87.88066, F = 3.216, Sig. of F = 0.004 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
บทที่ 5  

 
สรุป การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

5.1  สรุป 
 

จากการศึกษาการกํากับดูแลกิจการและความสามารถในการแขงขันของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังตอไปนี้ 

ความสามารถในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

มุงเนนการศึกษาระดับจุลภาค หรือองคการ หรือบริษัท ในฐานะที่เปนหนวยธุรกิจสําคัญที่จะ

ผลักดันและสงเสริมใหเกิดความสามารถในการแขงขันระดับอุตสาหกรรม และประเทศตอไป  

กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา มีทั้งส้ินจํานวน 163 บริษัท ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตป 2535 ถึง ป 2552 และยังคงทําการซื้อขายหลักทรัพย จาก

ประชากร 410 บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้รวมระยะเวลา 18 ป จําแนกเปน 7 หมวดธุรกิจ 

ประกอบดวย อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคาอุปโภคและบริโภค สินคา

อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยและกอสราง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทใน

อุตสาหกรรมบริการ ประกอบดวย การแพทย การทองเที่ยวและสันทนาการ ขนสงและโลจิสติกส 

พาณิชย ส่ือและส่ิงพิมพมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.5 รองลงมา ไดแก สินคาอุปโภค

บริโภค ประกอบดวยแฟชั่น ของใชในคร้ัวเรือนและสํานักงาน รวมทั้งของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 

รอยละ 20.2 และอันดับที่สาม ไดแก อสังหาริมทรัพยและกอสราง ประกอบดวย พัฒนา

อสังหาริมทรัพย และวัสดุกอสราง รอยละ 17.2 ตามลําดับ 

ความสามารถในการแขงขันของบริษัท ศึกษาตามแนวคิดอุปสงคของผูบริโภค และกล

ยุทธบริษัท ซึ่งตัวแปร หรือตัวช้ีวัดของอุปสงคของผูบริโภค ประกอบดวย ตัวแปรการเติบโตของ

ยอดขาย สวนแบงตลาดเฉพาะภายในกลุมตัวอยาง และสวนแบงตลาดรวมโดยเปรียบเทียบกับ

ตลาดรวมในแตละหมวดธุรกิจ สวนกลยุทธบริษัท ประกอบดวย ตัวแปรอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และกําไรตอหุน ซึ่งปรากฎคาเฉลี่ยรวมทั้ง 
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การเติบโตของยอดขาย มีคาเฉลี่ยรอยละ 15.2 จากปกอน สวนแบงตลาดเฉพาะภายใน

กลุมตัวอยาง รอยละ 4.7 และสวนแบงตลาดรวมโดยเปรียบเทียบกับตลาดรวมในแตละกลุม

อุตสาหกรรม รอยละ 1.3  

สวนกลยุทธบริษัท ตัวแปรอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม มีคาเฉลี่ย 3.64 เทา และ

กําไรตอหุน (EPS) 3.84 บาทตอหุน สวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน มีคาลบ คือ -51.4 

เทา เมื่อทําการวิเคราะหดัชนีรวม (Composite  Index) พบวา มีคาเฉลี่ยรอยละ 50 ทั้งนิ้เมื่อ

จําแนกตามหมวดธุรกิจ ปรากฏคาเฉลี่ยของแตละตัวแปร ดังตอไปนี้ 

การเติบโตของยอดขายของสินคาอุตสาหกรรม ประกอบดวย วัสดุอุตสาหกรรมและ

เครื่องจักร บรรจุภัณฑ ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ และยานยนตมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รอยละ 69.1 จาก

ปกอนรองลงมา ไดแก ทรัพยากร ประกอบดวย อุตสาหกรรมเหมืองแร พลังงานและสาธารณูปโภค 

เติบโต รอยละ 25.4 จากปกอน และอสังหาริมทรัพยและกอสราง รอยละ 18.5 จากปกอน สวน

เทคโนโลยี และสินคาอุปโภคบริโภคมีการเติบโตของยอดขายต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม โดยมีคาเฉลี่ย

เพียง 12.5 และ 2.5 ตามลําดับ 

สวนแบงตลาดเฉพาะ สินคาอุตสาหกรรมมีสวนแบงตลาดเฉลี่ยสูงสุด คือ รอยละ 17.1 

รองลงมา ไดแก ทรัพยากร รอยละ 15.3   และเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รอยละ 4.8 ขณะที่

หมวดธุรกิจอื่น 4 หมวด ไดแก อสังหาริมทรัพยและกอสราง บริการ เทคโนโลยี และสินคาอุปโภค

บริโภค มีคาเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม  

สวนแบงตลาดรวม หมวดธุรกิจทรัพยากรมีสวนแบงตลาดรวมเฉลี่ยสูงสุด คือ รอยละ 3.1 

รองลงมา ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค รอยละ 1.9 และ เทคโนโลยีและบริการมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 

รอยละ 1.4 ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพยและกอสราง เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และสินคาอุตสาหกรรม

มีคาเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมของหมวดเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 5.6 เทา 

รองลงมา ไดแก ทรัพยากร 5.3 เทา และ สินคาอุตสาหกรรม 4.6 เทา ตามลําดับ โดย

อสังหาริมทรัพยและกอสราง บริการ และเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวมต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมี

คาเฉลี่ยเพียง 1.6 เทา 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ในหมวดทรัพยากรมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 13.9 เทา 

รองลงมา ไดแก เทคโนโลยี 12.1 เทา และสินคาอุตสาหกรรม 9.1 เทา ขณะที่หมวดสินคาอุปโภค

บริโภค มีคาลบ คือ -.9 เทา สวนอสังหาริมทรัพยและกอสราง และเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

มีคาลบถึง -133.2 เทา และ -204.0 เทา ตามลําดับ 
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กําไรตอหุนในหมวดธุรกิจบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 8.7 บาทตอหุน รองลงมา ไดแก 

ทรัพยากร 5.6 บาทตอหุน และ สินคาอุปโภคบริโภค 3.7 บาทตอหุน สวนเทคโนโลยี สินคา

อุตสาหกรรม และเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีกําไรตอหุนต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม 

อยางไรก็ตาม ความสามารถในการแขงขันโดยดัชนีรวม พบวา สินคาอุตสาหกรรมมี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ทรัพยากร และเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามลําดับ ซ่ึง

อสังหาริมทรัพยและกอสราง และสินคาอุปโภคบริโภคมีความสามารถในการแขงขันต่ํากวา

คาเฉลี่ยรวม 

เมื่อทําการวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน โดยจําแนกตามชวงเวลา 3 ชวง คือ กอน

วิกฤติเศรษฐกิจ คือ ป 2535 ถึง 2539 วิกฤติเศรษฐกิจ คือ ป 2540 ถึง 2542 และหลังวิกฤติ

เศรษฐกิจ คือ ป 2543 ถึง 2552 พบวา ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจมีการเติบโตของยอดขายสูงที่สุด 

คือ รอยละ 19.2 จากปกอน รองลงมา คือ กอนวิกฤติเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 11.2 จากปกอน 

และชวงวิกฤติ คือ รอยละ 8.5 จากปกอน 

ขณะที่สวนแบงตลาดเฉพาะมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกันทั้ง 3 ชวง คือ รอยละ 4.7 ทั้งชวงกอน

วิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติเศรษฐกิจ และรอยละ 4.8 ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.0 

เทา รองลงมา ไดแก หลังวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งยังคงติดลบ -47.3 เทา และชวงวิกฤติเศรษฐกิจที่มีคา

ลบถึง -157.6 เทา ตามลําดับ 

สวนอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

5.9 เทา รองลงมา ไดแก หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 4.8 เทา และชวงวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งมีคาลบ -4.2 เทา 

ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหการผันแปร พบวา แตละชวงเวลามีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับ กําไรตอหุน ซ่ึงในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจมี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 5.8 บาทตอหุน รองลงมา ไดแก หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 4.7 บาทตอหุน และชวง

วิกฤติเศรษฐกิจมีคาลบ คือ -2.4 บาทตอหุน ตามลําดับ  

สําหรับสวนแบงตลาดรวมไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากไมปรากฏขอมูลชวงกอนป 

2544 และมีผลทําใหไมสามารถคํานวณดัชนีรวมได 

นอกจากความสามารถในการแขงขันแลว วัตถุประสงคในการศึกษาขอที่ 1 ยังมุงเนน

ศึกษาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร 14 ตัว เปนตัวแปรระดับอัตราสวน 6 ตัว 

ไดแก อันดับการกํากับดูแลกิจการ ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย ผลการดําเนินการบริหาร

ตนทุนขายและบริหาร จํานวนกรรมการตรวจสอบ จํานวนกรรมการอิสระ และคาตอบแทนที่เปน

ตัวเงิน 
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ตัวแปรระดับกลุมและอันดับ 8 ตัว ไดแก การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การประเมินหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การ

ประเมินหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจากตลท. การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธาน

คณะกรรมการ รางวัลเชิดชูเกียรติมอบโดยตลท. รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุน

สัมพันธจากตลท. รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR และรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ

ดําเนินงานยอดเยี่ยมจากตลท.  

