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กติติกรรมประกาศ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองความสัมพนัธ์ของผลการด าเนินงานและค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและ
ช่วยเหลือของอาจารย์ ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระและ
กรรมการสอบการค้นควา้แบบอิสระท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการให้ความช่วยเหลือและให้
ค  าแนะน า จนกระทัง่การคน้ควา้แบบอิสระสมบูรณ์ ตลอดจนกราบขอบพระคุณ ดร.อรุณี ยศบุตร 
และอาจารย ์ดร.ภูริทตั อินยา ท่ีกรุณาเป็นประธานและกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระและให้
ค  าแนะน าเป็นอย่างดี จนการค้นควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผูท้  าการศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณอยา่งสูงในความกรุณาของท่านไว ้ณ ท่ีน้ี 
 
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมถึง
คณาจารย ์ผูร่้วมสอนทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่างๆ ตลอดจนเจา้หน้าท่ีโครงการ
ปริญญาโท สาขาบญัชี จนผูศึ้กษาสามารถน าวิชาความรู้ท่ีได้ศึกษามาประกอบการคน้ควา้แบบ
อิสระและจดัท าโดยส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 
ขอกราบเพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณพอ่บุญรัตน์ ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่จนัทร์เพญ็ และพี่สาว 
รวมถึงพี่ๆ เพื่อนๆ นอ้งๆ ร่วมชั้นเรียน ส าหรับก าลงัใจจากครอบครัวท่ีคอยผลกัดนั ช่วยเหลือ และ
สนบัสนุนใหฟั้นฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาจนถึงวนัน้ี ขอบคุณส าหรับทุกก าลงัใจท่ีมีใหต้ลอดมา 
ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจให้สามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีไปใชป้ระโยชน์ต่อไป หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผู ้
ศึกษาตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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บทคดัย่อ 
 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานและ
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการเก็บ
ขอ้มูลจากรายงานประจ าปี รายงานทางการเงิน แบบแสดงรายงานประจ าปี (56-1) และเวบ็ไซตข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2556 จ านวน 1,545 ขอ้มูล โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตวัแปรตาม ได้แก่ ค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร (PAY) และตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)   ก าไร
(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) อตัราส่วนราคา
ก าไรต่อหุน้ (PE) และรายได ้ส่วนตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ ขนาดของกิจการซ่ึงวดัค่าจากสินทรัพยร์วม 
(หน่วย : พนัลา้นบาท) และอายขุองกิจการ (หน่วย : ปี) 
 
ผลจากการศึกษาพบวา่วา่บริษทัส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารจ านวนมากกวา่ 40,000,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.83 รองลงมาจ่ายค่าตอบแทนต ่ากวา่ 10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.35 ส่วน
การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณพบว่าท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 99 พบวา่ ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร โดยตวัแปรอิสระท่ีใชแ้ทน
ผลการด าเนินงานไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ก าไร(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี
เงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือเม่ือกิจการมีการบริหารผลการด าเนินงาน
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ดีส่งผลให้มีก าไรสูงข้ึนจะมีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพิ่มข้ึนดว้ย ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตวัแปรควบคุมได้แก่ ขนาดของ
กิจการซ่ึงวดัค่าจากสินทรัพย์รวมและอายุของกิจการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัในอดีต กล่าวคือกิจการท่ีมีขนาดใหญ่และมีอายุท่ียาวนานจะ
สามารถสร้างผลก าไรและยอดขายไดดี้กว่ากิจการท่ีมีขนาดเล็ก ดงันั้นจึงสามารถจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารสูงข้ึนด้วยทั้ งน้ีจากการเปล่ียนโดยวดัขนาดกิจการด้วยลอการิทึมธรรมชาติ (Natural 
logarithms) โดยผลการศึกษายงัคงเดิม 
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study is to investigate the relationship between firm 
performance and management remuneration of listed companies in The Stock Exchange of 
Thailand using data collected from annual reports, financial statements, annual registration 
statements (Form 56-1) and firm websites. This independent study was carried out from 2009 to 
2013 on 1,545 datas and data analyzed and evaluated by using multiple regression analysis. The 
dependent variable was management remuneration. The independent variables were return on 
assets (ROA), earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA), price-
earnings ratio (PE) and income. The control variables were size of firms, measured by total assets 
(unit : thousand million baht) and age of firms (unit : years). 
 
The results of the study showed that for 25.83 percent of firms, management remuneration was 
over forty million baht, with 17.35 percent paying less than ten million baht. And the results from 
multiple regression analysis showed that at the significant level 0.01 or 99 percent confidence 
level, company performance related positively to management remuneration of listed companies 
in The stock exchange of Thailand. The company performance variables, return on assets and 
earnings before interest, tax, depreciation and amortization also showed a positive relationship 
with management remuneration of listed companies in The stock exchange of Thailand. 



 

ช 

Therefore, firms with good performance can increase the profits, resulting in increasing 
management remuneration, in accordance with the hypothesis. However, price-earnings ratio had 
no significant effect on management remuneration. The control variables, size of firms measured 
by total assets and age of firm were positively related to management remuneration, in other 
words, large and established firms can therefore generate higher profits than small firms, which 
concurred with previous research results. Beside, when transformed size of firms by natural 
logarithms, the results showed the same. 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 
มนุษยท์  ำงำนเพรำะตอ้งกำรเงินหรือค่ำตอบแทนมำตอบสนองควำมตอ้งกำรของตนไม่ว่ำจะเป็น
ควำมตอ้งกำรให้ครอบครัวอยูสุ่ขสบำย หรือควำมตอ้งกำรเงินเพื่อใชใ้นกำรด ำรงชีวิตประจ ำวนั ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎีควำมต้องกำรตำมล ำดับขั้นของ Maslow  (Maslow’s Hierarchy of Needs)       
(อนิวชั แก้วจ ำนง, 2551)  ท่ีกล่ำวไวว้่ำ ควำมตอ้งกำรของมนุษยจ์ะเป็นไปตำมล ำดบัขั้น เร่ิมจำก
ควำมต้องกำรด้ำนร่ำงกำย (Physiological Needs)  ซ่ึงเป็นควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์ เช่น 
ตอ้งกำรอำหำร หรือยำรักษำโรค เป็นตน้ โดยทัว่ไปมนุษยส์ำมำรถใช้เงินหรือค่ำตอบแทนจำกกำร
ท ำงำนท่ีองคก์รไดจ่้ำยให้เป็นกำรตอบแทนจำกท ำงำนให้แก่องคก์รมำตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ตน ในขณะเดียวกนัองคก์รสำมำรถใชค้่ำตอบแทนจูงใจพนกังำนใหป้ฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
(ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน, 2557)  โดยค่ำตอบแทน (Remuneration)  อำจอยู่ใน
รูปของตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงินก็ได ้   กำรจ่ำยค่ำตอบแทนนั้นตำมกฎหมำยไดก้ ำหนดเพียงอตัรำกำร
จ่ำยค่ำตอบแทนขั้นต ่ำเท่ำนั้น ดงันั้นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจึงข้ึนอยู่กบัโครงสร้ำงและนโยบำยของ
องคก์ร หรือบริษทันั้นๆ ยกตวัอยำ่งเช่นบริษทัท่ีมีกำรด ำเนินงำนซ ้ ำซอ้น มีลกัษณะงำนของพนกังำน
ท่ีตอ้งใชท้กัษะ หรือควำมสำมำรถสูง อำจท ำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนสูงกวำ่บริษทัท่ีมีกำรด ำเนินงำนไม่
ซบัซอ้น 
 
ในกำรด ำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษทัมหำชนนั้น ผูถื้อหุ้นจะมีจ ำนวนมำกซ่ึงทุกคนไม่สำมำรถ
เป็นผูบ้ริหำรได ้ดงันั้นจึงมีกำรคดัเลือกตวัแทนของผูถื้อหุ้นโดยพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ.2535 ตำมมำตรำ 67 ก ำหนดให้บริษทัตอ้งมีคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษทัอย่ำง
นอ้ย 5 คน โดยคณะกรรมกำรของบริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตั้งฝ่ำยบริหำร รวมไปถึงกำรมอบหมำยหนำ้ท่ี
ให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยท่ีบริษัทก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผู ้ดูแลกำร
บริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรแทนผูถื้อหุ้น เน่ืองจำกผูถื้อหุ้น ไม่มีสิทธิในกำรบริหำรงำนไดท้ำงตรง 
แต่มีสิทธิออกเสียงเลือกคณะกรรมกำรได ้ส่งผลให้ผูบ้ริหำรจะไดรั้บค่ำตอบแทนจำกกำรท ำหน้ำท่ี
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บริหำรงำนบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น (ศูนย์พ ัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด
ทะเบียน, 2551) 
 
ผูบ้ริหำรจะไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรให้มีหนำ้ท่ีกระท ำกำรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ของผู ้
ถือหุ้นซ่ึงถือเป็นเจำ้ของบริษทั โดยปกติแลว้ผลตอบแทนท่ีผูบ้ริหำรไดรั้บนั้นควรมีควำมเหมำะสม
และเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนภำยในตำมกรอบท่ีไดรั้บ
อนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ระดบัค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน 
โบนสั และผลตอบแทนจูงใจในระยะยำว ควรสอดคลอ้งกบัต ำแหน่งหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ควำมรู้
ควำมสำมำรถของผูบ้ริหำร รวมไปถึง ผลงำนของบริษทัและผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรแต่ละ
คน  (ศูนย์พ ัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน , 2551) อย่ำงไรก็ตำมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไม่ไดมี้หลกัเกณฑ์ก ำหนดเก่ียวกบั
ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร มีเพียงแนวปฏิบติัท่ีก ำหนดคุณสมบติัให้เท่ำนั้น ซ่ึงผูบ้ริหำรมีอ ำนำจต่อ
กำรตดัสินใจในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หำกกิจกำรสำมำรถบริหำรจดักำรสินทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์
สูงสุดได ้ก็จะท ำใหผู้บ้ริหำรไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีสูงข้ึนตำมไปดว้ย (กุลจิรำ สมวงศ,์ 2550) 
  
กำรศึกษำเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรด ำเนินงำนกับค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรอย่ำง
แพร่หลำยในต่ำงประเทศ เช่นประเทศเกำหลี สหรำชอำณำจกัร และประเทศโปรตุเกส เป็นตน้ โดย
ผลกำรศึกษำสอดคลอ้งไปในทำงเดียวกนัคือค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรมีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัท (Takao, Woochan and Ju (2003), Stuart and Robert (2004), Fernandes 
(2007)) โดยกำรศึกษำในต่ำงประเทศมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษำวำ่ถำ้บริษทัมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีมำกก็จะ
ท ำให้ผู ้บริหำรร่วมกันสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้ดี ข้ึนด้วย แต่เน่ืองมำจำกตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (2555) ก ำหนดไวว้่ำ ผลตอบแทนท่ีผูบ้ริหำรได้รับนั้นควรมีควำม
เหมำะสม และเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนก ำหนดภำยใน
กรอบท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ระดบัค่ำตอบแทน
ควรสอดคล้องกบัต ำแหน่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ควำมสำมำรถของผูบ้ริหำร รวมไปถึง
ผลงำนของบริษทัและผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรแต่ละคนดว้ยซ่ึงค่ำตอบแทนไม่สำมำรถท่ีจะ
ก ำหนดไดเ้องโดยไม่มีมติจำกท่ีประชุม ประกอบกบัมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในต่ำงประเทศด้วย เช่น บริษทั อเมริกนั อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป 
หรือ (AIG) ในประเทศสหรัฐอเมริกำเม่ือปี พ.ศ. 2551 ได้จ่ำยเงินโบนัสให้แก่พนักงำนรวมเงิน
ทั้งส้ินจ ำนวน 160 ลำ้นบำท ทั้งท่ีบริษทันั้นก ำลงัประสบปัญหำขำดทุนและไดรั้บควำมช่วยเหลือ
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จำกรัฐบำล (ผูจ้ดักำรออนไลน์, 2558: ออนไลน์) ท  ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ของประชำชนต่อกำรกระท ำ
ของผูบ้ริหำร ผูศึ้กษำจึงเลือกท่ีจะศึกษำควำมสัมพันธ์ของผลกำรด ำเนินงำนและค่ำตอบแทน
ผูบ้ริหำรแทนเพื่อให้เหมำะสมกบักำรด ำเนินงำนในประเทศและกำรควบคุมของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยแทน  ส ำหรับในประเทศไทยกำรศึกษำเร่ืองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำร
ด ำเนินงำนและค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรนั้นมีอยู่อย่ำงจ ำกัด เช่น แสงเดือน งำมเจริญสุขถำวร 
(2551) ศึกษำบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้ำง ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
ก ำไร(ขำดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย  ภำษีเงินได้  ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (Earnings Before 
Interest, Tax, Depreciation and Amortization : EBITDA)  มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่ำตอบแทน
ของผูบ้ริหำร และกุลจิรำ สมวงศ์ (2550) ศึกษำบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์กลุ่มธุรกิจ
อุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย ์และหมวดอุตสำหกรรมวสัดุก่อสร้ำง พบว่ำอตัรำผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (Return on Assets : ROA) มีควำมสัมพนัธ์เชิงบวกกับค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร 
ดงันั้นกำรศึกษำในอดีตเป็นกำรศึกษำท่ีกลุ่มธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพียงเท่ำนั้น ไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่มธุรกิจ 
 
