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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและคุณภาพก าไรของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยี โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากงบ
การเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2560 
ประชากรที่ใช้คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 37 บริษัท 
รวม 74 รายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติเชิงพรรณนา  คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
ผลการศึกษาพบว่า การก ากับดูแลกิจการที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรด้านสภาพคล่องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ได้แก่ ด้านขนาดของคณะกรรมการ (r=0.280, P<0.05) ด้านคณะกรรมการอิสระ (r=0.320, P<0.01), และด้าน
สัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ (r=0.488, P<0.01) และนอกจากนี้ การก ากับดูแลกิจการด้านสัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ยัง
มีความความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรด้านสภาพหนี้สิน (r=0.396, P<0.01) และด้านอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(ROA) (r=0.231, P<0.05)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลที่ได้แสดงว่าบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยป้องกัน
การบิดเบือนข้อมูลทางงบการเงินได้ รวมทั้งจะช่วยเป็นทางเลือกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่สนใจ ใช้ในการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ : การก ากับดูแลกิจการ, คุณภาพก าไร, บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี 
 

Abstract 
 The research purpose was to study the relation between corporate governances and profit 
quality of listed companies in the Stock Exchange of Thailand, technology group. The researcher 
collected the data from the financial statements, annual reports, and annual information list forms 
(form56-1) during 2016 to 2017. The population was the listed companies in the Stock Exchange of 
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Thailand, technology group consist of 37 companies, total 74 lists. The statistic for data analysis was 
mean, standard deviation, maximum and minimum, and the inferential statistics was the Pearson 
correlation coefficient analysis.  
 The findings were the corporate governance related to profit quality on liquidity aspect 
with statistical significance were the board size (r=0.280, P<0.05), the independent boards aspect 
(r=0.320, P<0.01), and the proportion of major shareholders aspect (r=0.488, P<0.01).  In addition to 
the corporate governance related to profit quality on proportion of major shareholders aspect related 
to profit quality on the liability aspect (r=0.396, P<0.01) and the return on total assets (ROA) (r=0.231, 
P<0.05) with statistical significance. The findings denoted the good corporate governance would be 
protected the distortion of financial reports, including be the alternatives for the stakeholders and 
interested persons use decision making with efficiency.      
Keywords: 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

ปัจจุบันตลาดทุนมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชนพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความสมดุลให้แก่ระบบเศรษฐกิจและการเงิน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจท าให้เกิดการจ้างแรงงาน กระจายรายได้ และเป็นช่องทางการออมการลงทุนของประชาชน ถ้าบริษัทที่อยู่ใน
ตลาดทุนต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทจะต้องให้ความส าคัญกับประโยชน์ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย มิใช่เพื่อมุ่งหวังผลก าไรทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ของกิจการเพียงอย่างเดียว  
จากวิกฤตการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปี 2540 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเสียหายในตลาดทุนจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการน าการก ากับดูแลกิจการมาใช้ในการพัฒนาตลาดทุน โดยในปี2545 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการ
ออกหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อเพื่อเป็นแนวทางส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติจนกระทั่งในปี 2549 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ เพื่อเทียบเคียงกับหลักการก ากับดูแลของ The Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD. 2004) และข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate 
Governance – Report on the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC) 