ผลการศึกษา พบวา อันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีคาเฉลี่ย 1.77 คะแนน ผลการ

ดําเนินการบริหารตนทุนขายรอยละ 166.80 ของยอดขาย ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและ

บริหารรอยละ 32.81 ของยอดขาย จํานวนกรรมการตรวจสอบเฉลี่ย 3 คน จํานวนกรรมการอิสระ

เฉลี่ย 3 คน และคาตอบแทนที่เปนตัวเงินเฉลี่ย 7.59 ลานบาท 

เมื่อพิจารณาจําแนกตามหมวดธุรกิจ พบวา อันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น หมวด

ธุรกิจทรัพยากรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก เทคโนโลยี และเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

หมวดธุรกิจเทคโนโลยี ประกอบดวย ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส เทคโนโลยี สารสนเทศและการ

ส่ือสาร มีผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมา ไดแก ทรัพยากร 

และสินคาอุตสาหกรรม ตามลําดับ  

สวนธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางมีประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนขายและบริหาร

มากที่สุด รองลงมา ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค และบริการ ซ่ึงประสิทธิภาพมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จํานวนกรรมการตรวจสอบมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 3 คนในทุกหมวดธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากมี

ขอกําหนดใหบริษัทจัดใหมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน 

จํานวนกรรมการอิสระมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ 3 คน โดยบริษัทในหมวดสินคา

อุตสาหกรรมมีจํานวนกรรมการอิสระเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ไดแก เทคโนโลยี และบริการ ซ่ึงมี

จํานวนกรรมการอิสระมากถึง 8 คนในบางบริษัท สวนบางบริษัทไมมีเลย ซ่ึงจํานวนกรรมการอิสระ

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สําหรับคาตอบแทนที่เปนตัวเงินนั้น หมวดทรัพยากรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รองลงมา ไดแก 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และเทคโนโลยี  

นอกจากนี้ เมื่อจําแนกผลตามชวงกอน ขณะ และหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พบวา ผลการ

ดําเนินการบริหารตนทุนขาย ในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือมีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด  คือ รอยละ 73.4 ของยอดขาย ซ่ึงเพิ่มเปนรอยละ 76.6 ในชวงวิกฤติ และ รอยละ 237.2 

ในชวงหลังวิกฤติ ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชี 
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ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร ชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด กลาวคือ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ รอยละ 17.8 ของยอดขาย และเพิ่มขึ้นในชวงวิกฤติ 

เปนรอยละ 26.4 ของยอดขาย และหลังวิกฤติ เปนรอยละ 41.8 ของยอดขาย ตามลําดับ ซ่ึงแตละ

ชวงเวลามีประสิทธิภาพที่ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินนั้น ชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยมากกวาชวงวิกฤติ คือ 

เฉลี่ย 9 ลานบาท ขณะที่ชวงวิกฤติเฉลี่ย 2.4 ลานบาท สวนกอนวิกฤติไมสามารถวิเคราะหได

เนื่องจากขอมูลไมครบถวน แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการใชกลไกคาตอบแทนเพื่อจูงใจและ

ปองกันปญหาความขัดแยงของผลประโยชนตามทฤษฎีตัวแทน ซ่ึงความแตกตางดังกลาวมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

สําหรับตัวแปรอิสระระดับกลุมและอันดับ 8 ตัวนั้น คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแล

กิจการ พบวามีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีรอยละ 50 บริษัทที่ไดรับการประเมิน

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในป 2546 และ 2548 อยูในควอไทลสูง รอยละ 

15.3 บริษัทที่ไดรับการประเมินจากตลท. วามีการกํากับดูแลกิจการที่ดีรอยละ 1.1 บริษัทที่มี

หัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธานคณะกรรมการ รอยละ 79.1 บริษัทไดรับรางวัลเชิดชู

เกียรติมอบโดยตลท. รอยละ 0.1 บริษัทไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ

จากตลท. รอยละ 0.4 บริษัทไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR จากตลท. รอยละ 1.4 

และบริษัทไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมจากตลท. รอยละ 1.1 

เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน 7 ขอ พบวามี 3 ขอที่พบความสัมพันธทางบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ดังตอไปนี้ 

สมมติฐาน คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการมีผลทางบวกตอสวนแบงตลาด

เฉพาะ พบวา มี 4 ปจจัยที่มีผลทางบวกตอสวนแบงตลาดเฉพาะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 

การประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคน

กับประธานคณะกรรมการ รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ และรางวัลบริษัท

จดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม 

คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการมีผลทางบวกตอสวนแบงตลาด พบวา มี 3 ปจจัยที่

มีผลทางบวกตอสวนแบงตลาดรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การประเมินจากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การมีหัวหนาคณะผูบริหารคนละคนกับประธานคณะกรรมการ 

และรางวัล บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม 

สุดทาย คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการมีผลทางบวกตออัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวม พบวา มีปจจัยการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพียงปจจัยเดียวที่มีผล

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังสรุปในตารางที่ 5.1 



 
 

127 

ตารางที่ 5.1  สรุปผลการวิเคราะห ตัวแปรที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันตามสมมติฐาน 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม F ระดับนัยสําคัญ 

CGQUA MARKETSH 19.585 .000 

DUAL MARKETSH 12.256 .000 

IR MARKETSH 13.715 .000 

BESTPER MARKETSH 25.629 .000 

CGQUA MSTOTAL 9.314 .002 

DUAL MSTOTAL 9.726 .002 

BESTPER MSTOTAL 10.357 .001 

CGIMP01 ROA 5.875 .015 

 

สําหรับวัตถุประสงคขอที่ 2 ในการระบุปจจัยการกํากับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลตอ

ความสามารถในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียน ฯ นั้น ผลการวิเคราะหถดถอย ปรากฎดังนี้ 

ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามสวนแบงตลาดเฉพาะได

รอยละ 15 จากตัวแปรอิสระ 6 ตัว ไดแก อันดับการประเมิน ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย 

ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร จํานวนกรรมการตรวจสอบ จํานวนกรรมการอิสระ 

และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน พบวา มี 3 ตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ตัวแปรอิสระที่มีผลเชิงบวกตอตัวแปรตามสวนแบงตลาดเฉพาะ คือ อันดับการประเมิน 

จํานวนกรรมการอิสระ และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

สวนแบงตลาดรวม พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม

ไดรอยละ 14 โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวที่มีผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อันดับ

การประเมิน จํานวนกรรมการอิสระ และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม พบวาตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผันแปร

ของตัวแปรไดรอยละ 64 พบวา มี 2 ตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คือ อันดับการประเมิน และจํานวนกรรมการตรวจสอบ 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการ

ผันแปรของตัวแปรตามไดเพียงรอยละ 3 มีตัวแปรอันดับการประเมินเพียง 1 ตัวที่มีผลตอตัวแปร

ตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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นอกจากนี้ ดัชนีรวมความสามารถในการแขงขัน พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถ

อธิบายการผันแปรของตัวแปรตามไดรอยละ 22 จากตัวแปรอิสระ 6 ตัว ไดแก อันดับการประเมิน

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผลการดําเนินการบริหารตนทุนขาย ผลการ

ดําเนินการบริหารตนทุนขายและบริหาร จํานวนกรรมการตรวจสอบ จํานวนกรรมการอิสระ และ

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน พบวา มี 2 ตัวที่มีผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ผลการ

ดําเนินการบริหารตนทุนขาย และจํานวนกรรมการตรวจสอบ สรุปไดดังตารางที่ 5.2  

 

ตารางที่ 5.2  สรุปผลการวิเคราะหพหุถดถอย ตัวแปรที่มีผลตอความสามารถในการแขงขัน 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม t p 

CGRAT MARKETSH 3.297 .001 

DIIN MARKETSH 2.999 .003 

REMUN1 MARKETSH 4.023 .000 

CGRAT MSTOTAL 3.060 .002 

DIIN MSTOTAL 2.936 .004 

REMUN1 MSTOTAL 4.263 .000 

CGRAT ROA 3.219 .001 

DIAU ROA 2.153 .032 

CGRAT ROE 2.201 .028 

COS COMP -2.058 .040 

DIAU COMP 2.248 .025 

 

 คําถามสุดทาย ในการศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีตอการกํากับดูแลกิจการและ

ความสามารถในการแขงขันนั้น พบวา ปญหาสําคัญ ไดแก การขาดการเผยแพรขอมูลขาวสาร

เกี่ยวของการกํากับดูแลกิจการที่ชัดเจน อันเนื่องมาจากขอจํากัดดานกฎหมายที่ปกปองขอมูล

เฉพาะของบริษัท ทําใหประเด็นการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดรับการแลกเปลี่ยนและพัฒนาเฉพาะ

กลุมผูสนใจ อีกทั้งความสามารถในการแขงขันระดับองคการอาจไดรับผลกระทบจากตัวแปร

ภายนอกอื่น ๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ การเงิน เปนตน   
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5.2  การอภิปรายผล 
     

ในการศึกษาการกํากับดูแลกิจการกับความสามารถในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น โดยสรุป พบวา ปจจัยการกํากับดูแลกิจการทั้ง 5 ปจจัย

ไดแก คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแล ความสามารถทางการบริหารตนทุน การถวงดุลของ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร และความสัมพันธกับผูมี

สวนไดเสีย มีผลทางบวกตอความสามารถในการแขงขันซึ่งศึกษาตามแนวคิดอุปสงคของผูบริโภค

และกลยุทธบริษัท  

กลาวคือ คุณภาพการปฏิบัติการกํากับดูแล พบวา บริษัทที่ไดรับการประเมินจากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทดวยคะแนนที่สูงกวามีสวนแบงตลาดเฉพาะ และสวนแบงตลาด

รวมที่สูงกวาบริษัทอื่น นอกจากนี้ บริษัทที่ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมที่มากกวาบริษัทที่ไมไดปฏิบัติตามหลักการ ฯ และบริษัทที่มีอันดับ

การกํากับดูแลกิจการที่สูงกวามีสวนแบงตลาดเฉพาะ สวนแบงตลาดรวม อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่สูงกวาบริษัทที่มีอันดับการกํากับดูแล

กิจการที่ตํ่า ผลที่ไดมีความสอดคลองกับ Brown และ Caylor (2004) ที่พบวา บริษัทที่มีการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีมีผลกําไร มูลคา และการจายคืนผูถือหุนที่สูงกวาบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่

ไมดี 

ความสามารถทางการบริหารตนทุน พบวา บริษัทที่มีประสิทธิภาพในการบริหารตนทุน

ขายต่ํากวามีความสามารถในการแขงขันในภาพรวม หรือดัชนีรวมที่สูงกวาบริษัทอื่น สอดคลองกับ

ทฤษฎีตนทุนการทําธุรกรรมที่กลาววา การมีกลไกการกํากับดูแลภายนอกเขามากํากับดูแลการ

บริหารจัดการกิจการและพฤติกรรมของผูบริหารทําใหเกิดความประหยัดในตนทุนของธุรกรรม 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร พบวา บริษัทที่มีหัวหนาคณะผูบริหารคนละ