ดงันั้นผูศึ้กษำจึงตอ้งกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ของผลกำรด ำเนินงำนกบัค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้บริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย ์ทั้งหมดเพื่อสำมำรถสรุปผลแยกเป็นประเภทกลุ่มธุรกิจและวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของ
แต่ละกลุ่มธุรกิจ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ของผลกำรเนินงำนกับค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
ท ำให้ทรำบถึงควำมสัมพนัธ์ของผลกำรเนินงำนกบัค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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1.4 นิยำมศัพท์ 
 
ควำมสัมพันธ์ หมำยถึง ควำมเก่ียวขอ้ง หรือควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง 2 ส่ิงข้ึนไป ซ่ึงตอ้งมีผลกระทบ
ซ่ึงกนัและกนั 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  หมำยถึง ผลกำรด ำเนินกำรท่ีมีผลออกมำเป็นตัวเลขสุดท้ำยจำกรำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำย หรือเรียกวำ่ผลก ำไรหรือขำดทุนของบริษทั (Bottom line) หมำยถึงตวัเลขขำ้งล่ำงสุดของ
บญัชีซ่ึงเป็นตวัเลขส ำคญัท่ีสุดเป็นจ ำนวนเงินท่ีเป็นก ำไรหรือท่ีเป็นกำรขำดทุน   
 
ค่ำตอบแทนของผู้บริหำร หมำยถึงค่ำแรง ค่ำจำ้ง เงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีคณะผูบ้ริหำรผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมกิจกำรตำมท่ีแสดงในรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (56-1) ในหัวข้อค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรเพื่อตอบแทนกำรท ำงำนในส่วนท่ีเป็นตวัเงิน 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ หมำยถึง บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ส ำหรับปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 ทั้งน้ีไม่รวมถึงบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ 
บริษทัในกลุ่มธุรกิจกำรเงิน บริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้นจ ำนวน 5 ปี รวมทั้งบริษทัจดทะเบียนท่ีเขำ้
ข่ำยอำจถูกเพิกถอนตำมขอ้ 9(6) ของขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยน้ี์ ผูศึ้กษาไดร้วบรวมและระบุรายละเอียดของแนวคิดทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งออกมาเป็น 5 ส่วนดว้ยกนัดงัน้ี  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 
 2.2 ทฤษฎีตวัแทน 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 
 2.4 วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5 การพฒันาสมมติฐาน 
  
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) นิยาม ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
หมายถึงผลรวมของค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารทุกราย โดยให้กิจการระบุจ านวนรายและ
ลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายดว้ย (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556: ออนไลน)์ 
 
ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ค่าแรง ค่าจา้ง เงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ี นายจา้ง 
จ่ายให้แก่ลูกจา้ง หรือพนักงานเพื่อตอบแทนการท างาน (สมาคมจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย, 
2532) และค่ าตอบแทนแบบจูงใจ (Incentive Compensation) หมายถึง โปรแกรมการจ่าย
ค่าตอบแทน ซ่ึง จ่ายตามความสัมพนัธ์ของปริมาณผลผลิต ซ่ึงเป้าหมายของการจ่ายค่าตอบแทน
แบบจูงใจ คือการปรับปรุงผล  การปฏิบัติงานของพนักงานให้เพิ่มข้ึน โดยเชิงเปรียบเปรียบ
ประโยชน์ท่ีองคก์รไดรั้บจากการเพิ่มผลผลิตของ พนกังานตอ้งมากกวา่ตน้ทุนแรงงานจากการจ่าย
ค่าตอบแทนแบบจูงใจท่ีเพิ่มข้ึนจากค่าตอบแทนปกติหรือพื้นฐาน (Mondy and Noe, 1996) 
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การบริหารค่าตอบแทน หมายถึง การวางแผน การจดัระบบงาน และการควบคุมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั 
การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงและทางออ้มให้กบัพนกังาน หรือผูบ้ริหาร ทั้งน้ีเพื่อ
แลกผลงานท่ีท าได ้(ธงชยั สันติวงศ,์ 2536) 
 
ผูบ้ริหาร หมายถึงกรรมการผูจ้ดัการ และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากกรรมการ
ผูจ้ดัการลงมา รวมถึงผูท่ี้ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย 
และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557: ออนไลน์) โดยสามารถ
อธิบายไดด้ว้ยโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยด์งั
ภาพท่ี 2.1 ซ่ึงแสดงโครงสร้างของบริษทั ต าแหน่งท่ีถือว่าอยู่ในข่ายของผูบ้ริหาร คือผูบ้ริหารใน
ระดบักรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารท่ีจะใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยเงินเดือน ค่าจา้ง และโบนสัท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหาร 
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดท้  าการระบุต าแหน่งท่ีถือวา่อยูใ่นข่ายท่ีเป็นผูบ้ริหารไวใ้น
ภาพแสดงตวัอยา่งโครงสร้างของบริษทัจดทะเบียนดงัต่อไปน้ี 
 

 
ภาพที ่2.1 แสดงตวัอยา่งโครงสร้างของบริษทัจดทะเบียน 

ท่ีมา : (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ (1) 

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ (2) 

ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ (3) 

ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ (4) 

ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ (4) 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ผูจ้ดัการฝ่าย

โรงงาน 

ผูจ้ดัการฝ่าย

จดัซ้ือ 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ธุรการ 

ผูจ้ดัการฝ่าย

การเงิน 

ผูบ้ริหาร 
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2.2 ทฤษฎตีัวแทน (Agency Theory) 
 

ความเป็นตวัแทน (Agency) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากความยินยอมพร้อมใจระหวา่งบุคคลสองฝ่าย 
โดยท่ีบุคคลฝ่ายหน่ึงคือตวัแทน (Agent) ตกลงท่ีจะท าการในฐานะท่ีเป็นตวัแทนให้กบัอีกฝ่ายหน่ึง
เรียกวา่ตวัการ (Principal)  
 
ทฤษฎีตวัแทนมองว่า มนุษยทุ์กคนในองค์กรย่อมมีแรงผลักดนัท่ีจะท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
ดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้นผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการจะพยายามหาหนทางสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการก็
ต่อเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าหนทางนั้ นเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กับตนเองด้วย สมมติฐานท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัทฤษฎีการเป็นตวัแทนคือ ผูเ้ป็นเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุ้นกบัผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการต่าง
มีความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการจะสร้างอรรถประโยชน์
สูงสุดให้กบัตวัเองโดยไม่ค  านึงถึงวา่การกระท าเช่นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความมัง่คัง่สูงสุด
ของกิจการหรือไม่ กิจการเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี และหน่วยราชการ โดย
ท่ีแต่ละฝ่ายย่อมมีแรงจูงใจท่ีจะตดัสินใจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนด้วยกันทั้งส้ิน ความ
ขดัแยง้กนัในผลประโยชน์อาจเกิดข้ึนเม่ือแต่ละฝ่ายด าเนินการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
กล่าวคือผูถื้อหุ้นเป็นผูม้อบหมายให้ผูบ้ริหารด าเนินการแทนตน (วรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2543) การท่ีผู ้
ถือหุ้นไม่สามารถล่วงรู้ข้อมูลการตดัสินใจของผูบ้ริหารย่อมท าให้เกิดตน้ทุนจากการมอบอ านาจ
ด าเนินการข้ึน (Agency Cost) ซ่ึงประกอบไปด้วยต้นทุนในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารและตน้ทุนในการจูงใจให้ผูบ้ริหารตดัสินใจด าเนินการท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อ
หุน้ ถา้ผูบ้ริหารตดัสินใจท าในส่ิงท่ีท าให้มูลค่าของกิจการลดลง ผูถื้อหุ้นยอ่มไดรั้บผลกระทบตามมา 
เช่น ผลกระทบในแง่ของราคาหุ้นของกิจการท่ีมีการปรับตวัลดลง ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลเสียต่อกิจการ
และเป็นปัญหาต่อการเพิ่มทุนในเวลาต่อมา (Jensen and Meckling, 1976) 
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัท 

 
งานวิจยัท่ีผ่านมาวดัผลการด าเนินงานของบริษทัโดยใช้ตวัแปรต่างกนัเช่น อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA) ก าไร(ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย  ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA)  อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น (Price-Earnings Ratio : P/E Ratio) และรายได้ (Income) โดยมี
แนวคิดดงัต่อไปน้ี  
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2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets : ROA) อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)  เป็นการบอกความสามารถในการท าก าไรจาก
สินทรัพยข์องบริษทั รวมถึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยวเิคราะห์การท าก าไรจากสินทรัพยท่ี์บริษทั
มีและสามารถบอกได้ว่าบริษทับริหารกิจการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม สูงหมายถึงกิจการมีความสามารถในการท าก าไรจาก
สินทรัพยสู์ง และถา้โครงสร้างแหล่งท่ีมาของสินทรัพยไ์ม่เปล่ียนไปเป็นหน้ีสินมากข้ึนถือ
ว่าบริษทัสามารถท าได้ดีทั้ งการบริหารงาน และการบริหารผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้น 
(วมิล ประคลัลพ์งศ,์ สมชาย เบญ็จวรรณ์ และสุรชยั ภทัรบรรเจิด, 2553)   
 
2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับก าไร(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization: EBITDA) 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
เป็นการวดัความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงไม่รวม
ผลกระทบจากตน้ทุนทางการเงิน นโยบายทางการบญัชีและภาษี เป็นตวัวดัท่ีเท่ียงตรง
เหมาะส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรระหว่างกิจการ เพราะการ
พิจารณาเพียงก าไรสุทธิอย่างเดียวจะทราบว่ากิจการมีก าไรหรือขาดทุนเท่านั้น ในขณะท่ี
การใช ้EBITDA จะท าใหท้ราบวา่การด าเนินงานมีก าไรหรือไม่มีก าไร มีแหล่งท่ีมาอยา่งไร 
จากการปรับโครงสร้างหน้ีหรือจากการด าเนินการ เช่น ถา้ตวัเลขก าไร(ขาดทุน) ก่อนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษี เงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายต่อยอดขาย ยิ่งสูง หมายถึง
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการท่ีมาก (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556: 
ออนไลน์) และท าให้ทราบถึงความสามารถในการบริหารอยา่งแทจ้ริงโดยไม่มีตวัเลขของ
ภาษี หรือค่าตดัจ าหน่ายมาเก่ียวขอ้ง  
 
2.3.3  แนวคิด เกี่ ยวกับอัตราส่วนก าไรต่ อ หุ้น  (Price-Earnings Ratio : P/E Ratio) 
อตัราส่วนราคาก าไรต่อหุน้คืออตัราส่วนแสดงการเปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยก์บัก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทั   ตวัเลขท่ีไดแ้สดงให้เห็นว่าหากบริษทัมีก าไร
ต่อหุ้น   1 บาท ผูล้งทุนทัว่ไปจะยินดีซ้ือหุ้นของบริษทัในราคาเท่าใด หรือกล่าวไดว้า่ ดว้ย
ราคาต่อหุ้นท่ีลงทุนไปเพื่อให้ไดก้  าไรต่อปี จะตอ้งใชเ้วลาก่ีปีจึงจะท าการคืนทุน อยา่งไรก็
ตามในการวิเคราะห์ค่า P/E Ratio ว่าเป็นก่ีเท่าจึงจะเหมาะสม ผูล้งทุนควรวิเคราะห์อตัรา
การเติบโตของก าไรสุทธิ ซ่ึงหุน้ใดหุน้หน่ึงสามารถมีค่า P/E Ratio ท่ีสูงได ้เม่ือเปรียบเทียบ
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กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม หากบริษทันั้นมีอตัราการเติบโตของก าไรสูงต่อเน่ืองและคาดว่า
จะสูงอยา่งต่อเน่ือง ตรงกนัขา้มหากบริษทัมีแนวโน้มอตัราการเพิ่มของก าไรต ่าจะสะทอ้น
ถึงค่า P/E Ratio ท่ีน่าจะต ่ากว่าหุ้นอ่ืนๆในอุตสาหกรรมเดียวกนัไดเ้ช่นกนั (แหล่งความรู้ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2553)  
 
