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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการทากาไรกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากงบการเงินและรายงานประจาปี โดยใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่
ปี พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2562 โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิตเิ ชิงอนุ มาน เพื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการทากาไรและขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กบั
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารได้อย่างมีนยั สาคัญ ถึงแม้กจิ การจะเป็ นธุรกิจที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร
โดยผลการศึกษาอัตรากาไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงลบในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าตอบแทน
ผู้บริหารอย่างมีนัยสาคัญ อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทาง
เดียวกันกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอย่างมีนยั สาคัญ อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุ้น มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอย่างมีนัยสาคัญ และตัวแปร
ควบคุมขนาดของธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับค่า ตอบแทนผูบ้ ริหารอย่าง
มีนยั สาคัญ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้สาเร็จ ลุล่วงมาได้ด้วยดีจากความเมตตากรุณา การดูแล
การได้รบั คาแนะนา การได้รบั คาปรึกษา การตรวจและแก้เนื้อหา การได้รบั ความช่วยเหลืออย่าง
เอาใจใส่เป็ นอย่างดียิ่ง ตลอดจนเป็ นกาลังใจในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระให้เสมอ จาก
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุกญ
ั ญา รักพานิชมณี อาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งท่าน
ได้ให้ความกรุณายิง่ ทีส่ ละเวลาอันมีค่าเพื่อการชีแ้ นะแนวทางและให้คาปรึกษา รวมถึงตรวจสอบ
สอบทาน และแก้ไขข้อบกพร่องให้เสมอ เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้มคี วามสมบูรณ์
มากยิง่ ขึน้ ผูท้ าการศึกษาค้นคว้าอิสระขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจนเพชร
ั่
ซึ่งท่านได้ให้ความกรุณา
เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็ นประธานกรรมการสอบเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ ท่านได้ให้แนวคิด
และคาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้อกี ด้วย อีกทัง้ ขอกราบขอบพระคุณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วศินี ธรรมศิริ ซึ่งท่านได้ให้ความกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็ น
กรรมการสอบเล่ มการศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้ รวมถึงได้ให้แนวคิดและคาแนะนาอันเป็ น
ประโยชน์ ต่อการศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้ด้วยอีกด้วย ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณท่าน
คณาจารย์ทุกท่านทีท่ ่านได้ประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรูใ้ ห้ตงั ้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ขอกราบขอบพระคุณมารดา และครอบครัว ทีค่ อยส่งกาลังใจทีด่ ใี ห้เสมอตลอดมา ทาให้
สามารถทารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด และคณะ
เพื่อน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาหรับคาปรึกษา การช่วยเหลือ และการให้กาลังใจที่ดตี ลอดเวลา
ทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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บทที่ 1
บทนา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูท้ าการศึกษาค้นคว้าได้กาหนด บทนา ไว้ดงั นี้
1.1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1.2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3. ขอบเขตการศึกษา
1.4. คานิยามศัพท์
1.5. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั

1.1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องด้วยในปั จจุบนั ประชากรในประเทศไทยมีความสนใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึน้
การเข้าโรงพยาบาลในแต่ละครัง้ ไม่ได้เป็ นเพียงแค่การเข้าไปรักษาโรคที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียง
อย่างเดียว การเข้าโรงพยาบาลยังสามารถเข้าไปเพื่อปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกันได้