คนกับประธานคณะกรรมการมีสวนแบงตลาดเฉพาะ และสวนแบงตลาดรวมที่สูงกวาบริษัทที่มี

หัวหนาคณะผูบริหารคนเดียวกับประธานคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทที่มีจํานวนกรรมการ

ตรวจสอบมากกวา มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมสูงกวาบริษัทที่มีจํานวนกรรมการ

ตรวจสอบนอย สุดทายบริษัทที่มีกรรมการอิสระจํานวนมากกวามีสวนแบงตลาดเฉพาะและสวน

แบงตลาดรวมสูงกวาบริษัทที่มีกรรมการอิสระนอย สอดคลองกับ Abor และ Adjasi  (2007) ที่

กลาววา กรรมการอิสระนํามุมมองทางกลยุทธใหม ๆ มาซึ่งชวยพัฒนาความเปนผูประกอบการ

และความสามารถในการแขงขันของกิจการที่สูงขึ้น แตขัดแยงกับ Yermack  (1996) ซ่ึงพบวา 

บริษัทที่มีคณะกรรมการจํานวนนอยกวาสรางมูลคาเพิ่มใหกิจการไดมีประสิทธิภาพกวาการมี
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คณะกรรมการจํานวนมาก โดยใหเหตุผลวา การมีคณะกรรมการจํานวนนอยกวาใชเวลาในการ

พิจารณาหาขอยุติไดรวดเร็วกวา ซ่ึงขัดแยงกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร พบวา บริษัทที่ใหคาตอบแทนที่สูงกวามีสวนแบง

ตลาดเฉพาะและสวนแบงตลาดรวมสูงกวาบริษัทที่ใหคาตอบแทนนอย สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ Brown และ Caylor (2004) Epstein และ Roy (2005) ที่พบวา คาตอบแทนของผูบริหารและ

กรรมการบริหารมีผลทางบวกตอผลการดําเนินงาน  

สุดทาย คือ ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย พบวา บริษัทที่ไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียน

ดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธมีสวนแบงตลาดเฉพาะที่สูงกวาบริษัทที่ไมไดรับรางวัล นอกจากนี้ 

บริษัทที่ไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีสวนแบงตลาดเฉพาะและสวนแบงตลาดรวมสูงกวาบริษัทที่ไมไดรับรางวัล 

หากพิจารณาความสามารถในการแขงขันจําแนกตามหมวดธุรกิจ พบวา หมวดธุรกิจที่มี

ความสามารถในการแขงขันสูงกวาหมวดอื่น ไดแก สินคาอุตสาหกรรม รองลงมา ไดแก ทรัพยากร 

และเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สวนสินคาอุปโภคบริโภคมีความสามารถในการแขงขันต่ําที่สุด 

ทั้งนี้ สินคาอุตสาหกรรมมีการเติบโตของยอดขาย และสวนแบงตลาดเฉพาะสูงที่สุด ซ่ึงสินคา

อุปโภคบริโภคปรากฏตัวชี้วัดดังกลาวต่ําที่สุดและต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม สะทอนใหเห็นนโยบายของ

ภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมและมุงเนนการลงทุนในสินคาอุตสาหกรรม  

 หมวดทรัพยากรมีสวนแบงตลาดรวมมากที่สุด อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมของ

เทคโนโลยี และทรัพยากรใกลเคียงกัน คือ 5.6 เทา และ 5.3 เทา ตามลําดับ ซ่ึงหมวดเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมต่ําเพียง 1.6 เทา ซ่ึงคลายคลึงกับอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ที่ทรัพยากร และเทคโนโลยีมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ

หุนมากถึง 13.9 เทา และ 12.1 เทาตามลําดับ โดยเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีคาลบถึง -

204.0 เทา 

กําไรตอหุนนั้น หมวดบริการมีกําไรตอหุนสูงถึง 8.7 บาทตอหุน ขณะที่เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารมีเพียง 1.0 บาทตอหุน ทั้งนี้ควรพิจารณานโยบายดานการลงทุนของแตละ

หมวดอุตสาหกรรมประกอบการนําขอสรุปดังกลาวไปอางอิง 

หากพิจารณาตัวชี้วัดความสามารถในการแขงขันในกรณีมีการเก็บขอมูลระยะยาว หรือ 

อยางนอย 18 ปดังเชนการวิจัยฉบับนี้ เพื่อใหเห็นภาพของวัฏจักรธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงตาม

ชวงเวลาตาง ๆ พบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และกําไรตอหุนเปนตัวชี้วัดที่สะทอนให

เห็นลักษณะดังกลาวไดชัดเจน ดังผลที่พบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในชวงกอนวิกฤติ

มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ หลังวิกฤติ สวนในชวงวิกฤติมีคาลบ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา

ของกําไรตอหุน 
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โดยสรุป การนําปจจัยดานการกํากับดูแลกิจการมาปฏิบัติตามหลักทฤษฎีตัวแทน และ

การจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความขัดแยงของผลประโยชน สงผลบริษัทมีความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น  

อยางไรก็ตาม พบวา การแขงขันในบางหมวดธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับอุตสาหกรรม

ยังมีคูแขงขันจํานวนไมมาก ซ่ึงมีนัยของการแขงขันไมสมบูรณ มีผลทําใหไมสามารถวิเคราะหผล

ในระดับอุตสาหกรรมได อาทิเชน หมวดทรัพยากร ประกอบดวยอุตสาหกรรมเหมืองแร 2 บริษัท

และพลังงานและสาธารณูปโภค 4 บริษัท รวมเปน 6 บริษัท เปนตน 

ทั้งนี้ การนําผลการศึกษาขางตนไปใชมีขอควรระวัง คือ ขอมูลงบการเงิน ไดแก งบดุล 

และงบกําไรขาดทุนที่นํามาใชในรายงานฉบับนี้ไมไดรับการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานบัญชีซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในหลายเรื่อง อาทิ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี

ของสินคาคงเหลือที่ถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มค. 2551 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ถือปฏิบัติวันที่ 1 มค. 2550 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นถือ

ปฏิบัติวันที่ 1 มค. 2548 ที่ดิน อาคารและอุปกรณถือปฏิบัติวันที่ 1 มค. 2542 การรับรูรายไดถือ

ปฏิบัติวันที่ 1 มค. 2542 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ถือปฏิบัติวันที่ 1 มค 2539 เปนตน 

สวนปญหาอุปสรรคที่พบ คือ การขาดการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวของการกํากับดูแล

กิจการที่ชัดเจน อันเนื่องมาจากขอจํากัดดานกฎหมายที่ปกปองขอมูลเฉพาะของบริษัท ทําให

ประเด็นการกํากับดูแลกิจการไดรับการแลกเปลี่ยนและพัฒนาเฉพาะกลุมผูสนใจเทานั้น หาก

ขอมูลการกํากับดูแลกิจการในแตละดาน รวม 5 ดาน อันประกอบดวย  สิทธิของผูถือหุน การ

ปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไดรับการเผยแพร นาจะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย

มากขึ้น 

อีกทั้งความสามารถในการแขงขันโดยเฉพาะระดับองคการอาจไดรับผลกระทบจากตัว

แปรภายนอกอื่น ๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ การเงิน เปนตน และอุปสรรคสําคัญ คือ การขาด

เครือขาย หรือศูนยกลางที่เอื้ออํานวยแกนักวิชาการและผูสนใจในการเขาถึงและแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารดานความสามารถในการแขงขัน อันจะชวยเพิ่มพูนองคความรูดานความสามารถในการ

แขงขันอยางตอเนื่อง 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
  

 การวิจัยครั้งนี้มีประโยชนตอบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ ในการทราบถึง

สถานะความสามารถในการแขงขันและการกํากับดูแลกิจการ อาทิ บริษัทที่อยูในหมวดสินคา
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อุปโภคบริโภคควรใหความสําคัญตอการเติบโตของยอดขายเปนอยางมาก เนื่องจากมีคาเฉลี่ย

เพียงรอยละ 2.5 ในขณะที่คาเฉลี่ยรวมอยูที่รอยละ 15.2 เปนตน 

สําหรับรัฐบาลในฐานะผูกําหนดนโยบายสงเสริมความสามารถในการแขงขันและการ

กํากับดูแลกิจการควรสงเสริมหมวดธุรกิจที่มีความสามารถในการแขงขันต่ํา อาทิ บริษัทในหมวด

สินคาอุปโภคบริโภคใหมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น โดยการกระตุนใหเกิดอุปสงคของ

ผูบริโภค รวมทั้งพัฒนาความรูและทักษะดานกลยุทธแกบริษัท นอกจากนี้ ควรพัฒนาเครือขาย 

หรือศูนยกลางเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวของการกํากับดูแลกิจการและความสามารถในการ

แขงขันใหชัดเจน อันจะนําสูการพัฒนาความรูในดานดังกลาวไดอยางตอเนื่อง 

การวิจัยนี้มีประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย ไดแก ลูกคา พนักงาน รวมทั้งผูลงทุน และอื่น ๆ ใน

การทราบถึงระดับการดูแลกิจการอันมีผลตอการตัดสินใจที่เกี่ยวกับบริษัท หรือหมวดธุรกิจ อาทิ

เชน การตัดสินใจลงทุนในตลาดทุน  

สวนคณะกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ สามารถนําผล

การศึกษาไปเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางและนโยบายทั้งดานการกํากับดูแลกิจการ และการ

พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน อาทิ ควรมีกรรมการอิสระกี่คน ควรมีหัวหนาคณะผูบริหาร

และประธานคณะกรรมการเปนคนเดียวกัน หรือแยกอํานาจ เปนตน  

สุดทาย หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ อาทิ

เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมทั้งสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สามารถนําผลการศึกษาไปสนับสนุนแผนการ

พัฒนาระดับความสามารถในการแขงขัน และการกํากับดูแลกิจการ 

นอกจากนี้ ในการศึกษาความสามารถในการแขงขันระดับองคการในแงมุมอื่น

นอกเหนือจากการวิจัยฉบับนี้ อันเปนระดับที่จะสงเสริมใหเกิดความสามารถในการแขงขันระดับ