2.3.4  แนวคิดเกี่ยวกับรายได้ (Income) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) 
เร่ือง รายได้ ไดใ้ห้ค  านิยามของรายไดคื้อ การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบ
ระยะเวลาบญัชีในรูปกระแสเงินสดรับหรือการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยห์รือการลดลงของ
หน้ีสินซ่ึงส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วม
ในส่วนของเจา้ของ (สภาวิชาชีพบญัชี, 2557: ออนไลน์) การก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
นั้น คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดหลกัการและนโยบายการจ่าย โดยพิจารณาให้สอดคลอ้ง
กบัผลงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคนเป็นส าคญั ซ่ึงรายไดถื้อ
วา่เป็นตวัวดัผลงานของผูบ้ริหารในช่วงระยะเวลาปีบญัชีไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้บริษทัทัว่ไป
นิยมท่ีจะใชร้ายไดม้าเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทั 
 

2.4 วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ผูศึ้กษาไดร้วบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัผลการด าเนินงานกบัค่าตอบแทน
ของผูบ้ริหารเพื่อสนบัสนุนแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าว เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองท่ีศึกษา และตวั
แปรท่ีใช้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสนับสนุนการค้นควา้เร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
 
วันชัย อริยะพุทธิพงศ์ (2545) ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหารกบัผลประกอบการในกลุ่มของธนาคารไทยโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผลต่างของก าไรต่อ
หุ้นระหวา่งปี 2542 และ 2543 จ านวน 13 ธนาคาร ผลการศึกษาพบวา่ ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลก าไรต่อหุ้น ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าสามารถใช้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเพื่อ
พยากรณ์ผลประกอบการของธนาคาร และเห็นไดว้า่แมธ้นาคารจะมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ี
แตกต่างจากบริษทัทัว่ไปแต่น าก าไรต่อหุน้มาใชพ้ิจารณาผลตอบแทนผูบ้ริหารดว้ย 
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เกศชนก ใจกระจ่าง (2548) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงทางการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทนและโครงสร้างความเป็นเจา้ของคณะกรรมการบริษทักบัผลการด าเนินงาน
ในปี 2541 – 2547 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 1,800 หน่วยวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ การเปล่ียนแปลง
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานทางการเงินท่ีวดัจากผลตอบแทน
ของสินทรัพย์สุทธิและนอกจากน้ียงัพบว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการ ได้แก่ จ  านวนของ
คณะกรรมการ สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการมี
ความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานอยา่งมีสาระส าคญั 
 
กุลจิรา สมวงศ์ (2550) ได้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนผูบ้ริหารกับผลการ
ด าเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์จ  านวน 25 บริษทั และหมวดอุตสาหกรรมวสัดุ
ก่อสร้างอีก 14 บริษทั ในปี 2545 -2549 ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
(ROA) มีความสัมพนัธ์เพียงเล็กน้อยกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และอตัราเงินปันผลตอบแทนไม่มี
ความสัมพนัธ์กนักบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร แต่ส าหรับปัจจยัเร่ืองของขนาดบริษทั และอายขุองบริษทั
มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัในเชิงบวกกับค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และส าหรับความเส่ียงทาง
การเงินไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ หากบริหารจดัการสินทรัพย์
แล้วก่อให้เกิดก าไร ผูบ้ริหารก็จะได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย และจากผลดงักล่าวจะ
สะทอ้นให้เห็นว่าผูบ้ริหารมีอ านาจต่อการตดัสินใจในการก ากบัดูแลกิจการ จึงเน้นผลตอบแทน
ทางการบญัชีเป็นตวัวดัผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารมากกวา่ผลตอบแทนทางการตลาดของหุน้  
 
แสงเดือน งามเจริญสุขถาวร (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของรายได ้ก าไร(ขาดทุน) 
ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานส่วนเกิน (Free Cash Flow) และอตัราส่วนราคาก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) กบัค่าตอบแทน
ของผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เฉพาะกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 
โดยศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานทางการเงินและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี
หรือแบบ 56-1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 – 2549 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เฉพาะกลุ่มธุรกิจก่อสร้างจ านวน 95 ตัวอย่าง (Firm-year observation) ผลการศึกษาพบว่า 
EBITDA มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร และมีความส าคญัมากข้ึน เน่ืองจาก
ปัจจุบนัแวดวงธุรกิจหรือนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยห์ันมาใช้ EBITDA มากข้ึน ตวัอย่างเช่น ธนาคาร
น า EBITDA ไปใช้ในการพิจารณาให้สินเช่ือของบริษทัลูกคา้ หรือกลุ่มนักลงทุนน า EBITDA ใช้
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั และนอกจากน้ีขอ้มูลในบทวิเคราะห์หุ้น
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รายตวัของบริษทัหลกัทรัพยช์ั้นน าท่ีมีการเผยแพร่ในประเทศไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบั EBITDA เพิ่มเติม
จากรายการหลกัๆ ซ่ึง EBITDA เป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการท าก าไรท่ีมาจากการด าเนินงาน
ของบริษทั โดยท่ียงัมิไดห้กัค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงาน 
 
อัญชลี ทัศนวงศ์ (2553) ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ค่าตอบแทนของผู ้บริหาร และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทั้ งหมด จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยใช้อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets) ผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร แต่พบว่าอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ขนาดของกิจการ และอายุของบริษทั มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบั
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารในปีปัจจุบนั นอกจากน้ีพบว่าค่าตอบแทนของผูบ้ริหารในปีปัจจุบนัมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการเพิ่มข้ึนของผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมในปีถดัไป กล่าวไดว้่า
ค่าตอบแทนท่ีสูงของบริษทัในปีปัจจุบนัจะจูงใจให้ผูบ้ริหารพยายามเพิ่มผลการด าเนินงานของ
บริษทัในปีถดัไป 
 
Takao, Woochan and Ju (2003) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร
กับผลการด าเนินงานทางการเงินในประเทศเกาหลีเพื่อท าการเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่น โดยท าการเลือกใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยใ์นประเทศเกาหลีตั้งแต่ปี 1998 - 2001 ผลการศึกษาพบวา่การด าเนินงานท่ีวดัจากก าไร 
(ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษีมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนของผู ้บริหาร และการจ่าย
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีวดัจากมูลค่าทางบญัชี 
 
Stuart and Robert (2004) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารใน 
Private Water Industry ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์คณะกรรมการและ
ผูบ้ริหาร และท าการสังเกตและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการจ่ายรางวลัและค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการและผูบ้ริหารในประเทศสหราชอาณาจกัร ในช่วงปี 1991 – 1999 ท่ีพบว่าการจ่าย
ค่าตอบแทนจะมีความสัมพนัธ์อย่างมากกบัผลการด าเนินงาน และการท่ีกิจการมีคณะกรรมการ
อิสระมาก ขนาดของกิจการใหญ่ และมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นคณะกรรมการอิสระจะมีความ
น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพในการก าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารในบทบาท
ตวัแทนของผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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Merhebi (2006) ได้ศึกษาการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารกับผลการด าเนินงานและขนาดของ
กิจการ(ยอดรายได้รวม) ในประเทศออสเตรเลียโดยมีกลุ่มตวัอย่าง 722 บริษทั ในช่วงระหว่างปี 
ค.ศ.1990 – 1999 โดยใช้ตวัช้ีวดัได้แก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ซ่ึงผลการวิจยั
พบวา่ขนาดของกิจการ (Firm Size) กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวก หมายความวา่
ขนาดของกิจการท่ีใหญ่จะมีความชดัเจนในการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และผลการด าเนินงาน
ของกิจการกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงหมายถึงการก าหนด
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารข้ึนอยูก่บัผลการดาเนินงานของกิจการ 
 
Fernandes (2007) ได้ท าการศึกษาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผลการด าเนินงาน โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นบริษทัจดทะเบียน Euronext Lisbon ระหว่างปี 2002-2004 ณ ประเทศโปรตุเกส ผล
การศึกษาพบว่าสัดส่วนของกรรมการอิสระ รวมถึงขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการอยา่งมีนยัส าคญั กล่าวคือจะมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนเม่ือบริษทั
มีคณะกรรมการมากข้ึน และผลการด าเนินงานเม่ือใช้ผลตอบแทนของหุ้น (Stock Return) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนอยา่งมีนยัส าคญัเช่นเดียวกนั 
 
2.5 การพฒันาสมมติฐาน 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า ตัวแปรท่ีนิยมใช้ในการวดัผลการ
ด าเนินงานคือ ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) (เกศชนก ใจกระจ่าง (2548), กุลจิรา สมวงศ ์
(2550))   ก าไร(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
(แสงเดือน งามเจริญสุขถาวร (2551), Takao, Woochan and Ju (2003))   อตัราส่วนราคาก าไรต่อหุ้น 
(P/E Ratio) (วนัชัย อริยะพุทธิพงศ์ (2545))   รายได้ (แสงเดือน งามเจริญสุขถาวร (2551), Stuart 
and Robert (2004))   ดงันั้นเพื่อเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของผลการด าเนินงานกบัค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึง
ก าหนดให้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร เป็นตวัแปรตาม ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)  ก าไร
(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) อตัราส่วนราคา
ก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) และรายได ้(Income) เป็นตวัแปรอิสระท่ีใชแ้ทนค่าผลการด าเนินงาน และ
ใชข้นาดของบริษทั (Firm Size) (กุลจิรา สมวงศ ์(2550), อญัชลี ทศันวงศ ์(2553), Stuart and Robert 
(2004), Fernandes (2007), Merhebi (2006)) และอายุของบ ริษัท  (Firm Age) (กุล จิรา สมวงศ ์ 
(2550), อญัชลี ทศันวงศ ์(2553)) เป็นตวัแปรควบคุม โดยก าหนดสมมติฐานดงัน้ี 
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 1. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)  
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อธิบายถึงความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจจาก
สินทรัพยท่ี์มีอยูข่องธุรกิจ ซ่ึงถา้ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะท าก าไรใหกิ้จการไดม้ากข้ึนจากสินทรัพยท่ี์มี
อยู่เดิมนั้น แสดงว่าผูบ้ริหารมีความสามารถท่ีจะบริหารจดัการไดอ้ยา่งดี ส่งผลให้ผูบ้ริหารควรจะ
ได้รับค่าตอบแทนท่ีเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย โดยถ้าธุรกิจไหนท่ีมีค่า ROA สูงแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีสูงดว้ย 
จากการศึกษาของเกศชนก ใจกระจ่าง (2548) เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงทางการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทนและโครงสร้างความเป็นเจา้ของคณะกรรมการบริษทักบัผลการ
ด าเนินงานระหวา่งปี 2541 – 2547 พบวา่ การเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกับผลการด าเนินงานทางการเงินท่ีวดัจากผลตอบแทนของสินทรัพย์สุทธิ สอดคล้องกับ
การศึกษาของกุลจิรา สมวงศ์ (2550) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนผูบ้ริหารกบัผลการ
ด าเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยโ์ดยผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) มีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ดังนั้ นผูศึ้กษาได้
ก าหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 
 

H1 : ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหาร 

 
 2.  ก าไร(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบีย้  ภาษีเงินได้  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA)  
ในปัจจุบนันกัลงทุนให้ความส าคญักบัตวัวดัผลการด าเนินอ่ืนดว้ยเช่นกนั พิจารณาไดจ้ากการการ
ลงทุนของบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยต่์างๆ จะแสดงขอ้มูลก าไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) นอกเหนือจากการแสดงรายได้ ก าไรต่างๆตามเกณฑ์คง
คา้งแลว้ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556: ออนไลน์)  ท าให้ EBITDA อยูใ่นความสนใจท่ี
จะน ามาพิจารณาผลการด าเนินงานร่วมกบัรายไดแ้ละก าไร เพราะถือว่าเป็นรายการท่ีพิจารณาตวั
ก าไรท่ีเป็นเงินสดอย่างแท้จริง จากการศึกษาของแสงเดือน งามเจริญสุขถาวร (2551) เร่ือง
ความสัมพันธ์ของรายได้ ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย (EBITDA) กระแสเงินสดจากการด าเนินงานส่วนเกิน (Free Cash Flow) และอตัราส่วน
ราคาก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) กับค่าตอบแทนของผู ้บริหารของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เฉพาะกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง พบวา่ EBITDA มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเม่ือบริษทัมีผลการเนินงานท่ีดีข้ึนย่อมส่งผลให้บริษทัจ่ายค่าตอบแทน
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ผู ้บ ริหารเพิ่ ม ข้ึนด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ  Takao, Woochan and Ju (2003) ท่ี ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนของผูบ้ริหารกบัผลการด าเนินงานทางการเงินในประเทศเกาหลี
เพื่อท าการเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน คือประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่นพบว่าการ
ด าเนินงานท่ีวดัจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษีมีความสัมพนัธ์กับค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหาร และการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีวดัจากมูลค่าทางบญัชี 
ประกอบกับงานวิจยัของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนการใช ้
EBITDA โดยระบุว่า EBITDA เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นกระแสเงินสดของบริษทันั้นๆได้เป็นอย่างดี ซ่ึง
ธุรกิจบางแห่งอาจมีก าไรน้อยลงแต่เม่ือค านวณในรูปของ EBITDA แลว้พบวา่ยงัเป็นฐานขอ้มูลใน
การวเิคราะห์ท าใหภ้าพสะทอ้นความเป็นจริงมากกวา่ตวัเลขตวัอ่ืนโดยช้ีให้เห็นวา่ผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจท่ีแทจ้ริงเป็นอย่างไรโดยไม่ตอ้งมีตวัเลขเร่ือง ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาหรือดอกเบ้ียมา
บิดเบือนให้ภาพของธุรกิจเปล่ียนไป (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย, 2548) โดยใช้ EBITDA ซ่ึงช่วยแสดงผลการบริหารกิจการของผูบ้ริหารวา่สามารถบริหารตวั
กิจการใหผ้ลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงนั้นเป็นอยา่งไร ดงันั้นผูศึ้กษาก าหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 
 