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดให้มีหลักปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการ
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซ่ึงคณะกรรมการควรก ากับดูแล
กิจการให้น าไปสู่ผล (Governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี
โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective) 2. 
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and 
responsible business) 3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good 
corporate citizenship) 4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560) 
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การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) คือระบบการด าเนินงานและการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่ง
ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับ สิทธิบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่ว่า
จะเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดการ พนักงาน ไปจนถึงผู้ถือหุ้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2549) ดังนั้นการ
แต่งตั้งกรรมการให้เป็นผู้บริหารกิจการแทน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่ากิจการได้
ด าเนินไปซึ่งประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและน ามาซึ่งการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน (บรรษัทภิบาล
แห่งชาติ. 2556) ประกอบกับบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ดีและมีการด าเนินกิจการที่มีความโปร่งใสจะท าให้บริษัทมี
ภาพพจน์ที่ดีในสายตาผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้ ลงทุน ส่งผลท าให้ผู้ลงทุนมีความ
สนใจที่จะลงทุนในหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้นท าให้ราคาของหลักทรัพย์สูงขึ้นเป็นการลดต้นทุนของบริษัท กิจการต่างๆจึง
ควรตระหนักถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส าคัญ โดยมีการส่งเสริม มุ่งเน้น ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเกิดขึ้น
จากการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้องค์กรนั้นสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อ
วัฒนธรรมขององค์กรเพราะวัฒนธรรมขององค์กร และการก ากับดูแลกิจการที่ดีต้องมีการกระท าควบคู่กัน โดยมีการ
สื่อสารกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน “การก ากับดูและกิจการ หรือ 
บรรษัทภิบาล” จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญที่จะท าให้กิจการมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันสร้างมูลค่าแก่กิจการส่งผลให้กิจการมีความมั่นคงและยั่งยืน (นภพรรณ ลิ่มตั้ง. 2558 : 1)  
 คุณภาพก าไร จากวรรณกรรมและบทความทางด้านบัญชี มีผู้ให้ค านิยามของคุณภาพก าไรที่แตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับมุมมองและวัตถุประสงค์ของการแต่ละคน บางคนมองว่าคุณภาพก าไร สามารถวัดความมีเสถียรภาพ
โดยรวมของก าไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในขณะที่บางคนอาจมองคุณภาพก าไรในแง่ของความสัมพันธ์
ระหว่างก าไรกับผลตอบแทนของตลาดว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ต่อมา FASB (The Financial 
Accounting Standard Board) จึงออก FASB’s Discussion Memorandum on Materiality ได้ให้ความหมายของ
คุณภาพก าไรว่า เป็นก าไรที่มาจากการด าเนินงานตามปกติ สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดที่เพียงพอต่อการ
เปลี่ยนแปลงแทนสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ และเป็นก าไรที่ได้มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจ ารวมถึงกิจกรรมที่มีนัยส าคัญ
ก่อให้เกิดก าไร ดังนั้นจากความหมายของ FASB จึงสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพก าไรเป็นจ านวนที่อยู่ระหว่างก าไรสุทธิ
ทางบัญชีกับกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน(นภพรรณ ลิ่มตั้ง. 2558 : 8) คุณภาพของตัวเลขก าไรที่แสดงอยู่ใน
รายงานทางการเงินเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานของบริษัทอันเป็นปัจจัยส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับ
บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลในระดับสูงควรมีคุณภาพก าไร
ในระดับสูงโดยตัวเลขก าไรที่น าเสนอในรายงานทางการเงินควรสอดคล้องกับผลการด าเนินงานที่แท้จริงของบริษัท  (ธัน
ยกร จันทน์สาส์น. 2559 : 52)  

ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาคุณภาพก าไร เพราะงบการเงินถือเป็นสิ่งสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นในการบริหารงานและเป็นข้อมูลที่ง่ายต่อก าไรเข้าถึง มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจของนักลงทุนส าหรับการประเมินมูลค่าของกิจการ โดยก าไร
ที่มีคุณภาพคือ ก าไรที่มีความสามารถในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นของกิจการ และนักลงทุนย่อมสามารถ
น าข้อมูลก าไรไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ตัดสินใจได้ (ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์, 2557) 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับคุณภาพก าไรจะสามารถช่วยให้ทราบว่าบริษัทที่
มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพก าไรของบริษัทมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนัก
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ลงทุนใช้ในการพิจารณาลงทุนในบริษัท ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและคุณภาพก าไร 
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยี  เนื่องจากในปัจจุบั นเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันและเป็นยุคที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความจ าเป็นและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน การบริหารงานและการตัดสินใจ ซึ่งในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษา กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีจึงเป็นกลไกหนึ่งที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยี 
  2. เพื่อศึกษาคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลย ี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยี 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการ
ก ากับดูแลกิจการและคุณภาพก าไร ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์จากการ
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย 

1) ขนาดของคณะกรรมการ  
 2) สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ  

3). การแยกระหว่างบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 4) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพก าไร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์คุณภาพก าไร ตามแนวคิดของ  
วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2543) โดยผู้วิจัยเลือกจะท าการศึกษาเพียงเฉพาะการวัดคุณภาพก าไรด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงินเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย 

1) ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 
2) ด้านวัดสภาพหนี้สิน (Leverage Ratios) 
3) ด้านความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 

  4) อัตราส่วนคุณภาพก าไร 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม 
เทคโนโลยี ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 37 บริษัท ที่มีข้อมูลตามที่ผู้วิจัยต้องการที่ปรากฏใน งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ครบถ้วน ทั้ง 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  ถึง 2560 โดยมีรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูลในการศึกษาทั้งหมดเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบด้วยรายงานประจ าปี แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด ณ วันที่  31 
ธันวาคม โดยรวบรวมย้อนหลังทั้งหมด 2 ปี เริ่มปี พ.ศ.2559  ถึง พ.ศ.2560 จ านวนทั้งสิ้น 74 รายการ โดยผู้วิจัยท า
การวัดค่าตัวแปร แสดงตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงวิธีวัดค่าตัวแปร 

ตัวแปร วิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่า 

ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) สัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 

ด้านวัดสภาพหนี้สิน (Leverage Ratios) สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ด้านความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Ratios) 

อัตราก าไรสุทธิ(%) ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(Set) 

ROA(%) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  
ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(Set) 

ตัวแปรตาม 
• ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

• ด้านวัดสภาพหนี้สิน (Leverage Ratios) 
• ด้านความสามารถในการท าก าไร (Profitability 

Ratios) 
• อัตราส่วนคุณภาพก าไร 

ตัวแปรควบคุม 
 ขนาดของกิจการ 

ตัวแปรอิสระ 
• ขนาดของคณะกรรมการ 

• สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ  
• การแยกระหว่างบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง

ประธาน-กรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

• สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
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ตัวแปร วิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่า 
ROE(%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(Set) 

อัตราส่วนคุณภาพก าไร 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
ต่อสัดส่วนก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 

ขนาดของคณะกรรมการ 
จ านวนคณะกรรมการในบริษัททั้งหมด ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1)  

สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ   อัตราส่วนจ านวนกรรมการอิสระต่อจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 

การแยกระหว่างบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

การแยกระหว่างบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ตัวแปรหุ่น  
(0 = รวมต าแหน่ง,1 = ไม่รวมต าแหน่ง) 

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับต่อ 
จ านวนหุ้นสามัญทั้งหมด 

ขนาดของกิจการ 
วัดจากจ านวนสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 

 
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยมีจ านวนตัวอย่าง ทั้งหมด 37 บริษัท 
(74 ตัวอย่าง) และสามารถอธิบายค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า
ต่ าสุด (Minimum : Min) ค่าสูงสุด (Maximum : Max)   
สามารถอธิบายลักษณะของข้อมูลได้ดังนี้ 
  
สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าต่ าสุด, ค่าสูงสุด  ของตัวแปรอิสระ 

Statistics      

  
ขนาดของ

คณะกรรมการ 
สัดส่วน

กรรมการอิสระ 
ประธาน

กรรมการ/บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขนาดของกิจการ 

N 73 74 73 73 74 

Mean 9.4795 39.348 0.0959 59.2056 22021631207 

Std. Deviation 2.68799 12.66955 0.29648 19.19474 48963025836 

Minimum 3 0 0 15.99 4958340 

Maximum 18 100 1 89.35 284067354268 
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จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายหลักการของข้อมูลได้ดังนี้ 
  1. ขนาดของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 9.4795 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.68799 ซึ่งบริษัทที่มี
ขนาดของคณะกรรมการสูงที่สุดเท่ากับ 18 และบริษัทที่มีขนาดของคณะกรรมการต่ าที่สุดเท่ากับ 3 
  2. สัดส่วนกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยี ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 39.348 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.66955 ซึ่งบริษัทที่มีสัดส่วน
กรรมการอิสระสูงที่สุดเท่ากับ 0 และบริษัทที่มีสัดส่วนกรรมการอิสระต่ าที่สุดเท่ากับ 100 
  3. การแยกระหว่างบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยี ระหว่างปี พ .ศ. 2559 – 2560 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
0.0959 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29648 ซึ่งบริษัทที่มีการแยกระหว่างบุคคลที่ด ารงต าแหน่งสูงที่สุดเท่ากับ 
1 (มี) และบริษัทที่มีการแยกระหว่างบุคคลที่ด ารงต าแหน่งต่ าที่สุดเท่ากับ 0 (ไม่มี) 
  4. สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
เทคโนโลยี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 59.2056 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 19.19474 
ซึ่งบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงที่สุดเท่ากับ 89.35และบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ต่ าที่สุดเท่ากับ 15.99 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าต่ าสุด, ค่าสูงสุด  ของตัวแปรตาม 