อุตสาหกรรมและประเทศนั้น อาจเลือกวิธีการวิจัยแบบตัดขวางในระยะเวลาไมเกิน 5 ปเนื่องจาก

เปนระยะเวลาที่บริษัทสวนใหญยังคงเก็บรักษาขอมูลไวครบถวน อีกทั้งยังสามารถเขาถึงขอมูล

ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งเปนศูนยกลางขอมูลของบริษัทจดทะเบียน ฯ  
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ประกอบดวยหลักการ

และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ แตไมรวมถึงเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติไว

ชัดเจนแลว ซ่ึงเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก  

1) สิทธิของผูถือหุน   

2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน   

3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย   

4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส   

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

 

หลักการ 
 

ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้ง

คณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของบริษัท บริษัทจึงควรสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน 

สิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การ

ไดรับขาวสาร    ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียง

ในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มี

ผลกระทบตอบริษัท เชน  การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและ

หนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน  

ผูถือหุนควรไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และขอมูลที่เพียงพอตอการ

พิจารณาในแตละวาระกอนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่

ประชุมและสงคําถามลวงหนา มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให

ผูอ่ืนเขารวมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทตองตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมกระทําการ

ใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน 
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แนวปฏิบัติท่ีดี 
 

1. คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการโดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือ

หุนซึ่งอาจไมจํากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกําหนดไวแลวก็ได  

2. คณะกรรมการควรดูแลใหบริษัทมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม 

ตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมแกผูถือหุนเปนการลวงหนา

อยางเพียงพอและทันเวลา และควรแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆที่ใชในการประชุม ข้ันตอน

การออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพรขอมูลดังกลาวไวใน Website ของบริษัทเปนการลวงหนา

กอนที่จะจัดสงเอกสาร เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา

อยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

3. ควรละเวนการกระทําใด ๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศ

ของบริษัท 

4. คณะกรรมการควรอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและ

ออกเสียงอยางเต็มที่ และควรละเวนการกระทําใดๆที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน 

เชน การเขาประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ  ไมควรมีวิธีการที่ยุงยากหรือมีคาใชจายมากเกินไป 

5. ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการ

แสดงความเห็นและตั้ง  คําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทได รวมทั้งอาจเปดโอกาส

ใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม 

6. กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถซักถามประธาน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆในเรื่องที่เกี่ยวของได 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 
หลักการ 
 

ผูถือหุนทุกราย ท้ังผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผู
ถือหุนตางชาติ ควรไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนสวนนอยที่ถูก
ละเมิดสิทธิควรมีโอกาสไดรับการชดเชย 

การสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวาคณะกรรมการและฝายจัดการจะดูแลใหการใชเงิน

ของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม เปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท  
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คณะกรรมการจึงควรกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ  และปกปองสิทธิข้ันพื้นฐานที่ไดกลาว

ไวแลวในหลักขอแรกอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนในลักษณะที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผู

ถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร  นอกจากนั้น ควรเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไม

สามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมและออก

เสียงลงมติแทน  

คณะกรรมการควรมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหา

ผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซ่ึงเปนการเอาเปรียบผูถือ

หุนอื่น เชน การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider trading) การนําขอมูลภายในไป

เปดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหารซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุน

โดยรวม เปนตน  

คณะกรรมการควรกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนได

เสียของตนและผูเกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความ

ขัดแยงของผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและ

ผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรม

ดังกลาว  

 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
 

1. คณะกรรมการควรมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอ

เพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน  

2. คณะกรรมการควรกําหนดเกณฑที่ชัดเจนเปนการลวงหนาเพื่อพิจารณาวาจะเพิ่ม

วาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไม  

3. ผูถือหุนที่เปนผูบริหารไมควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไม

จําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ 

4. คณะกรรมการควรกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการ เชน ใหเสนอชื่อผานคณะกรรมการสรรหาลวงหนา 3-4 เดือนกอนวันประชุมผู

ถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการ

เสนอชื่อ 
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5. คณะกรรมการควรสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถ

กําหนดทิศทางการ  ลงคะแนนเสียงได และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปน

ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

6. คณะกรรมการควรสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การ

ทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน เพื่อความโปรงใส

และตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง 

7. คณะกรรมการควรเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน  

8. คณะกรรมการควรกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายใน

เปนลายลักษณอักษร และแจงแนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ และควรกําหนดให

กรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสงรายงาน

ดังกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจํา 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 

หลักการ 
 

ผูมีสวนไดเสียควรไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
คณะกรรมการควรพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัท
กับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของ
กิจการ 

ในระบบการกํากับดูแลกิจการมีผูมีสวนไดเสียหลายกลุมดวยกัน ที่สําคัญ ไดแก ลูกคา 

พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู สังคม หรือภาครัฐ  กลุมผูมี

สวนไดเสียอื่น ไดแก คูแขง และผูสอบบัญชีอิสระ เปนตน 

คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมโดย

คํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัท ไมควรกระทํา

การใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น และควรกําหนดมาตรการชดเชยกรณีผูมี

สวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 

คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการ

ดําเนินงานของบริษัท เพื่อสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และควรเปดเผยขอมูลสําคัญที่

เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียเหลานั้นไดรับทราบอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถทําหนาที่ในการมีสวน

รวมดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คณะกรรมการควรมีมาตรการในการแจงเบาะแสตอคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการ

ทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิด

จรรยาบรรณ และควรมีกลไกคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแสดังกลาวดวย 

คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมอยางชัดเจน 

 
แนวปฏิบัติท่ีดี 

 

1. คณะกรรมการควรระบุไดวา ผูมีสวนไดเสียของบริษัทคือกลุมใดบาง แตละกลุมมีสิทธิ

ตามกฎหมายอยางไร  

2. คณะกรรมการควรจัดใหมีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกรณีมีผูแจงเบาะแส โดย

ชองทางในการแจงเบาะแสอาจกําหนดใหผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

เพื่อสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไวและรายงานตอ

คณะกรรมการ 

3. การกําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม คณะกรรมการควรพิจารณา

เรื่องที่มีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจโดยตรงใหครบถวน  เพื่อใหผูเกี่ยวของมั่นใจวา การ

ประกอบธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 
หลักการ 
 

คณะกรรมการควรดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ท้ัง
ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 
โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ 

ขอมูลสําคัญของบริษัทรวมถึง รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน

ตางๆ ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน 

การทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย นโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายตางๆ

ดังกลาว เปนตน 
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คุณภาพของรายงานทางการเงินเปนเรื่องที่ผูถือหุนและบุคคลภายนอกใหความสําคัญ 

คณะกรรมการจึงควรมั่นใจวา ขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ  

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนผูที่อยูในฐานะเหมาะสมที่สุดในการทําหนาที่ 

“โฆษก” ของบริษัท อยางไรก็ดี คณะกรรมการอาจแตงตั้งใหกรรมการทานอื่นหรือผูบริหารทําหนาที่

ดังกลาวแทน โดยผูที่ไดรับแตงตั้งควรทําหนาที่ดวยความระมัดระวัง นอกจากนี้ คณะกรรมการควร

จัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผูลงทุนสัมพันธ” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เชน 

ผูถือหุน ผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

 

1. นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

ฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว คณะกรรมการควร

พิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นๆดวย เชน Website 

ของบริษัท โดยควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 

2. คณะกรรมการควรรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ไดใหความเห็นชอบไวโดย

สรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป และ 

Website ของบริษัท เปนตน หากคณะกรรมการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและ

สังคม ก็ควรเปดเผยนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวดวย 

3. คณะกรรมการควรจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง

การเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

4. คณะกรรมการควรดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวม

ประชุมในปที่ผานมาและความเห็นจากการทําหนาที่ 

5. นอกจากการเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ แลว คณะกรรมการควรเปดเผยนโยบายการ

จายคาตอบแทนแกกรรมการและ   ผูบริหารระดับสูงที่สะทอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ

แตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของ  คาตอบแทนดวย ทั้งนี้ จํานวนเงินคาตอบแทนที่เปดเผย 

ควรรวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หลักการ 
 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระ
จากฝายจัดการ 

คณะกรรมการควรมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อ

ประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม คณะกรรมการควรจัดใหมีระบบแบงแยกบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝาย   จัดการที่ชัดเจน และดูแลใหบริษัทมี

ระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตาม

กฎหมายและมีจริยธรรม  

คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ 

ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความ

พยายามในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการที่เขมแข็ง 

กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง

ควรมีความโปรงใส ปราศจากอิทธิพลของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือฝายจัดการ และสราง

ความมั่นใจใหกับบุคคลภายนอก 

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ

ควรจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจําเปน 

โดยเฉพาะในกรณีที่ตองอาศัยความเปนกลางในการวินิจฉัย และควรกําหนดนโยบาย บทบาท 

หนาที่รับผิดชอบ กระบวนการทํางาน เชน การดําเนินการประชุมและการรายงานตอคณะกรรมการไว

อยางชัดเจน 

กรรมการทุกคนควรเขาใจเปนอยางดีถึงหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท พรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและปรับปรุงตัวเอง

ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา กรรมการควรปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและ

รอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน โดยไดรับขอมูลที่

ถูกตองและครบถวน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาใหเพียงพอเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม

ความรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ เปนหนาที่ของกรรมการที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 

ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ  
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การกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนของกรรมการโดยตรง 

กรรมการจึงไมควรอนุมัติคาตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการควรจัดใหมีกระบวนการกําหนด

คาตอบแทนที่โปรงใสและขอความเห็นชอบจากผูถือหุน ระดับและองคประกอบของคาตอบแทน

กรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ แต

ควรหลีกเลี่ยงการจายที่เกินสมควร 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
 