H2 : ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 

 
 3.  อตัราส่วนราคาก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) 
อัตราส่วนราคาก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ใช้ในการหามูลค่าท่ี เหมาะสมของหุ้นท่ีนิยมใช้กัน
แพร่หลาย เน่ืองจากแสดงถึงความสามารถในการสร้างผลก าไรซ่ึงวดัได้ด้วยผลก าไรต่อหุ้น ซ่ึง
ส่งผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารท่ีวา่ถา้ผูบ้ริหารสามารถจดัการค่า P/E ให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีผู ้
ลงทุนจะให้ความสนใจท่ีจะลงทุนในตวับริษทัอย่างมากแล้วก็จะท าให้บริษทัมีเงินทุนท่ีจะขยาย
กิจการ มีความก้าวหน้ารวมไปถึงผูบ้ริหารก็จะได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงจากการท่ีบริหารจดัการค่า
ดงักล่าวไดดี้ดว้ยเช่นกนั จากการศึกษาของวนัชยั อริยะพุทธิพงศ ์(2545) เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหารกับผลประกอบการในกลุ่มของธนาคารไทยพบว่า 
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลก าไรต่อหุ้นและน าก าไรต่อหุ้นมาใช้
พิจารณาผลตอบแทนผูบ้ริหารด้วย ซ่ึงค่า P/E Ratio แสดงให้เห็นว่าราคาต่อหุ้นท่ีผูล้งทุนจ่ายไป
เพื่อให้ไดก้  าไรจะตอ้งใชเ้วลาก่ีปีจึงจะคืนทุน (สายงานวิจยัและขอ้มูลสารสนเทศ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2549) ดงันั้นผูศึ้กษาก าหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 
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H3 : อัตราส่ วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น  (P/E Ratio)  มีความสัมพัน ธ์ เชิงบวกกับ
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 

 
 4.  รายได้ (Income) 
การวดัผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน คือการใชร้ายไดเ้ป็นตวัวดัผล
การด าเนินงาน เน่ืองมาจากสามารถเห็นไดอ้ย่างชัดเจนและเปรียบเทียบกบัการด าเนินงานปีก่อน
อยา่งเห็นไดช้ดั สอดคลอ้งกบัสายงานวิจยัและขอ้มูลสารสนเทศ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(2549) ท่ีพบว่าปี พ.ศ. 2544 – 2548 นั้น บริษทัส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารสอดคล้องกับ
รายไดข้องบริษทั จึงเห็นไดว้า่รายไดย้งัคงเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการพิจารณา ดงันั้นผูศึ้กษา
จึงตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
 
  H4 : รายได ้(Income) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 
 
 5.  ขนาดของบริษัท (Firm Size) และอายุของบริษัท (Firm Age) 
จากการทบทวนงานวจิยัในอดีตท าให้พบวา่มีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการวิจยัในคร้ังน้ี 
ตัวอย่างเช่นในงานวิจัย  ของ  Merhebi (2006) ท่ีพบว่าก ลุ่มตัวอย่างของบริษัท  ในประเทศ
ออสเตรเลียท่ีมีขนาดของกิจการใหญ่ จะท าการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารตามโครงสร้างของ
องคก์รท่ีใหญ่และด าเนินกิจการมาอย่างยาวนาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  กุลจิรา สมวงศ ์
(2550)  ท่ีพบวา่ขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในเชิงบวกกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
กล่าวคือบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ มีการด าเนินงานท่ีซบัซ้อนจึงท าให้การจ่ายค่าตอบแทนสูงข้ึนตามไป
ด้วย อีกทั้งยงัพบว่าอายุของบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนของผูบ้ริหารอีกด้วย 
เพราะยิ่งบริษัทท่ีมีการด าเนินงานท่ียาวนานและมัน่คงย่อมมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกัน
ออกไปจากบริษทัท่ีเกิดข้ึนใหม่ ดงันั้นขนาดของกิจการท่ีแตกต่างกนัมีความส าคญัต่อการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงใหข้นาดของกิจการ และอายขุองบริษทัเป็นตวัแปรควบคุมส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
จากการพฒันาสมมติฐานขา้งตน้ สามารถจ าแนกตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือตวั
แป รอิส ระ  (Independent Variables) ตัวแป รควบ คุม  (Control Variables) และตัวแป รต าม 
(Dependent Variables) ซ่ึ งตัวแปรอิสระ ได้แก่  ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)  ก าไร
(ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA)  อตัราส่วนราคา
ก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) และรายได้ (Income)  ส่วนตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ ขนาดของบริษทั (Firm 
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Size) และอายุของบริษทั (Age) ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยสามารถสรุป
เป็นกรอบแนวคิดไดด้งัภาพท่ี 2.2 
 

ตวัแปรอิสระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรตาม 
1. ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 
2. ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี
เงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) 
3. อตัราส่วนราคาก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) 
4. รายได ้(Income) 

 
 
 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 
 
 

ตวัแปรควบคุม 
1. ขนาดของบริษทั (Firm Size) 
2. อายขุองบริษทั (Firm Age) 

 
ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานกบั
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระหว่างปี 
พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2556 โดยมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.3 ตวัแบบท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.4 ตวัแปรและการวดัค่า 
 3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
   
การศึกษาคร้ังน้ีขอบเขตการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นขอบเขตเน้ือหา ขอบเขตประชากร ขนาด
ตวัอยา่งและวธีิการคดัเลือกตวัอยา่งซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
   
 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ของผลการเนินงานกับค่าตอบแทน
ผู้บริหารของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการ
ด าเนินงานเป็นตวัแปรอิสระจะวดัจากอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ก าไร (ขาดทุน) 
ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อ
หุ้น และรายได้รวมของบริษทั ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเก็บข้อมูลจากแบบแสดง
รายงานประจ าปี (แบบ 56-1) ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นตวัแปรตามใน
การศึกษาคร้ังน้ี และตวัแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการซ่ึงวดัจากสินทรัพยร์วมของกิจการ 
และอายขุองกิจการนบัตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(หน่วย : พนัลา้นบาท) 
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3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้มูลรายงานทางการเงินส าหรับปีส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละบริษทั เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีอยูบ่นพื้นฐานของขอ้บงัคบัท่ีเหมือนกนั รวมไปถึงเพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีมีความ
สอดคลอ้งและทนัสมยัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั 
 
3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
จากการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 1,545 ขอ้มูล จากประชากรทั้งส้ิน 3,245 ขอ้มูล (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2557 : ออนไลน์) โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่รวมถึง
บริษทัดงัต่อไปน้ี 
 
1. บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่ม

ธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย ์และกลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต เน่ืองมาจากมี
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลโดยเฉพาะ และกลุ่มธุรกิจการเงินดังกล่าวจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัของธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดตามกฎหมาย
ส าหรับบริษทักลุ่มดงักล่าว (แสงเดือน งามเจริญสุขถาวร, 2551) 

2. กลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟูการด าเนินงาน เน่ืองจากบริษทัเหล่าน้ีถูก
แทรกแซงการด าเนินงานโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ผูจ้ดัท าแผนและผูบ้ริหารแผน
ฟ้ืนฟูกิจการท่ีศาลแต่งตั้ งข้ึนเพื่อด าเนินงานบริษัทบริษัท ซ่ึงจะต้องรายงานความ
คืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกรายไตรมาส จึงถือว่าบริษัทกลุ่ม
ดงักล่าวอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ต่างจากบริษทัจดทะเบียนทัว่ไป (แสงเดือน งามเจริญสุข
ถาวร, 2551) 

3. บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์รอบระยะเวลาบญัชีไม่ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
4. บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีขอ้มูลไม่ครบถว้นทั้งขอ้มูลอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วม ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุ้น และรายไดร้วมของบริษทั ตามจ านวนปีท่ี
ตอ้งการศึกษา กล่าวคือปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 

5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) เน่ืองจากมีความแตกต่างทางด้าน
ขอ้บงัคบั เง่ือนไข และสิทธิประโยชน์ทางภาษี (แสงเดือน งามเจริญสุขถาวร, 25551) 
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รายละเอยีด          จ านวนข้อมูล 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้มูล ณ 24 มกราคม 2557 โดยเก็บขอ้มูลปี 2552 -2556 3,245 
หกั  บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน   290 
 บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งฟ้ืนฟูกิจการ    90 
 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีขอ้มูลงบการเงินไม่ครบ 5 ปี   370 
 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่   490 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
  ในอสังหาริมทรัพย ์   250 
 ค่าผดิปกติ (Outlier)   210 
ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาทั้งส้ิน 1,545 
 
หมายเหตุ จ านวนขอ้มูลปี 2552 – 2556 จ านวน 3,245 ขอ้มูลขา้งตน้นั้น เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม และพบค่าผิดปกติ (Outlier) เม่ือใช้การตรวจสอบค่า
ผิดปกติด้วยคะแนนมาตรฐาน (Z-score) จ านวน 210 ขอ้มูล ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
คร้ังน้ีคงเหลือทั้งส้ิน 1,545 ขอ้มูล 
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานและค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูศึ้กษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

3.2.1 ขอ้มูลจากรายงานประจ าปี งบการเงิน และแบบแสดงรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 รวม 
5 ปีจากฐานขอ้มูลขอ้มูลออนไลน์ท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเวบ็ไซต์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.sec.co.th) 
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3.2.2 แหล่งข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ท าการศึกษาค้นควา้และเก็บข้อมูลจากบทความ 
วารสาร หนงัสือ ต าราทางวชิาการ เอกสารออนไลน์และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.3 ตัวแบบทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
จากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาสมมติฐานในบทท่ี 2
กบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานและค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูศึ้กษาสามารถพฒันาตวัแบบท่ีใช้ในการศึกษาได้
ดงัต่อไปน้ี 

PAYi,t = β0 + β1ROAi,t + β2EBITDAi,t + β3PEi,t + β4INCOMEi,t+β5SIZEi,t  

+ β6AGEi,t + ei,t 

โดยท่ี : 

PAYi,t
  คือ ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทั i ปีท่ี t 

ROAi,t  คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทั i ปีท่ี t 

EBITDAi,t คือ ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ของบริษทั i ปีท่ี t 

PEi,t  คือ อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุน้ (P/E Ratio) ของบริษทั i ปีท่ี t 

INCOMEi,t คือ รายไดร้วมของบริษทั ของบริษทั i ปีท่ี t 

SIZEi,t  คือ ขนาดของกิจการ โดยวดัจากสินทรัพยร์วมของกิจการ ของบริษทั i ปี
ท่ี t 

 AGEi,t  คือ อายุของกิจการโดยวดัจากวนัท่ีจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนของ  
บริษทั i ปีท่ี t 

 ei,t  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน ของบริษทั i ปีท่ี t 
 
3.4 ตัวแปรและการวดัค่า 
 
จากตวัแบบท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถจ าแนกตวัแปรต่างๆไดด้งัน้ี 
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 3.4.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ก าหนดให้ตวัแปรตามคือ ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารรวมทั้งปี (จ  านวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือน 
มกราคม ถึง ธนัวาคม) 
 
3.4.2 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) 
ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตวัแปรอิสระในการศึกษา
คร้ังน้ีโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดว้ยกนัคือ 
 
1. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets) ดังแสดงสูตรการค านวณได้
ดงัต่อไปน้ี (วมิล ประคลัลพ์งศ,์ สมชาย เบญ็จวรรณ์ และสุรชยั ภทัรบรรเจิด, 2553) 

 
ROA  =  ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษี 

  สินทรัพยร์วม 
 

2. ก าไร(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Earnings 
Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) ดังแสดงสูตรการค านวณได้ดังต่อน้ี 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556: ออนไลน์) 

EBITDA = (ขายสุทธิ – ตน้ทุนขาย – ค่าใชจ่้ายในการขายบริหาร) + ค่าเส่ือมราคา  
+ ค่าตดัจ าหน่าย 

 
3. อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น (Price-Earnings Ratio) ดังแสดงสูตรการค านวณดังต่อน้ี (แหล่ง

ความรู้ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2553) 
P/E   =                  ราคาตลาดของหุน้ 
                                                     ก าไรสุทธิต่อหุน้ 

 
4. รายได ้(Income) คือรายไดร้วมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

 3.4.3 ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 
 เพื่อควบคุมผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนท่ีอาจมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนของผู ้บริหาร

