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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ประธานบริหารกบัผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดยจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของประธานบริหาร  3 
ดา้น ประกอบไปดว้ย ดา้นการศึกษา ดา้นประสบการณ์การท างาน และดา้นเพศของผูด้  ารงต าแหน่ง
ประธานบริหาร กบัผลการด าเนินงานของบริษทั ประกอบไปดว้ย ความสามารถในการท าก าไรจาก
สินทรัพยข์องบริษทั อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีวดัโดย Tobin’s Q 
โดยเก็บขอ้มูลจากรายงานงบการเงินรายปี จากตวัอย่างบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 506 บริษทั  โดยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะของประธานบริหารดา้นการศึกษา ประกอบไปดว้ยตวัแปร
ต่อไปน้ี ตวัแปรหุ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ ตวัแปรหุ่นระดบัการศึกษาปริญญาโททัว่ไป 
ตวัแปรหุ่นระดับการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ และตวัแปรหุ่นระดบัการศึกษาปริญญาเอก มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับ ความสามารถในการท าก าไรจากสินทรัพยข์องบริษัทมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นและมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการด าเนินงานของบริษทัท่ี
วดัโดย Tobin’s Q อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนคุณลกัษณะของประธานบริหารด้าน
ประสบการณ์การท างาน และด้านเพศของผูด้  ารงต าแหน่งประธานบริหาร ไม่มีความสัมพนัธ์กับ
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ความสามารถในการท าก าไรจากสินทรัพยข์องบริษทัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้และผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีวดัโดย Tobin’s Q อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 นอกจากน้ียงัพบวา่ ตวัแปรโครงสร้างเงินทุนของบริษทัท่ีประธานบริหารด ารงต าแหน่ง ท่ี
วดัจากสัดส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของ มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความสามารถในการท าก าไร
จากสินทรัพยข์องบริษทัมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นและมีความสัมพนัธ์ทาง
ลบกบัผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีวดัโดย Tobin’s Q อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และตวั
แปรขนาดของธุรกิจของบริษทัท่ีประธานบริหารด ารงต าแหน่ง ท่ีวดัจากลอการิทึมของสินทรัพยร์วม
สุทธิ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
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ABSTRACT 
 
 The objective of this independent study was to study the relationship between chief 
executive officer characteristics and the firm performance of listed companies in The Stock 
Exchange of Thailand and Market for Alternative Investment. This study focused on the 
relationship between the 3 chief executive characteristics, namely education, work experience and 
gender, and the firm performance, which consisted of return on asset (ROA), return on equity 
(ROE) and Tobin’s Q.  The data were collected from company’s annual reports of the year 2013, 
from 506 companies listed in The Stock Exchange of Thailand and Market for Alternative 
Investment. The statistical method for analyzing the data was multiple regression. 
   The results of the study showed that education variables, namely dummy for Bachelor’s 
degree or lower, dummy for Master’s degree in other fields, dummy for Master’s degree in Business 
Administration, and dummy for Ph.D., related positively to return on asset, return on equity, and 
Tobin’s Q at the statistical significance level of 0.01. Work experience and gender of chief 
executive officers did not relate to return on asset, return on equity, and Tobin’s Q at the statistical 
significance level of 0.01.   
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 Moreover, it was found from this study that capital structure variable measured by the 
debt equity ratio related negatively to return on asset, return on equity, and Tobin’s Q at the 
statistical significance level of 0.01.  Also, firm size variable measured by the logarithm of total 
assets related positively to return on equity at the statistical significance level of 0.01. 
 

 
 