1.  โครงสรางคณะกรรมการ 
 

1.1 คณะกรรมการควรกําหนดจํานวนกรรมการที่ควรจะมีและองคประกอบที่ควรจะเปน

ของคณะกรรมการดวยความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการควรประกอบดวย

กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน นอกจากนี้ 

จํานวนกรรมการที่เหลือควรเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนแตละกลุม 

1.2 คณะกรรมการควรกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจน โดย

ระบุไวในนโยบายการกํากับดูแล  กิจการ 

1.3 คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของ 

“กรรมการอิสระ” เชน ควรกําหนดใหเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน กลต. และตลาด

หลักทรัพยฯหรือไม เพื่อใหกรรมการอิสระของบริษัทมีความเปนอิสระอยางแทจริงเหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของบริษัท 

1.4 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจํานวน

บริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนงมีมากเกินไป ดังนั้น คณะกรรมการควรพิจารณาประสิทธิภาพ

การทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัทอยางรอบคอบ หรือกําหนดจํานวนบริษัทที่

กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท และควร

ใหมีการเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนใหผูถือหุนทราบ  

1.5 คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่

บริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทอยางชัดเจน ทั้งประเภทของ

ตําแหนงกรรมการและจํานวนบริษัทที่สามารถไปดํารงตําแหนงได เชน ตองผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกอน เปนตน 
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1.6 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการมีหนาที่ความรับผิดชอบตางกัน 

คณะกรรมการควรกําหนดอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหชัดเจน และ

เพื่อไมใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด ควรแยกบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการออก

จากบุคคลที่ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

1.7 คณะกรรมการควรเลือกใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  

1.8 บริษัทควรมีเลขานุการบริษัทซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑ

ตางๆที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

 

2.  คณะกรรมการชุดยอย 
 

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ตองจัดใหมีตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ แลว 

คณะกรรมการควรพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

 

2.1  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   

ทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการและ

ผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเปนผูอนุมัติคาตอบแทน

ของผูบริหารระดับสูง สวนคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตองนําเสนอที่ประชุมผูถือ

หุนใหเปนผูอนุมัติ  

2.2  คณะกรรมการสรรหา  

ทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ

สรรหาที่ไดกําหนดไว และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ซ่ึงจะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปน

ผูแตงตั้งกรรมการ 

เพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการ

ชุดยอยควรเปนกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการชุดยอยควรเปนกรรมการอิสระประธาน

คณะกรรมการไมควรเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหการทําหนาที่ของ

คณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง 
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3.  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

3.1 คณะกรรมการควรทําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของบริษัท เชน วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง 

แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกํากับ ควบคุม ดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.2 คณะกรรมการควรจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณ

อักษร และใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว  คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.3 คณะกรรมการควรสงเสริมใหจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการควรติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 

3.4 คณะกรรมการควรพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การ

พิจารณาการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเปนไป

เพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยที่ผูมีสวนไดเสียไมควรมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตอง

ครบถวน 

3.5 คณะกรรมการควรจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงาน

ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการควรจัดใหมีบุคคล

หรือหนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ

ควบคุมดังกลาว และควรทบทวนระบบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.6 คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk  Management 

Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให

คณะกรรมการทราบเปนประจํา และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการ

จัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการ

เปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติ

ทั้งหลาย 
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4.  การประชุมคณะกรรมการ 
 

4.1 บริษัทควรจัดใหมีกําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงให

กรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุม

ได  

4.2 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาใหเหมาะสมกับภาระหนาที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัท

ไมไดมีการประชุมทุกเดือน บริษัทควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบ

ทุกเดือนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการได

อยางตอเนื่องและทันการ 

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการควรรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระ

การประชุมคณะกรรมการ โดยดูใหแนใจวาเรื่องที่สําคัญไดนําเขารวมไวแลว กรรมการแตละคนมี

ความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม 

4.4 เอกสารประกอบการประชุมควรสงใหแกกรรมการเปนการลวงหนา เอกสารดังกลาว

ควรมีลักษณะโดยยอเทาที่เปนไปได แตใหสารสนเทศทุกอยางที่ตองการ สําหรับเรื่องที่ไมประสงค

เปดเผยเปนลายลักษณอักษรก็ใหนําเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม 

4.5 ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและ

มากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการควร

สงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรใหความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่

นําสูที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกํากับดูแลกิจการ 

4.6 คณะกรรมการควรสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง 

และเพื่อมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

4.7 คณะกรรมการควรเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการหรือ

เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนดไว 

4.8 คณะกรรมการควรถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุม

ระหวางกันเองตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ 

โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการ ผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย 
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5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

  

5.1 คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจํา เพื่อให

คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยควรกําหนด

บรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ 

5.2 ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและ/หรือเฉพาะในบางเรื่อง  

ซ่ึงไมไดมุงที่กรรมการผูใดผูหนึ่งเปนรายตัว สวนการประเมินผลกรรมการเปนรายบุคคลสามารถ

ทําได แตเปนเรื่องละเอียดออน จึงควรกระทําดวยความระมัดระวังและรอบคอบ 

 

6.  คาตอบแทน   

 

6.1 คาตอบแทนของกรรมการควรจัดใหอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติ

อยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 

(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน 

กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการ

ชุดยอยควรไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมดวย 

6.2 คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรเปนไปตามหลักการและ

นโยบายที่คณะกรรมการกําหนดภายในกรอบที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และเพื่อ

ประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะ

ยาวควรสอดคลองกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน 

6.3 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนควรเปนผู

ประเมินผลกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกปเพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของ

กรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับกรรมการผูจัดการตามเกณฑที่เปน

รูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธในระยะยาว การพัฒนาผูบริหาร ฯลฯ ผลประเมินขางตนควรเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา

ใหความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเปนผูส่ือสารผลการพิจารณาให

กรรมการผูจัดการทราบ 
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7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 

7.1 คณะกรรมการควรสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการให

ความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง การฝกอบรม

และใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก 

7.2 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม ฝายจัดการควรจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่

เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ 

และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม 

7.3 คณะกรรมการควรกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพื่อทราบเปนประจําถึง

แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซ่ึงกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให

พรอมเปนแผนที่ตอเนื่องถึงผูสืบทอดงานในกรณีที่ตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

7.4 คณะกรรมการควรจัดใหมีโครงการสําหรับพัฒนาผูบริหาร โดยใหกรรมการผูจัดการ

รายงานเปนประจําทุกปถึงสิ่งที่ไดทําไปในระหวางป และควรพิจารณาควบคูกันไปเมื่อพิจารณา

แผนสืบทอดงาน 
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ตารางสรุปสาระสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน  
ป 2549 

 
หมวด เนื้อหาที่กําหนดไวแลว 

ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ 
เรื่องที่กําหนดเพิ่มเติม 

สิทธิของผูถือหุน - กําหนดนโยบายโดยคํานึงถึงสิทธิผูถือ

หุน สงเสริมการใชสิทธิและไมละเมิด

หรือริดรอนสิทธิ (ขอ 1) 

- อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิเขา

รวมประชุมผูถือหุนและออกเสียง และ

ละเวนการกระทําที่อาจจํากัดโอกาส

ดังกลาว (ขอ 2) 

- ผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลเกี่ยวกับวัน

ประชุมและวาระการประชุมเปนการ

ลวงหนา(ขอ 2) 

- ใหขอมูลอยางเพียงพอแกผูถือหุนเพื่อ

การตัดสินใจลงมติ (ขอ 2) 

- เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดง

ความเห็นในที่ประชุมผูถือหุน (ขอ 4) 

- กรรมการทุกคนเขาประชุมผูถือหุน (ขอ 4) 

- เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุม

ผูถือหุนลวงหนาไวใน website กอน

จัดสงเอกสาร 

- เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา

กอนวันประชุม 

 

ความเทาเทียมกัน 

ของผูถือหุน 

- เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขา

ประชุมดวยตนเองมอบฉันทะใหผูอื่น 

เชน กรรมการอิสระของบริษัท มา

ประชุมและออกเสียงลงมติแทน (ขอ 2) 

- ใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุน

กําหนดทิศทางการลงคะแนนได (ขอ 2) 

- ควรกําหนดมาตรการดูแลขอมูลภายใน

เพื่อปองกันการนําไปใชเพื่อประโยชน

สวนตนในทางมิชอบ (ขอ 6) 

- ผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพิ่มวาระ

การประชุมกอนวันประชุม และ

คณะกรรมการกําหนดแนวทางพิจารณา

เพิ่ม/ไมเพิ่มวาระที่เสนอดังกลาว 

- ผูถือหุนสวนนอยมีโอกาสเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเปนกรรมการ และคณะกรรมการ

กําหนดแนวทางพิจารณา 

- ใชบัตรลงคะแนนในวาระสําคัญ 

- เลือกกรรมการเปนรายคน 

- ไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผู

ถือหุนทราบลวงหนา 

- กรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลตอ

คณะกรรมการเกี่ยวกับสวนไดเสียของ

ตนและผูเกี่ยวของ  

- กรรมการรายงานการถือครองหลักทรัพย

ใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา 
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หมวด เนื้อหาที่กําหนดไวแลว 
ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ 

เรื่องที่กําหนดเพิ่มเติม 

บทบาทของผูมีสวน

ไดเสีย 

- กําหนดนโยบายใหมีการคํานึงถึงสิทธิตาม

กฎหมายของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม (ขอ 3) 

- พัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

ในการสรางเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท 

(ขอ 3) 

มีมาตรการในการสื่อสารกับคณะกรรมการใน

ประเด็นเกี่ยวกับความถูกตองของรายงาน

การเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือ

การทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ และมี

กลไกคุมครอง 

กําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและ

สังคมอยางชัดเจน 

การเปดเผยขอมูล

และความโปรงใส 

- เปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูล

การเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

โปรงใส ผานชองทางตางๆ ใหผูใชเขาถึงขอมูล

ไดอยางเทาเทียมกัน (ขอ 15) 

- มีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผู

ลงทุนสัมพันธ” (ขอ 15) 

- รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการโดย

สรุป รวมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาวผานชองทางตางๆ (ขอ 1) 

- จัดทํารายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตอรายงานทางการเงินและ

แสดงไวคูกับรายงานผูสอบบัญชีในรายงาน

ประจําป (ขอ 14) 

- เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแก

กรรมการและผูบริหารระดับสูงในรายงาน

ประจําป รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของ

คาตอบแทนดวย (ขอ 10) 

เปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผาน Website 

เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอม

และสังคมและผลของการปฏิบัติตามนโยบาย

ดวย 

เปดเผยการทําหนาที่ของคณะกรรมการชุด

ยอยในรอบปท่ีผานมา เชน จํานวนครั้งการ

ประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขา

รวมประชุม และความเห็นจากการทําหนาที่ 

เปดเผยคาตอบแทนที่กรรมการแตละทาน

ไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทยอย 

ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ - 

โครงสรางและ

คณะกรรมการชุด

ยอย 

- กําหนดจํานวนกรรมการที่ควรจะมีและ

องคประกอบท่ีควรจะเปนของ

คณะกรรมการ (ขอ 8) 

- คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ

อิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง

คณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน (ขอ 8) 

- จํานวนกรรมการที่เหลือเปนไปตาม

สัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุนของ

ผูถือหุนแตละกลุม (ขอ 8) 

- ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ  

- กําหนดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผูท่ีจะ

ดํารงตําแหนงกรรมการ โดยคํานึงถึง

ความหลากหลายของทักษะ 

ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดาน

ท่ีเปนประโยชนกับบริษัท รวมทั้งการ

อุทิศเวลาและความพยายามในการ

ปฏิบัติหนาที่ 

- พิจารณาความเหมาะสมของการ

กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

- จํากัดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคน 
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หมวด เนื้อหาที่กําหนดไวแลว 
ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ 

เรื่องที่กําหนดเพิ่มเติม 

 

 

ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ - 

บทบาท หนาที่และ

ความรับผิดชอบ 

- ไมเปนบุคคลเดียวกันเพื่อไมใหคนใดคน

หนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด (ขอ 9) 

- ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ  

(ขอ 9) 

- มีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

(ขอ 12) 

- คณะกรรมการมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน 

และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ

(ขอ 5) 

- คณะกรรมการและฝายจัดการแยก

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบกัน

ชัดเจน (ขอ 5) 

- คณะกรรมการทําหนาที่พิจารณาและให

ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของบริษัท เชน วิสัยทัศน 

ภารกิจ และกลยุทธ ตลอดจนกํากับดูแล

การปฏิบัติงานของฝายจัดการ (ขอ 5) 

- มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทที่เปนลายลักษณอักษร และไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (ขอ 1) 

- จัดทําแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ

หรือจรรยาบรรณเปนลายลักษณอักษร

และติดตามการปฏิบัติ (ขอ 7) 

- คณะกรรมการ ฝายจัดการ และผูถือหุน

พิจารณาขจัดปญหาความขัดแยงของ

ผลประโยชนอยางรอบคอบ ซ่ือสัตย 

สุจริต มีเหตุมีผลและเปนอิสระ (ขอ 6) 

- มีระบบการควบคุมภายใน และมีบุคคล

หรือหนวยงานที่มีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาว 

(ขอ 13) 

- มีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม

ท้ังองคกร(ขอ 13)   

จะไปดํารงตําแหนง 

- กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของ

กรรมการอยางชัดเจน 

- กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไป

ดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของ

กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง

ของบริษัทอยางชัดเจน 

- กระบวนการสรรหากรรมการมีความ

โปรงใส สรางความมั่นใจใหกับ

บุคคลภายนอก โดยจัดใหมี

คณะกรรมการสรรหา 

- ประธานกรรมการไมเปนประธานหรือ

สมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย 

- สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน และ

คณะกรรมการสรรหาเปนกรรมการ

อิสระ 

- มีเลขานุการบริษัท 

- คณะกรรมการทบทวนนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาวเปนประจํา อยางนอยปละ 1 

ครั้ง 

- ทบทวนระบบการควบคุมภายในและ

ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 
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หมวด เนื้อหาที่กําหนดไวแลว 

ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ 

เรื่องที่กําหนดเพิ่มเติม 

การประชุม

คณะกรรมการ 

- จํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ

เหมาะสมกับภาระหนาที่และความ

รับผิดชอบ กรรมการประชุมทุกครั้ง (ขอ 

11) 

- คณะกรรมการไดรับขอมูลที่มี

ความสําคัญตอการตัดสินใจเปนการ

ลวงหนา (ขอ 11) 

- ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไวอยาง

เพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเร่ืองและ

มากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหา

สําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน (ขอ 

11)   

- ในกรณีท่ีบริษัทไมไดมีการประชุมทุกเดือน 

บริษัทควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

เสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 

- ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

รวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ 

- กรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาสู

วาระการประชุมคณะกรรมการได 

- คณะกรรมการขอขอมูลเพิ่มไดจาก

กรรมการผูจัดการหรือเลขานุการบริษัท

ตามนโยบายที่ตกลงกัน 

- ผูบริหารระดับสูงเขาประชุมคณะกรรมการ

เพื่อชี้แจงขอมูลในฐานะผูเกี่ยวของกับ

ปญหาโดยตรง 

- กรรมการที่ไมเปนผูบริหารประชุมระหวาง

กันเองตามความจําเปน 

ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ - การ

ประเมินตนเอง 

- จัดใหมีการประเมินผลปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการเปนประจําทุกป 

ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ - 

คาตอบแทน 

- มีกระบวนการกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการที่โปรงใสและไดรับการ

อนุมัติจากผูถือหุน (ขอ 10) 

- รูปแบบและจํานวนเงินคาตอบแทน

กรรมการอยูในระดับที่เหมาะสม (ขอ 

10) 

- คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงเปนไป

ตามที่คณะกรรมการกําหนด (ขอ 10) 

- การกําหนดคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ

พิจารณาจากผลประเมินที่จัดทําโดย

คณะกรรมการที่ไมรวมกรรมการที่เปน

ผูบริหาร  หรือโดยคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน ซ่ึงเกณฑการประเมินมีการ

กําหนดลวงหนารวมกับกรรมการผูจัดการ

และเปนรูปธรรม 

ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ - การ

พัฒนากรรมการและ

ผูบริหาร 

- - กรรมการทุกคนเขาใจหนาที่ความ

รับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท  

- แนะนําลักษณะและแนวทางการดําเนิน

ธุรกิจใหแกกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการใหม 

- มีแผนสืบทอดงานและพัฒนาผูบริหาร 

- สงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแก 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร 

เลขานุการบริษัท ฯลฯ 
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ตัวยอ ช่ือบริษัท กลุมธุรกิจ อุตสาหกรรม 

CHOTI บริษัทหองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ 

จํากัด (มหาชน) 

1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

ธุรกิจการเกษตร 

CPF บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 

(มหาชน)                    

1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

ธุรกิจการเกษตร 

GFPT บริษัทจีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                 1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

ธุรกิจการเกษตร 

LEE บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด 

(มหาชน)                           

1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

ธุรกิจการเกษตร 

PPC บริษัทแพ็คฟูดส จํากัด (มหาชน)                1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

ธุรกิจการเกษตร 

SH  บริษัทซีฮอรส จํากัด (มหาชน)                    1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

ธุรกิจการเกษตร 

SSF บริษัทสุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)              1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

ธุรกิจการเกษตร 

STA บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด 

(มหาชน)                      

1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

ธุรกิจการเกษตร 

TAF บริษัทไทย อกริ ฟูดส จํากัด (มหาชน)       1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

ธุรกิจการเกษตร 

ABICO บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)     1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

HTC บริษัทหาดทิพย จํากัด (มหาชน)                1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

MALEE บริษัทมาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)      1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

MINT บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) 

1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

PR บริษัทเพรซิเดนทไรซโปรดักส จํากัด 

(มหาชน)                     

1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 
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S&P บริษัทเอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน)                     

1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

SAICO บริษัทสยามอุตสาหกรรมการเกษตร 

สับปะรดและอื่น ๆ จํากัด (มหาชน) 

1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

SFP บริษัทอาหารสยาม จํากัด (มหาชน)  1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

SSC บริษัทเสริมสุข จํากัด (มหาชน)                   1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

TC บริษัททรอปคอล แคนนิ่ง จํากัด 

(มหาชน) 

1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

TF  บริษัทไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด 

(มหาชน)                        

1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

TIPCO บริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด

(มหาชน) 

1. เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

AFC บริษัทเอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)        2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

BATA บริษัทรองเทาบาจาแหงประเทศไทย 

จํากัด (มหาชน)                

2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

BNC บริษัทบางกอกไนลอน จํากัด (มหาชน)    2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

BTNC บริษัทบูติคนิวซิต้ี จํากัด (มหาชน)              2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

CPH บริษัทคาสเซอรพีค โฮลดิ้งส จํากัด 

(มหาชน)                      

2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

HT บริษัทวาไทยอุตสาหกรรม จํากัด 

(มหาชน)                        

2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

ICC บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) 

2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

LTX บริษัทลัคกี้เท็คซ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

NC บริษัทนิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จํากัด 

(มหาชน)                        

2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 
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PAF บริษัทแพนเอเซียฟุตแวร จํากัด 

(มหาชน)                         

2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

PG บริษัทประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)      2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

PRANDA บริษัทแพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด 

(มหาชน)  

2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

SAWANG บริษัทสวางเอ็กซปอรต จํากัด (มหาชน)  2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

SUC บริษัทสหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)               2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

TNL บริษัทธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)               2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น 

DTCI บริษัทดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส จํากัด 

(มหาชน)                         

2. สินคาอุปโภคบริโภค ของใชใน

ครัวเรือนและ

สํานักงาน 

IFEC บริษัทอินเตอรฟารอีสท วิศวการ จํากัด  

(มหาชน)  

2. สินคาอุปโภคบริโภค ของใชใน

ครัวเรือนและ

สํานักงาน 

MODERN บริษัทโมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด 

(มหาชน)                        