นอกเหนือจากตวัแปรท่ีสนใจศึกษา ผูศึ้กษาจึงตอ้งมีความควบคุมตวัแปรท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนของผูบ้ริหาร ซ่ึงตวัแปรควบคุมท่ีใชคื้อ ขนาดของกิจการ (SIZE) โดยวดัจาก
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สินทรัพยร์วม (กุลจิรา สมวงศ,์ 2550) และอายุของกิจการ (AGE) โดยวดัจากวนัท่ีบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดป้รับหน่วยท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
หน่วย : พนัลา้นบาท เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูล 

 
จากตัวแปรและการวดัค่าข้างต้นสามารถสรุปการจ าแนกตัวแปร วิธีการวดัค่า และทิศทาง
ความสัมพนัธ์ท่ีคาดหวงัไดด้งัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1 สรุปตวัแปร วธีิการวดัค่าและทิศทางความสัมพนัธ์ 

ตัวแปร วธีิการวดัค่า 
ทศิทาง

ความสัมพนัธ์ 
ทีค่าดหวงั 

ตวัแปรตาม   
- ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนรวม 12 เดือนของปีบญัชี  

ตวัแปรอิสระ 
- - อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
-  

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษี 
ส่วน สินทรัพยร์วม 

+ 

- - ก าไร(ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย 

 

(ขายสุทธิ หกั ตน้ทุนขาย หกั 
ค่าใชจ่้ายในการขายบริหาร) บวก ค่า
เส่ือมราคา บวก ค่าตดัจ าหน่าย 

+ 

- - อตัราส่วนก าไรต่อหุน้ 
 

ราคาตลาดของหุน้ ส่วน ก าไรสุทธิต่อ
หุน้ 

+ 

- รายได ้
รายไดร้วม 12 เดือน ณ วนัส้ินปีบญัชี 
(หน่วย : พนัลา้นบาท) 

+ 

ตวัแปรควบคุม   

- ขนาดของกิจการ 
สินทรัพยร์วมของกิจการ (หน่วย : 
พนัลา้นบาท) 

+ 

- อายขุองกิจการ วนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ + 
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3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
จากการพฒันาสมมติฐานในบทท่ี 2 และจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีดงัน้ี 
 
 
 
 3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่ออธิบายลกัษณะเบ้ืองตน้ของตวัแปรแต่ละตวัท่ีไดจ้ากการ
เก็บรวบรวมโดยแสดงผลใน รูปของค่ าเฉ ล่ีย (Mean) ค่ าสูงสุด  (Maximum) ค่ าต ่ าสุด 
(Minimum) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 
เป็นการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของผลการด าเนินงาน
กบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
สมมติฐานนั้นตอ้งมีความเหมาสมท่ีใช้ในการวิเคราะห์กบัขอ้มูล น่าเช่ือถือ และเป็นไปตาม
เง่ือนไขของสมการถดถอยแบบพหุคูณ ผูศึ้กษาจึงท าการทดสอบเง่ือนไขดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
(น าชยั ศุภฤกษช์ยัสกุล, 2554) 
1. ความคลาดเคล่ือน e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
2. ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเป็นศูนย ์นัน่คือ E(e) = 0 

3. ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ี V(e) = 
2

e  

4. ei และ ej เป็นอิสระต่อกนั ; i ≠ j นัน่คือ covariance (ei , ej) = 0 

5. ตวัแปรอิสระ Xi และ Xj ตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 
 
การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Coefficient of Correlation) 
เป็นการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั คือตวัแปรอิสระ (X) และตวัแปรตาม (Y) ว่ามี
ความสัมพนัธ์กันมากน้อยเพียงใดและมีทิศทางความสัมพนัธ์อย่างไรด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficients) ระดบัความสัมพนัธ์จะพิจารณา



 
 

24 

จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient : r) โดยมีเคร่ืองหมายบวกและลบ 
(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2553)  
 
โดยท่ี : r เท่ากบั 1   แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัโดยสมบูรณ์ 
  r เขา้ใกล ้     1   แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัมาก 
  r เป็น       0   แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองตวัไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
  r เขา้ใกล ้     1   แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยมาก 

 r เป็น       +  แสดงวา่ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือเม่ือ  
 X เพิ่มข้ึน Y จะเพิ่มข้ึนดว้ย 
r เป็น          -   แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ

เม่ือ X เพิ่มข้ึน Y จะลดลง 
  
 การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัแปรข้ึนไปเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างค่าตอบแทนของผู ้บริหารกับผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุม รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรอิสระแต่ละตวัเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไวใ้นการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณา
ท่ีค่าสถิติ t-test หากพบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามโดยพิจารณาจาก
เคร่ืองหมายหนา้สัมประสิทธ์ิการถดถอย (Coefficient) ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั หากเป็นบวก 
แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กล่าวคือความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ
เป็นไปในลกัษณะท่ีสอดคล้องกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือถ้าค่าของตวัแปรอิสระ
เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ค่าของตวัแปรเพิ่มข้ึนตามดว้ย และในทางกลบักนัหากเคร่ืองหมายเป็นลบ 
แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ กล่าวคือเป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีขดัแยง้กนั คือถา้ค่า
ของตวัแปรอิสระเพิ่มข้ึนจะส่งผลใหต้วัแปรตามมีค่าลดลง (แสงเดือน งามเจริญสุขถาวร, 2551) 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีคือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552 ถึง พ.ศ.2556 ซ่ึงไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี รายงานทางการเงิน แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยเน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดการทดสอบ
สมมติฐาน โดยไดจ้ดัล าดบัของการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 4.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 4.2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ประกอบดว้ย 
  4.2.1 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ (Correlation Analysis) 
  4.2.2 การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
4.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างนั้น ผูศึ้กษาได้ตรวจสอบค่าความผิดปกติ 
(Outlier) ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดพ้ิจารณาตดัค่าความผิดปกติออกจากกลุ่มตวัอยา่งเพื่อให้ไดข้อ้มูล
ในการศึกษาท่ีมีการแจกแจงปกติและเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าขอ้มูลค านวณด้วยวิธีคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ซ่ึง
คะแนนมาตรฐานจะมีค่าอยูใ่นช่วง |3| ถา้หากคะแนนเกินกวา่น้ีแสดงวา่เป็นค่าผิดปกติตอ้งท าการ
ตดัออกจากการศึกษา (ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2544) ดงัน้ี 
 
บริษทัในตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยก์ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  1,755 ขอ้มูล 
หกั ค่าผดิปกติ (Outlier)         210 ขอ้มูล 
คงเหลอืกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังนี ้    1,545 ข้อมูล 
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จากขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งขา้งตน้ทั้งหมด 1,545 ขอ้มูล ไดน้ ามารวบรวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารของกลุ่ม
ตวัอยา่ง รวมทั้งวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ
ตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการศึกษา โดยค่าสถิติท่ีใช้ในการศึกษาในส่วนน้ีประกอบไปด้วย ค่าสูงสุด 
(Maximum) ค่าต ่ าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยท าการแสดงสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนร้อยละการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนตั้งแต่ปี 
       พ.ศ.2552 – 2556  
จ านวนค่าตอบแทน (หน่วย : บาท) จ านวนข้อมูล ร้อยละ 

1 – 10,000,000 268 17.35 
10,000,001 – 15,000,000 187 12.10 
15,000,001 – 20,000,000 183 11.84 
20,000,001 – 25,000,000 177 11.46 
25,000,001 – 30,000,000 144 9.32 
30,000,001 – 35,000,000 100 6.47 
35,000,001 – 40,000,000 87 5.63 
มากกวา่ 40,000,000 399 25.83 

รวม 1,545 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารรอบ 12 
เดือน จ านวนมากกว่า 40,000,000 บาทจ านวน 399 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 25.83 รองลงมาจ่าย
ค่าตอบแทน 1 – 10,000,000 บาท จ านวน 268 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 17.35 และจ่ายค่าตอบแทน 
10,000,001 – 15,000,000 บาท เป็นจ านวน 187 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 12.10 
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ตารางที ่4.2 แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปร 

ตัวแปรตาม 
ค่าต ่าสุด 

(MINIMUM) 
ค่าสูงสุด 

(MAXIMUM) 
ค่าเฉลีย่ 
(MEAN) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(STANDARD DEVIATION) 

PAY 0.001 0.200 0.032 0.026 
ROA -140.440 62.720 5.266 8.752 

EBITDA -10.501 43.530 1.290 3.215 
PE -302.780 435.000 12.509 34.170 

Income 0.001 296.554 9.778 25.187 
SIZE 0.042 240.297 10.833 20.151 
AGE 0.427 38.701 16.148 8.170 

หมายเหตุ : จ านวน 1,545 ขอ้มูล 
โดยตวัแปรมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
  PAY  คือ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (หน่วย : พนัลา้นบาท) 
  ROA  คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

EBITDA คือ ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย (หน่วย : พนัลา้นบาท) 

PE คือ อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุน้ (หน่วย : เท่า) 
Income คือ รายได ้(หน่วย : พนัลา้นบาท) 
SIZE คือ ขนาดของกิจการ (หน่วย : พนัลา้นบาท) 
AGE คือ อายขุองกิจการ (หน่วย : ปี) 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ PAY มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.001 พนัลา้นบาท ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 0.200 พนัลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.032 พนัลา้นบาท และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.026 พนัลา้นบาท      ROA 
มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ -140.440  ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 62.720  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.266 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
อยูท่ี่ 8.752     EBITDA มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ -10.501 พนัลา้นบาท  ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 43.530 พนัลา้นบาท มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.290 พนัลา้นบาท  และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.215 พนัลา้นบาท  PE มี
ค่าต ่าสุดอยู่ท่ี  -302.780 เท่า  ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 435.00 เท่า  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 12.509 เท่า และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 34.170  เท่า ส่วน Income มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.001 พนัลา้นบาท มีค่าสูงสุด
อยู่ท่ี 296.554 พนัล้านบาท  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 9.778 พนัล้านบาท และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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เท่ากบั 25.187 พนัล้านบาท  SIZE มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 0.042 พนัล้านบาท  มีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 240.297 
พนัลา้นบาท  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 10.833 พนัลา้นบาท  และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 20.151 
พนัลา้นบาท  AGE มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.427 ปี มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 38.701 ปี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 16.148 ปี และมี
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.170 ปี 
 
4.2 การทดสอบสมมติฐาน 
 

4.2.1 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ (Correlation Analysis) เพื่อตรวจสอบวา่
การวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงเส้นมีปัญหาตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเองหรือไม่ 
และมีความสัมพนัธ์กนัมากน้อยเพียงใด จึงตอ้งท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สันโปรดักส์โมเมนต์ (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้ r เป็นสัญลักษณ์ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ระหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบวา่ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ หรือมีมากนอ้ยเพียงใด ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.3 แสดงความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปร 

Pearson’s Correlations 

 PAY ROA EBITDA PE Income SIZE AGE 

PAY 1 0.371** 0.462** 0.050 0.371* 0.421** 0.131** 
ROA 0.371** 1 0.194** 0.068** 0.016 -0.016 0.073** 

EBITDA 0.462** 0.194** 1 0.044 0.988** 0.627** 0.029 
PE 0.050 0.068** 0.044 1 0.013 0.062* 0.029 

Income 0.371* 0.016 0.988** 0.013 1 0.988** -0.021 
SIZE 0.421** -0.016 0.627** 0.062* 0.988** 1 -0.010 
AGE 0.131** 0.073** 0.029 0.029 -0.021 -0.010 1 

หมายเหตุ : ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 1,545 ขอ้มูล 
  ** ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
   *  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 โดยตวัแปรมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
  PAY  คือ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ROA  คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

EBITDA คือ ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย 

PE คือ อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุน้ 
Income  คือ รายได ้
SIZE คือ ขนาดของกิจการ 
AGE คือ อายขุองกิจการ 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงถึงความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยคร่ึงบนขวา
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และตารางคร่ึงล่างซ้ายแสดงค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระขา้งตน้ เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน พบว่าท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 99 พบว่า 
Income และ EBITDA มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ Multicollinearity โดยมีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.988 แสดงว่าตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัเองอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.01 และมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นจึงขดัแยง้กบัเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ท่ีวา่ ตวัแปรทุกตวัตอ้งเป็นอิสระต่อกนั จากปัญหาความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะ Multicollinearity ท่ี
เกิดข้ึน จึงควรพิจารณาเลือกตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงเพียงตวัแปรเดียว โดยผูศึ้กษาได้เลือกตวัแปร 
EBITDA  ไวแ้ละท าการตดัตวัแปร Income ออก  
 