อีกด้วย ทาให้ธุรกิจประเภทโรงพยาบาลเป็ น ที่ได้รบั การตอบรับที่ดีจากการดูแลสุขภาพของ
ประชากรในประเทศไทย อีกทัง้ ประเทศไทยยังได้ รบั การยอมรับจากทัวโลกว่
่
าการแพทย์ของ
ประเทศไทยเป็ นการแพทย์ท่มี มี าตรฐานในระดับสูง กระแสตอบรับจึงไม่ได้มเี พียงแค่ประชากร
ในประเทศเพียงอย่างเดียว ยังมีทงั ้ ประชากรของต่างประเทศอีกด้วย เมื่อเป็ นเช่นนัน้ จึงเป็ นที่
สนใจของนักลงทุนที่ตอ้ งการจะลงทุนในธุรกิจประเภทโรงพยาบาล
ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการของกิจการมีบทบาทและความสาคัญในการกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุ้น อีกทัง้ ยังเป็ นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปใน
ทิศทางที่ดแี ละทีถ่ ูกที่ควรในการศึกษาค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนัน้ อาจมี
ประเด็นพิเศษตรงที่ว่าผูบ้ ริหารของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนัน้ อาจประกอบไปด้วยนักบริหาร
มืออาชีพ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายสาคัญ และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาล
นัน้ เป็ นธุรกิจทีใ่ ห้การบริการด้านการแพทย์ ซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลนัน้ เป็ นธุรกิจทีค่ ่อนข้างมีความ
ละเอียดอ่อนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชีวติ มนุษย์ การพัฒนาองค์กรในธุรกิจโรงพยาบาล
นัน้ จะต้องทาโดยคานึงถึงผลการรักษาเป็ นหลักก่อนการแสวงหาผลกาไรจากการให้บริการรักษา
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และดูแลคนไข้จงึ ส่งผลให้ตอ้ งมีผบู้ ริหารทีม่ คี วามรูด้ า้ นการแพทย์เข้ามาบริหารด้วย ทัง้ นี้การทีจ่ ะมี
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญมาร่วมเป็ นผูบ้ ริหารด้วยนัน้ ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล
จึงเป็ นทีน่ ่าสนใจเป็ นพิเศษ เนื่องจากรายได้ของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญนัน้ โดยปกติจะมีรายได้ในการ
ตรวจรักษาและดูแลคนไข้ในอัตราที่สูงอยู่แล้ว การที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนัน้ จะมาทาหน้ าที่ใน
ตาแหน่งบริหารค่าตอบแทนของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในฐานะผูบ้ ริหารนัน้ ต้องมากเพียงพอ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารขององค์กรเป็ นเรื่องทีน่ กั ลงทุนมักจะให้ความสนใจ เนื่องจากอัตรา
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารจะมีแนวโน้มที่เพิม่ สูงขึน้ เรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ
พนักงานทีไ่ ม่ได้อยู่ในระดับบริหาร โดยมีแนวคิดทีว่ ่า ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารจะมากหรือน้อย
จะมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรและสะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการของบริษทั
เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในอัตราสูงนัน้ เปรียบเสมือนเป็ นการให้รางวัลเพื่อจูงใจให้
ผูบ้ ริหารตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้ดยี งิ่ ขึน้ เรื่อยๆ เพื่อให้องค์กรได้รบั ผลตอบแทนสูงสุดและผูถ้ อื
หุน้ และนักลงทุนก็จะได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ตี ามไปด้วย โดยทัวไปค่
่ าตอบแทนผูบ้ ริหารจะประกอบไป
ด้วย เงินเดือน (Salary) ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากผลงานทีท่ าได้ตามเป้ าหมายกับผลการดาเนินงาน
(Incentive Compensation) และผลประโยชน์อ่นื ๆ (Benefits) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมัก
มีความสัมพันธ์กนั การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอื่นๆ นอกจากการจ่ายเงินเดือนนัน้ เป็ นการกระทา
เพื่อให้ผบู้ ริหารมีเป้ าหมายร่วมกับองค์กรและดาเนินงานไปตามทิศทางที่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้
เสียอยากจะให้เป็ นเพื่อสะท้อนผลกาไรขององค์กร การศึกษาในครัง้ นี้จะศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถให้การทากาไรกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจ ประเภทโรงพยาบาลที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ของธุรกิจโรงพยาบาลทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3. ขอบเขตการศึกษา
งานวิจยั เชิงประจักษ์น้ีมวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถใน
การทากาไรกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจประเภทโรงพยาบาลทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีจานวน 23 บริษทั โดยใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่ปี พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2562 ที่มี