2. สินคาอุปโภคบริโภค ของใชใน

ครัวเรือนและ

สํานักงาน 

SIAM บริษัทสยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (มหาชน) 

2. สินคาอุปโภคบริโภค ของใชใน

ครัวเรือนและ

สํานักงาน 

SITHAI บริษัทศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด 

(มหาชน)                        

2. สินคาอุปโภคบริโภค ของใชใน

ครัวเรือนและ

สํานักงาน 

SUN บริษัทซันวูดอินดัสทรีส จํากัด (มหาชน)   2. สินคาอุปโภคบริโภค ของใชใน

ครัวเรือนและ

สํานักงาน 

JCT บริษัทแจกเจียอุตสาหกรรม (ไทย) 

จํากัด (มหาชน)                 

2. สินคาอุปโภคบริโภค ของใชสวนตัว

และเวชภัณฑ 
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OCC บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน)  2. สินคาอุปโภคบริโภค ของใชสวนตัว

และเวชภัณฑ 

S&J บริษัทเอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล 

เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 

2. สินคาอุปโภคบริโภค ของใชสวนตัว

และเวชภัณฑ 

CTW บริษัทจรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด 

(มหาชน)                    

4. สินคาอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรม

และเครื่องจักร 

KKC บริษัทกุลธรเคอรบ้ี จํากัด (มหาชน)           4. สินคาอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรม

และเครื่องจักร 

PATKL บริษัทพัฒนกล จํากัด (มหาชน)                 4. สินคาอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรม

และเครื่องจักร 

AJ บริษัทเอ.เจ. พลาสท จํากัด (มหาชน)        4. สินคาอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ 

ALUCON บริษัทอลูคอน จํากัด (มหาชน)                   4. สินคาอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ 

CSC บริษัทฝาจีบ จํากัด (มหาชน)                      4. สินคาอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ 

NEP บริษัทเอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและ

อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)         

4. สินคาอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ 

TFI บริษัทไทยฟลมอินดัสตรี่ จํากัด 

(มหาชน)                          

4. สินคาอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ 

TMD บริษัทอุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด 

(มหาชน)                    

4. สินคาอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ 

TOPP บริษัทไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)  4. สินคาอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ 

TCB บริษัทไทยคารบอนแบล็ค จํากัด 

(มหาชน)                         

4. สินคาอุตสาหกรรม ปโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ 

TCCC บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)    4. สินคาอุตสาหกรรม ปโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ 

CWT บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด 

(มหาชน) 

4. สินคาอุตสาหกรรม ยานยนต 

GYT บริษัทกูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)                    

4. สินคาอุตสาหกรรม ยานยนต 
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SMC บริษัทเอสเอ็มซี มอเตอรส  จํากัด 

(มหาชน)                          

4. สินคาอุตสาหกรรม ยานยนต 

STANLY บริษัทไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด 

(มหาชน)                     

4. สินคาอุตสาหกรรม ยานยนต 

TNPC บริษัทไทยนามพลาสติกส จํากัด 

(มหาชน) 

4. สินคาอุตสาหกรรม ยานยนต 

AP บริษัทเอเซี่ยนพร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอป

เมนท จํากัด (มหาชน)                       

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

BLAND บริษัทบางกอกแลนด จํากัด (มหาชน)      5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

CNT บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 

จํากัด (มหาชน)                 

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

HEMRAJ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด 

(มหาชน)                         

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

KMC บริษัทกฤษดามหานคร จํากัด (มหาชน)   5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

LH บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด 

(มหาชน) 

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

MK บริษัทมั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)      5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

POWER บริษัท เพาเวอร-พี จํากัด (มหาชน)  5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

QH บริษัทควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน)          5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

STEC บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)      

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

TFD บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน)                

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 
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DCC บริษัทไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน)   5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 

EWC บริษัทอีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน)   5.  อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 

GEN บริษัทเจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด

(มหาชน) 

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 

RCI บริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน)                 

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 

SCC  บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)       5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 

SCCC บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด 

(มหาชน)                        

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 

SCP บริษัททักษิณคอนกรีต จํากัด (มหาชน)    5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 

TASCO บริษัททิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)      5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 

TCC บริษัท ไทย แคปปตอล คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)                  

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 

TCMC บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด 

(มหาชน)                       

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 

TGCI บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ 

จํากัด (มหาชน)              

5. อสังหาริมทรัพยและกอสราง วัสดุกอสราง 

PDI บริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)    6. ทรัพยากร เหมืองแร 

THL บริษัททุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)         6. ทรัพยากร เหมืองแร 

BANPU บริษัทบานปู จํากัด (มหาชน)                      6. ทรัพยากร พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

MDX ผูทําแผนของบริษัทเอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด 

(มหาชน)   

6. ทรัพยากร พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

STRD บริษัทซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอป

เมนท จํากัด (มหาชน) 

6. ทรัพยากร พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

SUSCO บริษัทสยามสหบริการ จํากัด (มหาชน)    6. ทรัพยากร พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

AHC บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จํากัด  7.  บริการ การแพทย 
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BGH บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 

(มหาชน) 

7. บริการ การแพทย 

BH บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด 

(มหาชน)                    

7. บริการ การแพทย 

KDH บริษัทโรงพยาบาลกรุงธน จํากัด 

(มหาชน)                        

7. บริการ การแพทย 

RAM บริษัทโรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด 

(มหาชน)                     

7. บริการ การแพทย 

SKR บริษัทศิครินทร จํากัด (มหาชน)                 7. บริการ การแพทย 

SVH บริษัทสมิติเวช จํากัด (มหาชน)                  7. บริการ การแพทย 

ASIA บริษัทเอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)           7. บริการ การทองเที่ยวและ

สันทนาการ 

CENTEL บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 

(มหาชน)                     

7. บริการ การทองเที่ยวและ

สันทนาการ 

CSR บริษัทเทพธานีกรีฑา จํากัด (มหาชน)       7. บริการ การทองเที่ยวและ

สันทนาการ 

DTC บริษัทดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  7. บริการ การทองเที่ยวและ

สันทนาการ 

ERAWAN บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 7. บริการ การทองเที่ยวและ

สันทนาการ 

MANRIN บริษัทแมนดารินโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) 7. บริการ การทองเที่ยวและ

สันทนาการ 

OHTL บริษัทโรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) 

7. บริการ การทองเที่ยวและ

สันทนาการ 

PA บริษัทแปซิฟค แอสเซ็ทส จํากัด 

(มหาชน) 

7. บริการ การทองเที่ยวและ

สันทนาการ 

ROH บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน)              

7. บริการ การทองเที่ยวและ

สันทนาการ 



 168 

ตัวยอ ช่ือบริษัท กลุมธุรกิจ อุตสาหกรรม 

JUTHA บริษัทจุฑานาวี จํากัด (มหาชน)                 7. บริการ ขนสงและโลจิ

สติกส 

KWC บริษัทกรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)       7. บริการ ขนสงและโลจิ

สติกส 

RCL บริษัทอาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)             7. บริการ ขนสงและโลจิ

สติกส 

SST บริษัททรัพยศรีไทยคลังสินคา จํากัด 

(มหาชน) 

7. บริการ ขนสงและโลจิ

สติกส 

THAI บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)             7. บริการ ขนสงและโลจิ

สติกส 

BIGC บริษัทบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) 

7. บริการ พาณิชย 

BJC บริษัทเบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)      7. บริการ พาณิชย 

MINOR บริษัทไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)                      

7. บริการ พาณิชย 

ROBINS บริษัทหางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด 

(มหาชน)                     

7. บริการ พาณิชย 

SINGER บริษัทซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)                      

7. บริการ พาณิชย 

SPC บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)        7. บริการ พาณิชย 

SPI บริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน)                     

7. บริการ พาณิชย 

APRINT บริษัทอมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 

จํากัด (มหาชน)               

7. บริการ ส่ือและสิ่งพิมพ 

FE บริษัทฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)       7. บริการ ส่ือและสิ่งพิมพ 

MATI บริษัทมติชน จํากัด (มหาชน)                      7. บริการ ส่ือและสิ่งพิมพ 

NMG บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน) 

7. บริการ ส่ือและสิ่งพิมพ 
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ตัวยอ ช่ือบริษัท กลุมธุรกิจ อุตสาหกรรม 

P-FCB บริษัทประกิต โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)       7. บริการ ส่ือและสิ่งพิมพ 

POST บริษัทโพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)     7. บริการ ส่ือและสิ่งพิมพ 

SE-ED บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)           7. บริการ ส่ือและสิ่งพิมพ 

TONHUA บริษัทตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด 

(มหาชน) 

7. บริการ ส่ือและสิ่งพิมพ 

KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน) 

8. เทคโนโลยี ช้ินสวนอิเลคโทร

นิคส 

METCO บริษัทมูราโมโต อีเล็คตรอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน)          

8. เทคโนโลยี ช้ินสวนอิเลคโทร

นิคส 

SVI บริษัทเอสวีไอ จํากัด (มหาชน)    8.  เทคโนโลยี ช้ินสวนอิเลคโทร

นิคส 

ADVANC บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน)                  

8. เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

IEC บริษัทอินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง 

จํากัด (มหาชน)                

8. เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

PT ผูบริหารแผนของบริษัท พรีเมียร เทค

โนโลยี่ จํากัด (มหาชน)             

8. เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

SHIN บริษัทชิน คอรปอเรชั่นส จํากัด 

(มหาชน) 

8. เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก ค 

สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่ใชอยูปจจุบัน ณ พฤศจิกายน 2553 

และมาตรฐานการบัญชีไทยที่ใชอยูปจจุบัน 
 

 

 

 



สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใชอยูปจจบุัน  
ณ พฤศจกิายน 2553 

 

รายการ มาตรฐานบัญชี เรื่อง วันถือปฎิบัติ วันทีล่งราชกจิจา การยกเลกิ /ใชมาตรฐานแทน/หมายเหตุ 