ส่วนของ ROA มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+) กบั EBITDA และ PE โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.194 และ 0.068 ตามล าดบั รวมไปถึงมีความสัมพนัธ์อย่างมี
นัยส าคญัในทิศทางเดียวกัน (+) กับ Age โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.073 และ 
EBITDA มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+) กบั SIZE โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.627 ซ่ึงจากการพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระขา้งตน้พบว่าตวัแปร
แต่ละตวั ไม่รวมถึง Income มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลไม่มีปัญหาท่ีตวั
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แปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) ซ่ึงจะส่งผลให้การทดสอบสมการถดถอยไม่
ถูกตอ้ง  
 
ส่วนของการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ พบวา่ตวัแปร
ตามท่ีใช้ในการศึกษาคือ PAY กบัตวัแปรอิสระต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
หรือระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดย ROA มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั 
(+) กบั PAY  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.371 โดยความสัมพนัธ์เป็นไปตามทิศทางท่ี
คาดการณ์ไวส้นับสนุนสมมติฐาน H1 : ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ในส่วนของ  EBITDA มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทาง
เดียวกัน (+) กบั PAY  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.462 โดยความสัมพนัธ์เป็นไปตาม
ทิศทางท่ีคาดการณ์ไวส้นับสนุนสมมติฐาน  H2 : ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร และ
จากการทดสอบในเบ้ืองตน้ยงัพบว่า PAY มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+) 
กบั SIZE และ AGE โดยความสัมพนัธ์เป็นไปตามทิศทางท่ีคาดการณ์ไวเ้ช่นกนัวา่ขนาดของกิจการ 
และอายขุองกิจการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 
 
 4.2.2 การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ในการศึกษาการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยน า
ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ เพื่อทดสอบสมมติฐานต่างๆท่ีก าหนด
ไว ้โดยแบบจ าลองของสมการถดถอยเชิงพหุ และผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.4 แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานและ
       ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
 

PAYi,t = β0 + β1ROAi,t + β2EBITDAi,t + β3PEi,t +β4SIZEi,t + β5AGEi,t + ei,t 
 

ตัวแปร สถิติ ค่าทางสถิติ 

Constant 
Coefficient 0.017 
t-Statistic 15.590 
P-value 0.000 

ROA 
Coefficient 0.000 
t-Statistic 3.973 
P-value     0.000 ** 

EBITDA 
Coefficient 0.002 
t-Statistic 6.967 
P-value     0.000 ** 

PE 
Coefficient 0.001 
t-Statistic 0.890 
P-value 0.374 

SIZE 
Coefficient 0.000 
t-Statistic 5.884 
P-value     0.000 ** 

AGE 
Coefficient 0.000 
t-Statistic 5.846 
P-value     0.000 ** 

Adjusted R Square 0.262 
Standard Error 0.023 

F-statistic 109.813 
Prob. (F-statistic) 0.000 

หมายเหตุ : ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 1,545 ขอ้มูล 
โดยท่ี  ** มีค่าความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
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  ค่ า t-Statistic และ P-value ในตารางเป็นค่ าท่ี ได้จากการใช้วิ ธีการ White’s 
Heteroscedasticity Corrected Standard Errors เม่ื อแก้ปัญหา Heteroscedasticity รายละเอียดดัง
ภาคผนวก 
  
โดยตวัแปรต่างๆมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 PAY  คือ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ROA  คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

EBITDA คือ ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย 

PE   คือ อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุน้ 
SIZE   คือ ขนาดของกิจการ 
AGE   คือ อายขุองกิจการ 

 
จากการศึกษาการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตามตารางท่ี 
4.4 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจพหุคูณท่ีปรับแล้ว (Adjusted R Square) ของข้อมูลรวม
ทั้งหมด 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2556 มีค่าเท่ากบั 0.262 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ตวัแปรอิสระ
ต่างๆ ท่ีใช้ ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุ้น ขนาดของ
กิจการและอายุของกิจการ สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดร้้อยละ 26.20  
 

1.  H1 : ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร (PAY) 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหาร (PAY) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อย
ละ 99 โดย ROA มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 3.973 และมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบั PAY ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐาน H1 นั่นคือ ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร  
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2.  H2 : ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี เงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

(EBITDA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผู้บริหาร (PAY) 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร (PAY) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดย EBITDA มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.002 

มีค่า t-Statistic เท่ากบั 6.967 และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั PAY ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H2 
นัน่คือ ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA)  มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร (PAY)  
 

3.  H3 : อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (PE)  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร (PAY) 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ PE ไม่มีความสัมพนัธ์กบั PAY อยา่งมีนยัส าคญัโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 
0.001 และค่า t-Statistic เท่ากบั 0.890 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 
4. H4 : รายได้ (Income) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผู้บริหาร (PAY) 

เน่ืองจากตวัแปรอิสระ คือ Income และ EBITDA มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะ Multicollinearity 
โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.988 หรือ ร้อยละ 98.80 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน ดงันั้นจึงพิจารณาตดัตวัแปรอิสระคือ รายได ้ออกจากการวิเคราะห์ ดงันั้นสมมติฐาน
ท่ี 4 ท่ีตั้งไวจึ้งไม่สามารถวเิคราะห์ผลทางสถิติได ้

 
นอกจากสมมติฐานท่ีผูศึ้กษาได้ตั้งไวต้ามตวัแปรอิสระ ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลต่อตวัแปรตามแล้ว ยงั
พบวา่ตวัแปรควบคุมคือ SIZE มีความสัมพนัธ์กบั PAY อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือ
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดยขนาดของกิจการมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 และค่า t-
Statistic เท่ากบั 5.884 และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร รวมไปถึง AGE ท่ีมี
ความความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดยอายขุองกิจการมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.004 และค่า t-Statistic เท่ากบั 
5.846 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยแสดงให้เห็นว่า ขนาด
ของกิจการท่ีมีการเติบโตหรือการถดถอยจากผลการด าเนินงาน และรวมถึงอายุของกิจการจะส่งผล
กระทบต่อการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ซ่ึงอธิบายไดว้า่ยิ่งกิจการมีการเติบโตหรือขยายกิจการ 
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ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารก็มีแนวโน้มท่ีจะมีการเพิ่มข้ึนตามไปด้วย แต่ในทางกลบักนัหากมีการ
ถดถอยหรือลดขนาดของกิจการลง ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะปรับลดลงไปดว้ย 

 
จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยขา้งตน้สามารถสรุปผลการศึกษาไดว้า่ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 99 ตวัแปรอิสระ ROA   EBITDA   SIZE  และ AGE ของกิจการมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร (PAY) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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ตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานและ
      ค่าตอบแทนผูบ้ริหารแยกตามปี 
 

PAYi,t = β0 + β1ROAi,t + β2EBITDAi,t + β3PEi,t +β4SIZEi,t + β5AGEi,t + ei,t 
 

ตัวแปร สถิติ 
ปี 

2552 2553 2554 2555 2556 

Constant 
Coefficient 0.015 0.016 0.020 0.019 0.020 
t-Statistic 5.942 5.416 6.310 5.945 5.148 
P-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
ROA 

Coefficient 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
t-Statistic 2.310 2.008 0.146 0.864 2.279 
P-value   0.022* 0.045* 0.884 0.388 0.023* 

 
EBITDA 

Coefficient 0.002 0.001 0.003 0.003 0.002 
t-Statistic 3.405 2.629 7.142 5.655 2.376 
P-value   0.001** 0.009** 0.000** 0.000** 0.018** 

 
PE 

Coefficient 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
t-Statistic -0.223 -0.061 0.252 0.800 0.534 
P-value 0.823 0.951 0.802 0.425 0.594 

 
SIZE 

Coefficient 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
t-Statistic 3.161 4.613 2.413 4.300 3.834 
P-value 0.002** 0.000** 0.016** 0.000** 0.000** 

 
AGE 

Coefficient 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
t-Statistic 3.294 2.669 2.087 2.016 1.413 
P-value 0.001** 0.008** 0.038* 0.045* 0.159 

หมายเหตุ : ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 1,545 ขอ้มูล 
โดยท่ี  ** มีค่าความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
    * มีค่าความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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และโดยตวัแปรต่างๆมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 PAY  คือ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ROA  คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

EBITDA คือ ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย 

PE   คือ อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุน้ 
Size   คือ ขนาดของกิจการ 
Age   คือ อายขุองกิจการ 
 

จากตารางท่ี  4.5 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามตัวแบบในการศึกษา
ความสัมพันธ์ในปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556  โดยท าการแยกตามปีท่ีศึกษา  พบว่าในปี 2552  
EBITDA  SIZE และ AGE มีความสัมพนัธ์กบั PAY อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดย EBITDA มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.002 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 
3 .405   SIZE มี ค่ าสั มประสิท ธ์ิ เท่ ากับ  0.000 มี ค่ า  t-Statistic เท่ ากับ  3.161 และ AGE มี ค่ า
สัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.000 มีค่า t-Statistic เท่ากับ 3.294  และยงัพบว่า ROA มีความสัมพนัธ์กับ 
PAY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หรือท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 และค่า ค่า t-Statistic เท่ากบั 2.310   
 
ในปี 2553 พบว่า EBITDA  SIZE และ AGE มีความสัมพนัธ์กบั PAY อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดย EBITDA มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.001 มีค่า 
t-Statistic เท่ากับ 2.629  SIZE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.000 มีค่า t-Statistic เท่ากับ 4.613 และ 
AGE มี ค่ าสั มป ระสิท ธ์ิ เท่ ากับ  0.000 มี ค่ า  t-Statistic เท่ ากับ  2.669  และย ังพบ ว่า  ROA มี
ความสัมพนัธ์กบั PAY อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 และค่า ค่า t-Statistic เท่ากบั 2.008   
 
ในปี 2554 พบว่า EBITDA  และ SIZE มีความสัมพนัธ์กบั PAY อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 หรือท่ีระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดย EBITDA มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.003 มีค่า t-
Statistic เท่ากบั 7.142  และ SIZE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 2.413 ส่วน 
AGE  พบว่ามีความสัมพนัธ์กับ PAY อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 2.087  
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ในปี 2555 พบว่า EBITDA  และ SIZE มีความสัมพนัธ์กบั PAY อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 หรือท่ีระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดย EBITDA มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.003 มีค่า t-
Statistic เท่ากบั 5.655 และ SIZE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 4.300 และ
ยงัพบวา่ AGE  พบวา่มีความสัมพนัธ์กบั PAY อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 2.016  
ในปี 2556 พบว่า EBITDA  และ SIZE มีความสัมพนัธ์กบั PAY อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 หรือท่ีระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดย EBITDA มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.002 มีค่า t-
Statistic เท่ากบั 5.655 และ SIZE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 3.834 และ
ยงัพบว่า ROA มีความสัมพนัธ์กบั PAY อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 2.279 
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    ตารางที ่4.6 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานและค่าตอบแทนผูบ้ริหารแยกตามอุตสาหกรรม 
 

PAYi,t = β0 + β1ROAi,t + β2EBITDAi,t + β3PEi,t +β4SIZEi,t + β5AGEi,t + ei,t 
 

 

              
 
 
 

ตัวแปร สถิติ 

เกษ
ตร

แล
ะอ
าห
าร

 

ทรั
พย

าก
ร 

เท
คโ
นโ
ลย

ี 

บริ
กา
ร 

สิน
ค้า

อ ุต
สา
หก

รร
ม 

สิน
ค้า
อ ุป

โภ
ค

บริ
โภ
ค 

อสั
งห

าริ
มท

รัพ
ย์

แล
ะก่
อส

ร้า
ง 

Constant 
Coefficient 0.014 0.028 0.032 0.012 0.018 0.016 0.016 
t-Statistic 2.488 5.578 6.719 3.521 7.631 5.311 5.061 
P-value 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
ROA 

Coefficient 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
t-Statistic -1.017 0.132 0.844 1.374 1.533 -0.526 2.136 
P-value 0.311 0.895 0.400 0.170 0.126 0.599 0.033* 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

ตัวแปร สถิติ 

เกษ
ตร

แล
ะอ
าห
าร

 

ทรั
พย

าก
ร 

เท
คโ
นโ
ลย

ี 

บริ
กา
ร 

สิน
ค้า

อ ุต
สา
หก

รร
ม 

สิน
ค้า
อ ุป

โภ
ค

บริ
โภ
ค 

อสั
งห

าริ
มท

รัพ
ย์

แล
ะก่
อส

ร้า
ง 

 
EBITDA 

Coefficient 0.009 0.003 0.003 0.002 0.004 0.023 0.007 
t-Statistic 2.979 9.159 3.716 1.866 4.336 4.714 4.451 
P-value 0.003** 0.000** 0.000** 0.063 0.000** 0.000** 0.000** 

 
PE 

Coefficient 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
t-Statistic 1.748 -0.437 0.236 0.158 -0.497 1.018 0.122 
P-value 0.083 0.663 0.814 0.875 0.620 0.310 0.903 

 
SIZE 

Coefficient 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 
t-Statistic -0.975 2.538 -1.253 3.045 6.752 1.426 1.764 
P-value 0.331 0.013** 0.212 0.003** 0.000** 0.156 0.079 