Statistics       

  
ด้านสภาพ

คล่อง 
ด้านวัด

สภาพหนี้สิน อัตราก าไรสุทธิ ROA ROE 
อัตราส่วน

คุณภาพก าไร 

N 74 74 74 74 74 74 

Mean 0.4882 1.4191 -0.7896 4.422 6.8162 0.4704 

Std. Deviation 0.20245 1.50938 25.12285 10.3809 25.1648 2.55536 

Minimum 0.09 0.1 -141.1 -31.01 -134.81 -8 

Maximum 0.91 10.6 57.32 32.77 67.44 11.22 
 
 จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายหลักการของข้อมูลได้ดังนี้ 
  5. ด้านสภาพคล่องของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2559 – 2560 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.4882 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20245 ซึ่งบริษัทที่มีสภาพคล่อง
สูงที่สุดเท่ากับ 0.91 และบริษัทที่มีสภาพคล่องต่ าที่สุดเท่ากับ 0.09 
  6. ด้านวัดสภาพหนี้สินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2559 – 2560 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.4191 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50938 ซึ่งบริษัทที่มีสภาพหนี้สิน
สูงที่สุดเท่ากับ 10.6 และบริษัทที่มีสภาพหนี้สินต่ าที่สุดเท่ากับ 0.1 
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  7. อัตราก าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยี ระหว่างปี พ .ศ. 
2559 – 2560 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ -0.7896 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 25.12285 ซึ่งบริษัทที่มีอัตราก าไรสุทธิ
สูงที่สุดเท่ากับ 57.32 และบริษัทที่มีอัตราก าไรสุทธิต่ าที่สุดเท่ากับ -141.1 
  8. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
เทคโนโลยี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.422 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.3809 ซึ่ง
บริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) สูงที่สุดเท่ากับ 32.77 และบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA) ต่ าที่สุดเท่ากับ -31.01 
  9. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่มเทคโนโลยี ระหว่างปี พ .ศ. 2559 – 2560 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 6.8162 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
25.1648 ซึ่งบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงที่สุดเท่ากับ 67.44 และบริษัทที่ มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ต่ าที่สุดเท่ากับ -134.81 
  10. อัตราส่วนคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.4704 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.55536 ซึ่งบริษัทที่มี
อัตราส่วนคุณภาพก าไรสูงที่สุดเท่ากับ 11.22 และบริษัทที่มีอัตราส่วนคุณภาพก าไรต่ าที่สุดเท่ากับ -8 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและ
คุณภาพก าไร ซ่ึงสามารถอธิบายผลได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและคุณภาพก าไร 