1. แมบทการบัญชี 

(ปรับปรุง 2552)  

แมบทการบัญชี ใชทันทีที่ประกาศ 

ในราชกิจจา 

26 พค 53  

2. ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 

2550)  

การนาเสนองบการเงนิ 

(ฉบับที ่35 เดิม)  

1 มค. 2551  11 ตค 2550  1 มค 2554/ ใชฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

3. ฉบับที ่2 (ปรับปรุง 

2550)  

สินคาคงเหลือ (ฉบับที ่

31 เดิม)  

1 มค. 2551  28 ธค. 2550  1 มค 2554/ ใชฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

4. ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 

2550)  

งบกระแสเงนิสด (ฉบับ

ที ่25 เดิม)  

1 มค. 2551  15 พค. 2550  1 มค 2554/  

ใชฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

5. ฉบับที ่8 (ปรับปรุง 

2550)  

นโยบายการบญัชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญช ีและ

ขอผิดพลาด (ฉบับที ่

39 เดิม)  

1 มค. 2551  11 ตค 2550  1 มค 2554/  

ใชฉบับที ่8 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  
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6. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2549)  

เหตุการณภายหลัง

วันที่ในงบดุล (ฉบับที่ 

52 เดิม)  

1 มค. 2548   8 มิย 2549   1 มค 2554/ใชฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

เหตุการณภายหลัง รอบระยะเวลารายงาน ที่ลง

ราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

7. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 

2550)  

สัญญากอสราง (ฉบับ

ที่ 49 เดิม)  

1 มค. 2551   15 พค. 2550   1 มค 2554/  

ใชฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

8. ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได   1 มค. 2556   26 พค 53  ฉบับใหม  

9. ฉบับที่ 14  การเสนอขอมูลทาง

การเงินจาแนกตาม

สวนงาน (ฉบับที่ 24 

เดิม)  

1 มค. 2537   28 ธค 2543  

(ประกาศ กบช)  

10. ฉบับที่ 16  ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ (ฉบับที่ 32 

เดิม)  

1 มค. 2542   28 ธค 2543  

(ประกาศ กบช)  

1 มค 2554/  

ใชฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  

ที่อยูระหวางการลงราชกิจจา  

11. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2550)  

สัญญาเชา (ฉบับที่ 29 

เดิม)  

1 มค. 2551   28 ธค. 2550   1 มค 2554/ ใชฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

12. ฉบับที่ 18  การรับรูรายได (ฉบับที่ 

37 เดิม)  

1 มค. 2542   28 ธค 2543  

(ประกาศ กบช)  

1 มค 2554/ ใชฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)  

ที่อยูระหวางการลงราชกิจจา  
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13. ฉบับที่ 19  ผลประโยชนพนักงาน   1 มค 2554  อยูระหวาง การลง

ราชกิจจา  

ฉบับใหม  

14. ฉบับที่ 20  การบัญชีสาหรับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับความ

ชวยเหลือจากรัฐบาล  

(ฉบับที่ 55 เดิม)  

1 มค. 2547   -  1 มค 2556/ ใชฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

15. ฉบับที่ 21  ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ (ฉบับที่ 

30 เดิม)  

1 มค 2539   28 ธค 2543  

(ประกาศ กบช)  

1 มค 2556/ ใชฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  

ที่อยูระหวางการลงราชกิจจา  

16. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 

2550)  

ตนทุนการกูยืม (ฉบับ

ที่ 33 เดิม)  

1 มค. 2551   15 พค. 2550   1 มค 2554/  

ใชฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

17. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 

2550)  

การเปดเผยขอมูล

ระหวางบุคคลและ 

1 มค. 2554   26 มิย. 2552   1 มค 2554/ ใชฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  
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กิจการที่เกี่ยวของกัน 

(ฉบับที่ 47 เดิม)  

18. ฉบับที่ 26  การบัญชีและการ

รายงานโครงการ

ผลประโยชน เมื่อออก

จากงาน  

1 มค 2554  อยูระหวาง การลง

ราชกิจจา  

ฉบับใหม  

19. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2550)  

งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

(ฉบับที่ 44 เดิม)  

1 มค. 2550   15 พค. 2550   1 มค 2554/ ใชฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

20. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2550)  

เงินลงทุนในบริษัทรวม 

(ฉบับที่ 45 เดิม)  

1 มค. 2550   15 พค. 2550   1 มค 2554/ ใชฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

21. ฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงิน

ในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน

เฟอรุนแรง  

26 พค 2554   26 พค 2553  ฉบับใหม  

22. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 

2550)  

สวนไดเสียในการรวม

คา (ฉบับที่ 46 เดิม)  

1 มค. 2550   15 พค. 2550   1 มค 2554/ ใชฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

23. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 

2552)  

กาไรตอหุน   26 พค. 2553   26 พค 2553   1 มค 2554/  

ใชฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)  
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ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

24. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 

2550)  

งบการเงินระหวางกาล 

(ฉบับที่ 41 เดิม)  

1 มค. 2551   11 ตค 2550   1 มค 2554/ ใชฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

25. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2550)  

การดอยคาของ

สินทรัพย  

1 มค 2552   9 มค 2552   1 มค 2554/  

ใชฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

26. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 

2548)  

ประมาณการหนี้สิน 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

(ฉบับที่ 53 เดิม)  

1 มค. 2548   9 มิย 2548   1 มค 2554/ ใชฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

27. ฉบับที่ 38  สินทรัพยไมมีตัวตน 

(ฉบับที่ 51 เดิม)  

1 มค. 2551   28 ธค. 2550   1 มค 2554/  

ใชฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

28. ฉบับที่ 39  การรับรูและการวัด

มูลคาเครื่องมือทาง

การเงิน  

เปนราง รอความชัดเจนจากมาตรฐานการบัญชีสากล  

29. ฉบับที่ 40  อสังหาริมทรัพยเพื่อ

การลงทุน  

1 มค. 2554   26 มิย. 2552   1 มค 2554/ ใชฉบับที่ 40(ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 26 พค 53 แทน  

 

175 



 176 

30. ฉบับที่ 41  เกษตรกรรม  ฉบับใหม และยังเปนราง ยังมีผลกระทบในทางปฏิบัติ ซ่ึงอยูระหวางการทบทวน  

31. มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1  

การปรับใชมาตรฐาน

การรายงานทาง

การเงิน ครั้งแรก  

ฉบับใหมและยังเปนราง รอความชัดเจนมาตรฐานการบัญชีสากล  

32. มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2  

การจายโดยใชหุนเปน

เกณฑ  

1 มค 2554  อยูระหวาง การลง

ราชกิจจา  

ฉบับใหม  

33. มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2550)  

การรวมธุรกิจ (ฉบับ 

43 เดิม)  

1 มค. 2551   28 ธค 2543  

(ประกาศ กบช)  

1 มค 2554/ใช มาตรฐาน การรายงานทาง

การเงิน  

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)  

ที่ลงราชกิจจา 30 สค 2553 แทน  

34. มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 

2552)  

สัญญาประกันภัย  เคยผานทุกขั้นตอนการพิจารณา แตรอความชัดเจนมาตรฐานการบัญชีสากล เกี่ยวกับเครื่องมือ

ทางการเงิน  

35. มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ถือไวเพื่อขายและ

การดาเนินงานที่

1 มค 2552   9 มค 

2552  

1 มค 2554/ใชมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

5 (ปรับปรุง 2552) ที่ลงราชกิจจา 26 พค 2553 แทน  
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2550)  ยกเลิก(ฉบับ 54 เดิม)  

36. มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 6  

การสารวจและการ

ประเมินคาแหลง

ทรัพยากรแร  

1 มค 2554   26 พค 2553  

37. มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7  

การเปดเผยขอมูลสา

หรับเครื่องมือทาง

การเงิน  

เปนราง รอความชัดเจนมาตรฐานการบัญชีสากล  

38. มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 8  

สวนงานปฏิบัติงาน  เปนราง รอความชัดเจนมาตรฐานการบัญชีสากล  
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มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใชอยูปจจุบัน  (มีการเปลี่ยนเลขระบุฉบับเทานั้น เปนมาตรฐานไทยที่ถือ

ปฎิบัติเดิม) 
 

รายการ มาตรฐานการ

บัญชี 

เรื่อง วันถือปฎิบัติ วันที่ลงราชกิจจา 

1. ฉบับที่ 101  หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับ

ท่ี 11 เดิม)  

1 มค. 2532   28 ธค 2543  

(ประกาศ กบช)  

2. ฉบับที่ 102  การรับรูรายไดสาหรับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย (ฉบับที่ 26 เดิม)  

1 เม.ย. 2537   28 ธค 2543  

(ประกาศ กบช)  

3. ฉบับที่ 103  การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน

ของธนาคารและสถาบันการเงิน ท่ี

คลายคลึงกัน (ฉบับที่ 30 เดิม)  

1 มค. 2550   30 ตค 2549  

4. ฉบับที่ 104  การบัญชีสาหรับการปรับ

โครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2545) (ฉบับที่ 34 

เดิม)  

1 มค. 2545   20 ธค. 2545  

(ประกาศ กบช)  

5. ฉบับที่ 105  การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตรา

สารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 

เดิม)  

1 มค 2542   28 ธค 2543  

(ประกาศ กบช)  

6. ฉบับที่ 106 การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิน

ธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน (ฉบับที่ 

42 เดิม) 

1 มค 2543  28 ธค 2543  

(ประกาศ กบช) 

7. ฉบับที่ 107 การแสดงรายการและการเปดเผย

ขอมูลเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับ

ท่ี 48 เดิม) 

1 มค 2543  28 ธค 2543  

(ประกาศ กบช) 



 

 

(14) 

 

ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ นามสกุล    นางสาว สุภานี นวกุล 

 

ประวัติการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2536 

 

 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2542 

 

ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2537 – 2539 

 พนักงานโอนเงินตางประเทศ 

 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

  

พ.ศ. 2543 – 2544 

 อาจารยประจําสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

 

 พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน 

 ผูจัดการฝายขาย 

 บริษัท ไทยโลจิซทิคส เซอรวิส จํากัด 
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