AGE 
Coefficient 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 
t-Statistic 2.770 -1.458 -1.240 4.577 1.192 -0.172 1.965 
P-value 0.006** 0.148 0.217 0.000** 0.234 0.864 0.050* 
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หมายเหตุ : ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 1,545 ขอ้มูล 
โดยท่ี  ** มีค่าความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

     *   มีค่าความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 โดยตวัแปรต่างๆมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
  PAY  คือ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ROA  คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

EBITDA คือ ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย 

PE   คือ อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุน้ 
SIZE   คือ ขนาดของกิจการ 
AGE   คือ อายขุองกิจการ 

 
 
จากตารางท่ี  4.6 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุคูณตามตัวแบบในการศึกษา
ความสัมพนัธ์ในปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 แยกตามอุตสาหกรรมท่ีศึกษา อุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารพบวา่มีตวัแปร EBITDA และ AGE มีความสัมพนัธ์กบั PAY อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดย EBITDA มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 
0.009 มีค่า t-Statistic เท่ากับ 2.979   AGE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.001 มีค่า t-Statistic เท่ากับ 
2.770    
 
อุตสาหกรรมทรัพยากรพบว่ามีตัวแปร EBITDA และ SIZE มีความสัมพันธ์กับ  PAY อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ห รือท่ีระดับความเช่ือมั่น ท่ี ร้อยละ 99 โดย EBITDA มีค่ า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.003 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 9.159   SIZE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 มีค่า t-
Statistic เท่ากบั 2.538     
 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพบว่ามีตัวแปร EBITDA และ SIZE มีความสัมพันธ์กับ PAY อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือท่ีระดับความเช่ือมั่น ท่ี ร้อยละ 99โดย EBITDA มีค่ า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.003 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 3.716   
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อุตสาหกรรมบริการพบวา่มีตวัแปร SIZE และ AGE มีความสัมพนัธ์กบั PAY อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดย SIZE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 มี
ค่า t-Statistic เท่ากบั 3.045 และ AGE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.001 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 4.577   
 
อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรมพบวา่มีตวัแปร EBITDA และ SIZE มีความสัมพนัธ์กบั PAY อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี ร้อยละ 99 โดย EBITDA มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.004 มีค่า t-Statistic 4.336 และ SIZE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.001 มีค่า t-
Statistic เท่ากบั 6.752   
 
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคพบว่ามีตัวแปร EBITDA มีความสัมพันธ์กับ PAY อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือท่ีระดับความเช่ือมั่น ท่ี ร้อยละ 99 โดย EBITDA มีค่ า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.023 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 4.714   
 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างพบวา่มีตวัแปร EBITDA มีความสัมพนัธ์กบั PAY อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี ร้อยละ 99 โดย EBITDA มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.007 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 4.451 ส่วน ROA และ AGE มีความสัมพนัธ์กบั 
PAY อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดย ROA มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 2.136  และ AGE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000 มี
ค่า t-Statistic เท่ากบั 1.965 



 

42 

 

ตารางที ่4.7 แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานและ
       ค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยวดัขนาดกิจการดว้ยลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithms) 
 

PAYi,t = β0 + β1ROAi,t + β2EBITDAi,t + β3PEi,t +β4LNSIZEi,t + β5AGEi,t + ei,t 
 

ตัวแปร สถิติ ค่าทางสถิติ 

Constant 
Coefficient 0.098 
t-Statistic 23.862 
P-value 0.000 

ROA 
Coefficient 0.001 
t-Statistic 3.789 
P-value    0.000** 

EBITDA 
Coefficient 0.002 
t-Statistic 5.888 
P-value    0.000** 

PE 
Coefficient 0.000 
t-Statistic -0.210 
P-value 0.834 

LNSIZE 
Coefficient 0.032 
t-Statistic 23.860 
P-value    0.000** 

AGE 
Coefficient 0.001 
t-Statistic 5.258 
P-value    0.000** 

Adjusted R Square 0.421 
Standard Error 0.064 

F-statistic 219.531 
Prob. (F-statistic) 0.000 

หมายเหตุ : ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 1,550  ขอ้มูล 
โดยท่ี  ** มีค่าความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 



 

43 

 

โดยตวัแปรต่างๆมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
  PAY  คือ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ROA  คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

EBITDA คือ ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย 

PE   คือ อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุน้ 
LNSIZE คือ ขนาดของกิจการปรับโดยใช้ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural 

logarithms) 
AGE   คือ อายขุองกิจการ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีใช้ขนาดของกิจการเป็นตวัแปรควบคุมแต่เน่ืองด้วยในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยนั้นมีกิจการท่ีมีขนาดแตกต่างกนัออกไป และขนาดของกิจการนั้นอาจส่งผลกระทบต่อ
ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ดงันั้นในตารางท่ี 4.7 จึงใช้ค่าลอการิทึม พบว่าค่า
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจพหุคูณท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) ของขอ้มูลรวมทั้งหมด 5 ปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2556 มีค่าเท่ากบั 0.421 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ีใช้ ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงิน
ได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุ้น ขนาดของกิจการใช้ขนาด
สินทรัพยป์รับโดยใช้วิธีลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithms)  และอายุของกิจการ สามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดร้้อยละ 42.10 
 
จากการศึกษาพบว่า ROA มีความสัมพนัธ์กบั PAY อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือท่ี
ระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 โดย ROA มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.001 มีค่า t-Statistic เท่ากับ 
3.789   EBITDA มีความสัมพนัธ์กบั PAY อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือท่ีระดบัความ
เช่ือมั่นท่ี ร้อยละ 99 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.002 มีค่า t-Statistic เท่ากับ 5.888   LNSIZE มี
ความสัมพนัธ์กบั PAY อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 
โดย LNSIZE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.032 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 23.860 
 
AGE มีความสัมพนัธ์กบั PAY อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 99 โดย AGE มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.001 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 5.258 
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ส่วน PE นั้น พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



 

45 

 
บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   

 
การศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานและค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้กลุ่มตวัอย่างคือบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 รวมทั้ งหมด 1,545 ข้อมูล ซ่ึงสามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล  ขอ้จ ากดั และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของผลการด าเนินงานกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) โดยศึกษาขอ้มูลจาก
รายงานทางการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายงานประจ าปี (แบบ 56 -1) ของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีไม่รวมถึงขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเงิน บริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัจดทะเบียนท่ีมีขอ้มูลงบ
การเงินไม่ครบ 5 ปี บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งบริษทัท่ีมีค่าของขอ้มูลผดิปกติ (Outlier) โดยใช้
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์โดยวิธีเพียร์สัน การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา และ
เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อท าการทดสอบสมการเพื่อแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงในการศึกษาผลการด าเนินงานวดัค่าโดยใช้
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุน้ (PE) 
 
ผลจากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (PAY) รอบ 12 เดือน จ านวนมากกวา่ 
40,000,000 บาท ทั้ งส้ิน 399 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 25.83 รองลงมาจ่ายค่าตอบแทนต ่ ากว่า 
10,000,000 ทั้งส้ิน 268 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 17.35 และจ่ายค่าตอบแทนระหว่าง 10,000,001 – 
15,000,000 บาท ทั้งส้ิน 187 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 12.10  
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (PAY) มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 0.001 พนัลา้นบาท และค่าสูงสุดอยูท่ี่ 0.200 พนัลา้น
บาท  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี  -140.440 และค่าสูงสุดอยู่ท่ี 
62.720  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) มี
ค่าต ่าสุดอยู่ท่ี -10.501 พนัลา้นบาท  และค่าสูงสุดอยู่ท่ี 43.530 พนัลา้นบาท  อตัราส่วนราคาก าไร
สุทธิต่อหุน้ (PE) มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่  -302.780 เท่า  และค่าสูงสุดอยูท่ี่ 435.00 เท่า   
 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระในลกัษณะเพียร์สันโปรดกัส์โมเมนต ์
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ซ่ึงผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แสดงให้
เห็นว่าตวัแปรดงัต่อไปน้ีคือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) มีผลกระทบกบัค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารของกลุ่มตวัอย่างบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยตวัแปรมี
ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัหรือมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยา่งมี
นัยส าคญั รวมไปถึงตวัแปรควบคุมไดแ้ก่ขนาดของกิจการ (SIZE) และอายุของกิจการ (AGE) มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเช่นกนั ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือ
มีความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญคือ อัตราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE) ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยสรุปผลดงัตารางท่ี 5.1 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5.1 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 
ระดับนัยส าคัญที ่0.01 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

ค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ความสัมพนัธ์เชิงบวก ยอมรับ 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่า

ตดัจ าหน่าย 
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ยอมรับ 

อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุน้ ความสัมพนัธ์เชิงบวก ปฏิเสธ 
 

ตัวแปรควบคุม ความสัมพนัธ์ 
ขนาดของกิจการ ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
อายขุองกิจการ ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
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โดยจากตารางท่ี 5.1 สามารถอธิบายสรุปไดด้งัน้ี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 99 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
โดยตวัแปรอิสระท่ีใชแ้ทนผลการด าเนินงานไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) และ
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กล่าวคือเม่ือกิจการมีการบริหารผลการด าเนินงานใหดี้ มีก าไรและมีประสิทธิภาพแลว้
นั้นจะส่งผลให้การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพิ่มข้ึนด้วย ซ่ึงความสัมพนัธ์ดังกล่าวเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1 และ H2 ตามล าดบั และท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 

หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ตวัแปรอิสระท่ีใชแ้ทนผลการด าเนินงานไดแ้ก่ อตัราส่วนราคา
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (PE) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี H3 และท่ีระดบันยัส าคญัเดียวกนัน้ี ตวัแปรควบคุมไดแ้ก่ ขนาด
ของกิจการ (SIZE) ซ่ึงวดัค่าจากสินทรัพยร์วม (หน่วย : พนัล้านบาท) และอายุของกิจการ (AGE) 
(หน่วย : ปี) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงความสัมพนัธ์เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานกับค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
ผลการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2556 โดยพบว่าตวัแปรท่ีใช้วดัผลการ
ด าเนินงานนั้ นได้แก่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และก าไร (ขาดทุน) ก่อนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม เป็นการบอกความสามารถในการท าก าไรจากสินทรัพยข์องบริษทั 
รวมถึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยวิเคราะห์การท าก าไรจากสินทรัพยท่ี์บริษทัมีและสามารถบอกได้ว่า
บริษทับริหารกิจการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ถา้อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม สูง
หมายถึงกิจการมีความสามารถในการท าก าไรจากสินทรัพย์สูง รวมไปถึงแนวคิดของก าไร 
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(ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายซ่ึงเป็นการวดัความสามารถ
ในการท าก าไรจากการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงไม่รวมผลกระทบจากตน้ทุนทางการเงิน นโยบาย
ทางการบญัชีและภาษี เป็นตวัวดัท่ีเท่ียงตรงเหมาะส าหรับใชใ้นการวเิคราะห์ความสามารถในการท า
ก าไรระหว่างกิจการ เพราะการพิจารณาเพียงก าไรสุทธิอย่างเดียวจะทราบว่ากิจการมีก าไรหรือ
ขาดทุนเท่านั้น  
 