การเปิ ดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารและคณะกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) ซึ่ง ก าหนดให้บ ริษัท ต้อ งเปิ ด เผยข้อ มูล เกี่ย วกับ ค่ า ตอบแทนของผู้บ ริห ารและ

3
คณะกรรมการ และผลการดาเนินงานของบริษทั ซึ่งจะใช้อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยมี แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาได้แก่ ข้อมูล
จากรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) งบการเงินทีส่ ามารถดาวน์ โหลด
มาจากระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (www.setsmart.com) และฐานข้อมูลออนไลน์
ของบริษทั ต่างๆ โดยบริษทั ที่อยู่ในประเภทธุรกิจโรงพยาบาลทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีจานวนทัง้ สิน้ 23 บริษทั ได้แก่
1. AHC
: บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จากัด (มหาชน)
2. BCH
: บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
3. BDMS : บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด(มหาชน)
4. BH
: บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
5. CHG
: บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
6. CMR
: บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จากัด (มหาชน)
7. EKH
: บริษทั เอกชัยการแพทย์ จากัด (มหาชน)
8. KDH
: บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
9. LPH
: บริษทั โรงพยาบาล ลาดพร้าว จากัด (มหาชน)
10. M-CHAI : บริษทั โรงพยาบาลมหาชัย จากัด (มหาชน)
11. NEW
: บริษทั วัฒนาการแพทย์ จากัด (มหาชน)
12. NTV
: บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
13. PR9
: บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
14. PRINC : บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
15. RAM
: บริษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
16. RJH
: บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)
17. RPH
: บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
18. SKR
: บริษทั ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
19. SVH
: บริษทั สมิตเิ วช จากัด (มหาชน)
20. THG
: บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
21. VIBHA : บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
22. VIH
: บริษทั ศรีวชิ ยั เวชวิวฒ
ั น์ จากัด (มหาชน)
23. WPH
: บริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด (มหาชน)
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1.4. คานิยามศัพท์
1. ความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio) เป็ นอัตราส่วนทางการเงินประเภท
หนึ่งทีใ่ ช้วดั ผลการดาเนินงานของบริษทั โดยเป็ นการวัดความสามารถในการก่อให้เกิดกาไรของ
บริษทั ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพการทางานของผูบ้ ริหาร นักวิเคราะห์ทางการเงินมักใช้อตั ราส่วน
ทางการเงินนี้ประกอบกับข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ในการวัดผลการดาเนินงาน เช่น ยอดขาย
สินทรัพย์ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และหนี้สนิ ซึ่งหากบริษทั มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั
จะมีโอกาสในการก่อให้เกิดกาไรมากขึน้ ด้วยและส่งผลต่อค่ าตอบแทนของผูบ้ ริหารให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารมุ่งเน้นการทากาไรให้แก่บริษทั และพัฒนาองค์กร
(พัชรินทร์ ภัทรวานิชานนท์, 2550)
2. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร หมายถึง ผลรวมของค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่กรรมการบริหาร
และผู้บริหารทุกราย โดยให้ระบุจานวนรายและลักษณะของค่าตอบแทนด้วย โดยผู้บริหาร
หมายถึงกรรมการผูจ้ ดั การและผูด้ ารงตาแหน่ งในระดับผูบ้ ริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่งึ ดารงตาแหน่ งระดับเดียวเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่ งรายที่ 4 ทุกราย
และให้รวมถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)
3. อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (Earning Per Share หรือ EPS) หมายถึง อัตราส่วนทีแ่ สดง
กาไรสุทธิทผ่ี ถู้ อื หุน้ แต่ละหุน้ จะได้รบั จากผลการดาเนินงานของกิจการในปี นนั ้ ๆ หากกาไรต่อหุน้