**Correlation is significant at the 0.01 level 
*Correlation is significant at the 0.05 level 
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 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยี พบว่าตัวแปรขนาดของคณะกรรมการ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรด้าน
สภาพคล่อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.280, P<0.05)   
 ตัวแปรสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรด้านสภาพคล่อง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (r=0.320, P<0.01)   
 ตัวแปรสัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรด้านสภาพคล่อง (r=0.488, P<0.01)  ,ด้าน
สภาพหนี้สิน (r=0.396, P<0.01)  ด้านอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (r=0.231, P<0.05)  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  
 ตัวแปรการแยกระหว่างบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยี พบว่าตัวแปรขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรด้าน
สภาพคล่อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.280, P<0.05) กล่าวคือ บริษัทแต่ละบริษัทมีขนาดของคณะกรรมการที่ไม่
เท่ากัน โดยคณะกรรมการที่มีขนาดใหญ่ จะท าได้ดีกว่าคณะกรรมการขนาดเล็กเพราะคณะกรรมการแต่ละท่านจะมี
ความสามารถในการบริหารงานที่แตกต่าง ส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในการบริหารงาน รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติที่
รัดกุมท าให้ยากต่อการกระท าการทุจริตและการบิดเบือนรายงานทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี 
Resource dependence ที่อธิบายว่าคณะกรรมการที่มีขนาดใหญ่จะสามารถท าให้กิจการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่มี
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานได้มากกว่าคณะกรรมการที่มีขนาดเล็ก สอดคล้องกับการศึกษาของ ชวาลัย หม่อมบุญ 
(2558) ซึ่งพบว่าจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทเป็นปัจจัยที่ท าให้ปริมาณการจัดการก าไรลดลง เนื่องจาก
จ านวนกรรมการที่มากจะให้การควบคุมพฤติกรรมของคณะกรรมการ ซ่ึงอาจน าไปสู่การบิดเบือนในการรายงานทาง
การเงินลดลง ดังนั้นการก ากับดูแลกิจการด้านขนาดของคณะกรรมจึงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรด้านสภาพคล่อง
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยี  
  นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า การก ากับดูแลกิจการด้านสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพก าไรด้านสภาพคล่องของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (r=0.320, P<0.01)  กล่าวคือ จ านวนคณะกรรมการในบริษัทที่มีความเป็นอิสระหากมีจ านวนมาก
จะช่วยในการจัดการดูแลและควบคุมให้บริษัทสร้างก าไรที่มีคุณภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Madhumathi 
and Ranganatham (2554) ที่พบว่าการมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากท าให้รายการคงค้างโดยดุลยพินิจของ
ผู้บริหารต่ าและส่งผลให้คุณภาพก าไรสูง เป็นเพราะกรรมการอิสระมีช่วยส่วนในการบริหารงานป้องกัน การตกแต่ง
ก าไร ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้วยการมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากจะถือเป็นการ
ตรวจสอบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานซึ่งส่งผลดีต่อบริษัท  
  ส าหรับตัวแปรสัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรด้านสภาพคล่อง  (r=0.488, 
P<0.01)  ,ด้านสภาพหนี้สิน (r=0.396, P<0.01)  ด้านอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (r=0.231, P<0.05)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวอาจท าให้ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นเกิดความรู้สึก
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เหมือนว่าตนเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่มีผลต่อการบริหารของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
กิจการ รวมถึงมีผลเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆในบริษัท ซึ่งส่งผลต่อการจัดการคุณภาพก าไรเพราะจะช่วยลดความเสี่ยง
ในการบิดเบือนรายงานทางการเงินและการก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้รายงานทางการเงินได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชวาลัย หม่อมบุญ (2558) และ Benderlipe (20012) ที่พบว่าการถือหุ้นเป็นจ านวนมากของกรรมการ
บริษัท จะท าให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของกิจการ ยิ่งเมื่อมีหน้าที่บริหารด้วย จะยิ่งท าให้ค านึงถึงความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจของบริษัทมากขึ้น จึงช่วยลดแรงจูงใจในการจัดการก าไรได้ 
  ส าหรับตัวแปรการแยกระหว่างบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่พบว่า
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร อาจเนื่องจากประธานบริษัท ไม่ว่าจะรวมหรือแยกระหว่างต าแหน่งประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการรวบถึงกฎระเบียบที่เคร่งครัดจะช่วยลดการกระท าที่
ก่อให้เกิดการทุจริต  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งถัดไป 
   งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยี  (Set 
100) ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนน้อย ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตควรเพิ่มกลุ่ม
ตัวอย่างให้มากขึ้น หรืออาจเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา หรือท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกันของกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อให้ได้ผลวิจัยที่สามารถอภิปรายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  งานวิจัยในครั้งต่อไปอาจจะเพิ่มการวัดคุณภาพก าไรในด้านอื่นๆเข้าไปด้วยเช่นคุณภาพรายงานคงค้างความมี
เสถียรภาพของก าไรความสามารถในการพยากรณ์ของก าไร   และอาจใช้การวัดการก ากับดูแลกิจการด้วยตัววัดที่
ละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่นเป็นดัชนีการก ากับดูแลกิจการซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale) 
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