ในขณะท่ีการใชก้ าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย จะท า
ให้ทราบว่าการด าเนินงานมีก าไรหรือไม่มีก าไร มีแหล่งท่ีมาอย่างไร จากการปรับโครงสร้างหน้ี
หรือจากการด าเนินการ ดงันั้นตวัแปรท่ีใช้ในการวดัผลการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตของกุลจิรา สมวงศ ์(2551) และแสงเดือน งามเจริญ
สุขถาวร (2551)  ไดอ้ธิบายวา่อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) และก าไร(ขาดทุน) ก่อน
หักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) มีความสัมพนัธ์กับผลการ
ด าเนินงานซ่ึงหากบริหารจดัการสินทรัพยแ์ล้วก่อให้เกิดก าไร ผูบ้ริหารก็จะได้รับค่าตอบแทนท่ี
สูงข้ึนตามไปด้วย โดยพบว่ากิจการท่ีสามารถบริหารผลการด าเนินงานท่ีดีกว่า รวมทั้ งปัจจัย
ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบทั้งปัจจยัสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และผลการด าเนินงาน เป็น
ตวัผลกัดนัให้ผลการด าเนินงานของกิจการสูงข้ึนซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือเม่ือผลการด าเนินงานดีข้ึนก็
ส่งผลให้ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพิ่มข้ึนดว้ย และพบว่าตวัแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการ (SIZE) 
และอายุของกิจการ (AGE) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอย่างมีนัยส าคญั
โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตของกุลจิรา สมวงศ ์(2551) และอญัชลี ทศันวงศ ์(2553) ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ขนาดของกิจการและอายขุองกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหาร โดยกล่าวคือกิจการท่ีมีขนาดใหญ่และมีอายุท่ียาวนานจะสามารถสร้างผลก าไรและ
ยอดขายได้ดีกว่ากิจการท่ีมีขนาดเล็กท าให้มีผูส้นใจลงทุนมากและมีกระแสเงินเขา้กิจการท าให้
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของกิจการท่ีดีข้ึนส่งผลต่อค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสูงข้ึนดว้ย 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 
จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของผลการด าเนินงานกับค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีขอ้คน้พบดงัน้ีคือตวัแปรท่ีเป็นตวัก าหนดผลการ
ด าเนินงานท่ีผูศึ้กษาเลือกใช้ได้แก่ อตัราส่วนราคาก าไรต่อหุ้น (PE) ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมี
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นยัส าคญัท่ี 0.01 หรือความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 อาจเน่ืองมาจากก าไรต่อหุ้นท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง 
เช่น บริษทัอาจมีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย  ์ไม่ใช่การด าเนินธุรกิจปกติ รวมไปถึงสภาวะท่ี
อตัราเงินเฟ้อสูงอย่างรวดเร็วท าให้ธุรกิจมีสินคา้คงคลงัจ านวนมาก จะท าให้ค่า PE ต ่า เพราะก าไร
ต่อหุ้น (EPS) สูง เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ และหุ้นท่ีมีค่า PE ต ่าไม่ไดห้มายความว่าจะ
เป็นหุ้นท่ีอยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสมต่อการลงทุนเสมอไป เพราะบางบริษทัท่ีถูกคาดการณ์ว่าจะมี
อตัราก าไรในอนาคตท่ีต ่าลง ราคาหุ้นก็จะลดลงก่อนท าให้ค่า PE นั้นต ่า จึงท าให้บริษทัหนัไปใชต้วั
แปรของผลการด าเนินงานตวัอ่ืนเพื่อท่ีจะน ามาพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
 
5.4 ข้อจ ากดัในการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มีจ  ากดัในการศึกษาดงัน้ีคือ ผูศึ้กษาไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัเงินเท่านั้น นอกจากน้ีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีมีเพียง 5 ตวัแปร ซ่ึงอาจจะ
มีมีตวัแปรอ่ืนท่ีสามารถวดัผลการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงอาจให้ความหมายและผลการศึกษาท่ี
แตกต่างออกไป รวมทั้งปัจจยัท่ีก าหนดชนิดของค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงอาจจะใชค้่าตอบแทนท่ีไม่
เป็นตวัเงินเพิ่มดว้ย 
 
ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปควรเลือกกลุ่มตวัอยา่งนอกเหนือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูศึ้กษาเลือกใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีกล่าวคือควรศึกษาในกลุ่มตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งการศึกษาใน
ส่วนของผลตอบแทนของผูบ้ริหารท่ีไม่เป็นตวัเงินเพื่อผลการศึกษาท่ีได้จะครอบคลุมทั้งตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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การทดสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
 

การศึกษาน้ีไดท้  าการศึกษาแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงพหุ เพื่อท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผลการด าเนินงานกบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงสามารถแสดงผลการทดสอบเง่ือนไขไดด้งัน้ี 

เงื่อนไขที ่1 ความคลาดเคล่ือน e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ ผูศึ้กษาไดท้  า
การตรวจสอบโดยใช้ Kolmogorov-Smornov โดยพิจารณาจากค่า Sig.  ถ้าค่า 
Sig. มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ค่าคาดเคล่ือนมีการแจกแจงปกติ 
ผลการทดสอบแสดงดงัน้ี 

PAYi,t = β0 + β1ROAi,t + β2EBITDAi,t + β3PEi,t + β4INCOMEi,t+β5SIZEi,t  

+ β6AGEi,t + ei,t 

ตารางภาคผนวกที ่1 ผลการทดสอบการแจกแจงค่าความคลาดเคล่ือน (ก่อนแปลงค่าตวัแปรตาม) 
 

ปี 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
2552 - 2556 0.151 1,545 0.000 0.830 1,545 0.000 

 
จากตารางภาคผนวกท่ี 1 ผลการทดสอบพบวา่ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้น
จึงสรุปวา่ค่าความคลาดเคล่ือนของทั้ง 2 แบบจ าลองมีการแจกแจงไม่ปกติ ผูศึ้กษาจึงท าการเปล่ียน
รูปแบบขอ้มูล (Transformed Data) ของตวัแปรตามโดยท าการยกก าลงัสอง ซ่ึงผลการทดสอบการ
แจกแจงค่าคาดเคล่ือนโดยสถิติ Kolmogorov-Smirnov สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางภาคผนวกที ่2  ผลการทดสอบการแจกแจงค่าความคลาดเคล่ือน (หลงัแปลงค่าตวัแปรตาม) 
 

ปี 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
2552 - 2556 0.078 1,545 0.000 0.963 1,545 0.000 
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จากตารางภาคผนวกท่ี 2 จะเห็นไดว้่าเม่ือท าการเปล่ียนแปลงรูปแบบขอ้มูลแลว้ค่า Sig. ยงัคงมีค่า
เท่ากบั 0.000 ผูศึ้กษาจึงท าการเปรียบเทียบกราฟ Normal Probability Plot ซ่ึงเป็นกราฟท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบวา่ขอ้มูลมีการแจกแจงปกติหรือไม่ เพื่อเลือกใช้ขอ้มูลท่ีมีการแจกแจงของค่าคาดเคล่ือน
ใกลเ้คียงการแจกแจงปกติมากท่ีสุด โดยการแจกแจงของขอ้มูลระหวา่งค่าคาดเคล่ือนของขอ้มูลเดิม
กบัค่าคาดเคล่ือนของขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

                 
               ข้อมูลเดิม                   ข้อมูลทีม่ีการเปลีย่นแปลงรูปแบบ 
 

ภาพภาคผนวกที ่1 การแจกแจงขอ้มูลของค่าคาดเคล่ือน 
 

จากภาพภาคผนวกท่ี 1 จะเห็นไดว้่ากราฟ Normal Probability Plot ของขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบมีการแจกแจงข้อมูลใกล้เคียงการแจกแจงแบบปกติมากกว่าข้อมูลเดิม ดงันั้นผูศึ้กษาจึง
เลือกใชข้อ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบในการทดสอบสมมติฐาน 
 

เงื่อนไขที่  2 ค่าเฉล่ียของค่าคาดเคล่ือนเท่ากับศูนย์ เง่ือนไขข้อน้ีจะเป็นจริงเสมอไม่
จ  าเป็นต้องทดสอบเน่ืองจากเม่ือใช้วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดในการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ (β0 β1 β2 β3 β4  และ β5) จ  าท าให ้e (error) = 0 เสมอ 
 
เงื่อนไขที่ 3 ค่าแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ี การทดสอบค่าแปรปรวนของ

ค่าคาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ีหรือไม่นั้น ผูศึ้กษาทดสอบโดยใช้สถิติ White’s test 
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เพื่อตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์เกิดปัญหาค่าความแปรปรวนของ
ค่าคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroscedascity) หรือไม่ซ่ึงท าการทดสอบโดยใช้
โปรแกรม Eviews โดยพิจารณาจากค่า F-statistic และค่า Obs*R-squared ซ่ึง
หากค่า Probability ของทั้งสองมีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดคือ 0.05 
แสดงวา่ขอ้มูลชุดนั้นเกิดปัญหา Heteroscedasticity โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 

 H0 : ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนคงท่ี (Homoscedasticity) 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) 
 

ตารางภาคผนวกที ่3 ผลการทดสอบค่าแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือน 
   

F-statistic 9.177 Probability 0.000 
Obs*R-squared 87.214 Probability 0.000 

 
จากตารางภาคผนวกท่ี 3 ผลการทดสอบพบว่า Probability ของ F-statistics น้อยกว่า 0.05 และ 
Probability ของ Obs*R-square น้อยกวา่ 0.05 เพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงให้เห็น
ว่าค่าแปรปรวนของค่าคาดเคล่ือนไม่คงท่ี สรุปได้ว่ามีปัญหา Heteroscedasticity ไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขการวิเคราะห์ถดถอย เพราะฉะนั้นผูศึ้กษาจึงไดท้  าการแกไ้ขปัญหาโดยการบรรเทาปัญหา 
จากการใช้วิธีการ White’s Heteroscedasticity Corrected Standard Errors  และผลการทดสอบหลงั
การแกไ้ขพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิจากการประมาณค่าไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่ค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิมีความแตกต่างกนั ท าให้ค่า t-Statistic มีความแตกต่างกนั 
เน่ืองจากค่า t-Statistic ค านวณจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยด้วยค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(Standard Error) โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวยอ่มมีผลต่อการตดัสินใจเลือกตวัแปรอิสระมาใชใ้น
การอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกับตวัแปรตาม กล่าวคือสมการถดถอยมีปัญหา 
Heteroskedasticity ท าให้ตวัแปรอิสระบางตวัมีนยัส าคญัทางสถิติทั้งท่ีไม่น่าจะมีนยัส าคญัทางสถิติ 
เม่ือผูใ้ช้ไดบ้รรเทาปัญหาดงักล่าวปรากฏว่าตวัแปรอิสระดงักล่าวกลบัไม่มีนัยส าคญัทางสถิติจริง 
ดังนั้ นปัญหา Heteroskedasticity อาจท าให้ผูใ้ช้เลือกตัวแปรอิสระผิดก็ได้ รวมทั้ งการน ามาซ่ึง
บทสรุปท่ีผดิพลาดไดอี้กดว้ย (ถวลิ นิลใบ, 2551) 
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เงื่อนไขที่ 4 ei และ ej เป็นอิสระต่อกนั ; i ≠ j นัน่คือ covariance (ei , ej) = 0 การตรวจสอบ
ว่าค่าความคลาดเคล่ือน i และ j เป็นอิสระต่อกันหรือไม่ สามารถท าการ
ตรวจสอบได้โดยการใช้ส ถิ ติทดสอบ Durbin – Watson ซ่ึ งค่ า Durbin – 
Watson จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 4 โดยถ้าค่า Durbin – Watson มีค่าใกล้ 2 
(หมายถึงมีค่าในช่วง 1.5 ถึง 2.5 จะสรุปได้ว่าค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j 
เป็น อิสระต่อกนั 

 
ตารางภาคผนวกที ่4 ตารางแสดงการตรวจสอบความเป็นอิสระของค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .524a .275 .268 .0229264 2.125 

 
จากตารางภาคผนวกท่ี 4 ค่า Durbin – Watson มีค่าอยูใ่นช่วง 1.5 ถึง 2.5 จึงสรุปไดว้า่ค่าความคลาด
เคล่ือนท่ี i และ j เป็นอิสระต่อกนั ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไนของการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
 

เงื่อนไขที่ 5 ตวัแปรอิสระ Xi และ Xj ตอ้งเป็นอิสระต่อกนั จากการตรวจสอบว่าตวัแปร
อิสระมีความสัมพนัธ์กันหรือไม่โดยท าการตรวจสอบโดยใช้การวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) เพื่ออธิบายถึงตวัแปรแต่ละตวัมี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กนัมากน้อยเพียงใด ผูศึ้กษาได้
วิ เค ราะ ห์ สหสั มพัน ธ์ ด้ ว ยวิ ธี ข อง เพี ย ร์สั น  (Pearson Product Moment 
Correlation) โดยแสดงผลการวเิคราะห์ดงัตารางภาคผนวกท่ี 2 
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ตารางภาคผนวกที ่5 ตารางแสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
 

Pearson’s Correlations 

 PAY ROA EBITDA PE SIZE AGE 

PAY 1 0.371** 0.462** 0.050 0.421** 0.131** 
ROA 0.371** 1 0.194** 0.068** -0.016 0.073** 

EBITDA 0.462** 0.194** 1 0.044 0.627** 0.029 
PE 0.050 0.068** 0.044 1 0.062* 0.029 

SIZE 0.421** -0.016 0.627** 0.062* 1 -0.010 
AGE 0.131** 0.073** 0.029 0.029 -0.010 1 

 
โดยตวัแปรต่างๆ มีความหมายดงัน้ี 
  PAY  คือ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ROA  คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

EBITDA คือ ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย 

PE คือ อตัราส่วนราคาก าไรสุทธิต่อหุน้ 
Size คือ ขนาดของกิจการ 
Age คือ อายขุองกิจการ 
 

จากตารางภาคผนวกท่ี 5 พบว่า ไม่มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเกิน 0.8 จึงไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity หรือเกิดความสัมพนัธ์กนัเองระหวา่งตวัแปรอิสระ 
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ประวตัิผู้เขยีน 

          
ช่ือ–นามสกุล   นายณฐักานต ์ ศรีวชิยั 
 
วนั เดือน ปีเกดิ   8 ธนัวาคม พ.ศ. 2526 
 
ประวตัิการศึกษา   
 พ.ศ. 2549  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัพายพั  
 
ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2553 – 2556 นกัการเงินและบญัชี สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2556 - 2557 นกัการเงินและบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั นกัวชิาการเงินและบญัชี กองคลงั มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
     

 