มีมูลค่าสูงจะมีผลดีเนื่องจากผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะได้รบั เงินจากผลกาไรของหุน้ เป็ นจานวนมากใน
ปี นัน้ ๆ กาไรต่อหุ้นนี้จะเป็ นปั จจัยสาคัญอีก ปั จจัยหนึ่ง ที่จะช่ว ยให้นักลงทุนทราบถึง ผลการ
ดาเนินงานของกิจการ และตัดสินใจลงทุนกับกิจการ (นุชจรี เชฐกุล, 2557)
4. อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) หมายถึง อัตราส่วน
ทีแ่ สดงให้ทราบถึงความสามารถของกิจการในการนาสินทรัพย์รวมทัง้ หมดของกิจการ เพื่อทาให้
เกิดกาไรสุทธิกลับเข้ามาในกิจการในปี นนั ้ ได้กเ่ี ปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวมหากอัตราผลตอบแทน
สินทรัพย์สูงจะเป็ นผลดีต่อกิจการ เนื่องจากกิจการสามารถนาสินทรัพย์รวมทัง้ หมดทาให้เกิด
กาไรสุทธิกลับเข้ามาในกิจการได้มากจะทาให้ทราบว่าปี นนั ้ กิจการได้รบั ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวมเป็ นจานวนมาก ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์น้ี หมายถึงผลตอบแทน
ทีไ่ ด้รบั จากสินทรัพย์รวมของกิจการ (นุชจรี เชฐกุล, 2557)
5. อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s Equity หรือ ROE)
หมายถึง อัตราส่วนทีแ่ สดงให้ทราบถึงความสามารถของกิจการในการนาส่วนของทุนทัง้ หมดทีม่ ี
ในกิจ การนาไปทาก าไรสุท ธิกลับ เข้ามาในกิจการภายในปี นัน้ ได้ก่ีเ ปอร์เ ซ็นต์ของส่วนทุน
ทัง้ หมด หากผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ สูงจะเป็ นผลดีต่อกิจการ เนื่องจากกิจการสามารถ
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นาส่วนของทุนที่มไี ว้เพื่อดาเนินงานไปทาให้เกิดผลกาไรสุทธิกลับเข้ามาจาทาให้ทราบว่าปี นนั ้
กิจการได้รบั ผลตอบแทนจากส่วนของทุนเป็ นจานวนมาก ข้อสังเกตคืออัตราส่วนผลตอบแทน
จากส่วนของผูถ้ อื หุน้ นี้จะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทีก่ จิ การให้กบั ผูถ้ อื หุ้นของกิจการ (นุ ชจรี
เชฐกุล, 2557)

1.5. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้ได้ทราบว่าในธุรกิจโรงพยาบาลนัน้ มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการกาหนด
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการทากาไร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูท้ าการศึกษาค้นคว้าได้ศกึ ษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ไว้ดงั นี้
2.1. แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2. ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
2.3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดด้านผลตอบแทนผูบ้ ริ หาร
1. หลักการกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจะเป็ นเรื่องเกีย่ วกับผลประโยชน์ของผูบ้ ริหาร
โดยตรง ฉะนัน้ ผูบ้ ริหารจึงไม่ควรอนุมตั คิ ่าตอบแทนของตนเอง คณะผูบ้ ริหารควรจัดให้มกี ระบวนการ
กาหนดค่าตอบแทนทีโ่ ปร่งใสและความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ระดับขององค์ประกอบค่าตอบแทน
บริหาร ควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบริหารทีม่ คี ุณภาพตามทีต่ อ้ งการ แต่หลีกเลี่ยง
การจ่ายผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารที่เกินความเหมาะสมและสมควร (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย, 2556)
2. หลักการในการจ่ายค่าตอบแทน โดยในปั จจุบนั การจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารมีด้วยกันหลายรูปแบบ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน เช่น เงินเดือน ค่าเบี้ย
ประชุม โบนัส รถประจาตาแหน่ง เป็ นต้น โดยผลตอบแทนนัน้ ควรสอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
ของบริษัท เพื่อ กระตุ้น และสร้า งแรงจู งใจให้ก รรมการและผู้บ ริห ารปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ว ยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และรับผิดชอบ หากเป็ นเช่นนี้ ผลทีไ่ ด้กจ็ ะมาในรูปของผลประกอบการที่ดี
การยอมรับของผูบ้ ริโภค คู่คา้ และนักลงทุน และท้ายทีส่ ุดประโยชน์กจ็ ะเป็ นของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงนัน้ อย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็ น ค่าตอบแทนที่เป็ น
ธรรมและเหมาะสม เรื่องนี้ไม่มสี ูตรสาเร็จ แต่ในมุมของการกากับดูแลกิจการที่ดี ค่าตอบแทน
ควรอยู่ในลักษณะที่เทียบได้กบั ระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละคน ซึ่งการกาหนดค่าตอบแทนบริษทั ควรให้ “คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน” อันประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่เป็ นผูพ้ จิ ารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบ
และลักษณะของค่าตอบแทน ตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ทัง้ นี้ ก็เพื่อให้เกิด
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ความเป็ นธรรม โปร่งใส ทัง้ ต่อผูร้ บั (กรรมการ / ผูบ้ ริหารระดับสูง) และผูใ้ ห้ (บริษทั ซึ่งมีผถู้ อื หุน้
เป็ น เจ้า ของ) นอกจากนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทน บริษัท ควรเปิ ดเผยในรายงานประจ าปี ถึง
นโยบาย หลักเกณฑ์ และจานวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็ นรายคน รวมถึงของ CEO ด้วย
โดยค่าตอบแทนของ CEO นัน้ ควรเปิ ดเผยทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาว และตามผลการปฏิบตั ิงาน
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558)
โดยค่าตอบแทนนัน้ ในทีน่ ้ีอาจไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เงินเดือนหรือค่าจ้าง แต่อาจรวมถึง
ผลประโยชน์ อย่างอื่นเพื่อเป็ นสิ่งจูงใจ ที่องค์ก รจาเป็ นต้องมีให้เพื่อ ช่วยเพิ่มเป็ นแรงกระตุ้น
ผลักดันให้มสี งิ่ จูงใจเพื่อที่จะแข่งขันกับองค์กรอื่น เพื่อปกป้ องและรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ท่มี ี
คุณค่าให้คงอยู่กบั องค์กรให้นานมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ค่าตอบแทนนัน้ มักจะมีการเชือ่ มโยง
กับการให้ผลประโยชน์ อ่นื และการบริการ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ประโยชน์ อ่นื
และการบริการประสานสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ค่าตอบแทน (compensation) หมายถึง ผลตอบแทนทัง้ หมดรวมถึงสิง่ ต่างๆ ทีพ่ นักงาน
หรือผู้ปฏิบตั ิงานพึง ได้พึงมีท่ีจะได้รบั จากการทางานหรือการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้ว ย
ค่าตอบแทนหลัก 2 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน (Monetary compensation)
และค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน (Non-Monetary Compensation)
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น (Monetary compensation) ประกอบด้วย
1.1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นทางตรง (Direct Monetary compensation) จะ
ประกอบไปด้วยเงินเดือน หรือค่าจ้าง ทีจ่ ะได้รบั เป็ นค่าตอบแทนพื้นฐาน และรวมค่าตอบแทนอื่น
ทีเ่ ป็ นตัวเงินคิดตามผลงาน เช่น ค่าเบีย้ ประชุม ค่าบาเหน็จ ค่านายหน้า (Commission) ค่าบริการ
(Service charge) ค่าทิป (Tip) โบนัส (Bonus) เป็ นต้น ในงานวิจยั นี้จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
ส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารจะเลือกศึกษาเฉพาะค่าตอบแทนผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวเงินทางตรง
(Direct Monetary compensation) เท่านัน้
เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนที่จะได้รบั เป็ นรายได้ประจาที่จ ะ
ได้รบั ในอัตราคงที่ภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนด เช่น รายเดือนคือในส่วนนี้จะได้เดือนละหนึ่ง
ครัง้ โดยรายได้น้จี ะไม่เปลีย่ นแปลงตามจานวนชัวโมงท
่
างานหรือจานวนครัง้ ของการให้บริการ
ค่าจ้าง (Wage) หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ่ ะได้รบั ซึ่งจะถือจากเกณฑ์ระยะเวลา
ในการปฏิบตั งิ านให้องค์กรเป็ นหลัก เช่น ค่าจ้างรายวัน ค่าจ้างรายชัวโมง
่
เป็ นต้น หรือจะคิด
ค่าจ้างโดยคิดตามผลงาน หรือจานวนครัง้ ของการให้บริการ โดยการที่จะได้รบั เงินค่าจ้างมาก
หรือน้อยนัน้ จะขึน้ อยู่กบั จานวนงานทีท่ า หรือสิง่ ทีอ่ งค์กรได้รบั
1.2. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นทางอ้อม (Indirect Monetary Compensation)
คือประโยชน์ อ่นื ๆ และการบริการที่จะได้รบั จากองค์กรซึ่งจะนอกเหนือไปจากเงินเดือนและ
ค่าจ้าง เช่น ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล การลาหยุดโดยทีจ่ ะได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง การ
ประกันสุขภาพและประกันชีวติ ค่าขนย้าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็ นต้น
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2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิ น (Non-Monetary Compensation) ประกอบด้วย
2.1. รางวัล ตอบแทนด้ า นอาชี พ (Career Reward) ถือ เป็ น รางวัล ที่อ งค์ ก ร
ตอบแทนให้เพื่อให้มอี าชีพทีม่ คี วามมันคง
่ มีโอกาสก้าวหน้า การเติบโตในอาชีพ พัฒนาตนเอง
และมีความยืดหยุ่นในอาชีพ เช่น เวลางานทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงได้เมื่อมีความต้องการ
2.2. รางวัลตอบแทนด้านสังคม (Social Reward) ถือเป็ นรางวัลทีอ่ งค์กรตอบแทน
ให้ใ นด้านสถานภาพและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี เช่น การให้ส ัญลักษณ์ การแสดง
สถานภาพตาแหน่งหรือหน้าที่ การให้การยกย่องชมเชยเนื่องจากผลการทางานทีด่ แี ละมีคุณภาพ
ความสนุกสนานในการทางาน การทีจ่ ะได้มเี พื่อนร่วมงานทีด่ เี ป็ นมิตรต่อกัน เป็ นต้น
แนวคิ ดด้านความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
ความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio) เป็ นอัตราส่วนทางการเงินประเภท
หนึ่งทีใ่ ช้วดั ผลการดาเนินงานของบริษทั โดยเป็ นการวัดความสามารถในการก่อให้เกิดกาไรของ
บริษทั ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพการทางานของผูบ้ ริหาร นักวิเคราะห์ทางการเงินมักใช้อตั ราส่วน
ทางการเงินนี้ประกอบกับข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ในการวัดผลการดาเนินงาน เช่น ยอดขาย
สินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี้สิน ซึ่งหากบริษัทมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภ าพ
บริษัทจะมีโอกาสในการก่อให้เกิดกาไรมากขึ้นด้วยและส่งผลต่อค่าตอบแทนของผู้บริหารให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารมุ่งเน้นการทากาไรให้แก่บริษทั และการ
พัฒนาองค์กร (พัชรินทร์ ภัทรวานิชานนท์, 2550)
อัตราส่วนวัดความสามารถในการทากาไร โดยทัวไปแบ่
่
งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกาไร
สัมพันธ์กบั ยอดขาย และกลุ่มกาไรสัมพันธ์กบั เงินลงทุน (เพชรี ขุมทรัพย์, 2555)
1. กลุ่ ม ก าไรสัม พันธ์ก ับยอดขาย อัต ราส่ ว นกลุ่ มนี้ใ ช้ในการประเมินประสิทธิภ าพ
ในการบริหารงานของฝ่ ายบริหารซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย
และการทากาไรจากยอดขาย ในงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ค่าตอบแทนกับผลการดาเนินงาน
ใช้อ ัต ราส่ว นประเภทนี้ ท่ีหลากหลายในการศึก ษา เช่น ใช้อ ัต ราส่ว นกาไรขัน้ ต้น (พัช รินทร์
ภัทรานิชานนท์, 2550; อรุณี ช่างสุวรรณ์, 2553) อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานและอัตราส่วน
กาไรสุทธิ (พัชรินทร์ ภัทรานิชานนท์, 2553) ในขณะที่บางงานวิจยั ได้ศกึ ษาหลายๆ อัตราส่วน
พร้อมกัน ผลการศึกษาพบว่าค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น
นอกจากนี้ยงั พบว่าค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
(พัชรินทร์ ภัทรนิชานนท์, 2553) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากผูบ้ ริหารสามารถสร้างผลประกอบการที่
ดีให้บริษทั ได้จะส่งผลให้ผบู้ ริหารได้รบั ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินที่เหมาะสมกับความสามารถใน
การทางาน ส่งผลให้ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการประกอบการ
2. กลุ่มกาไรสัมพันธ์กบั เงินลงทุน เป็ นอัตราส่วนเพื่อวัดความสามารถว่าการลงทุนของ
บริษทั ได้ก่อให้เกิดกาไรกับบริษทั อย่างไร โดยมีอตั ราส่วนประเภทนี้ หลายๆ ตัวได้ถูกนามาใช้
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เป็ น ตัว แทนของการวัด ผลการวัด ความสามารถในการทากาไร เช่น อัต ราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (พัชรินทร์ ภัทรานิชานนท์, 2553; กุลจิรา สมวงศ์, 2550) อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (พัชรินทร์ ภัทรานิชานนท์, 2553; อินทิพากุลย์ ศรประสิทธิ,์ 2554; Tariq,
2010)
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไรจะเป็ นเหมือนตัวช่วยทางการเงินชนิดหนึ่งเพื่อ
ช่วยทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพของผลการดาเนินงานทัง้ ในด้านทีด่ แี ละในด้านทีไ่ ม่ดี และบ่งบอก
ถึงลักษณะของการควบคุมดูแลกิจการอีกด้วย โดยอัตราส่วนความสามารถในการทากาไรจะใช้
ข้อมูลตัวเลขในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่มกี ารแบ่งเป็ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบขันเดี
้ ยว
(Single Step) และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบหลายขัน้ (Multiple Step) เพื่อนามาหาอัตราส่วน
ทางการเงินทีจ่ ะได้เป็ นเปอร์เซ็นต์ โดยอัตราส่วนทีจ่ ะใช้ในงานวิจยั มี 3 ประเภทดังนี้
1. อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (Earning Per Share หรือ EPS) หมายถึง อัตราส่วนทีแ่ สดง
กาไรสุทธิทผ่ี ถู้ อื หุน้ แต่ละหุน้ จะได้รบั จากผลการดาเนินงานของกิจการในปี นนั ้ ๆ หากกาไรต่อหุน้
มีมูลค่าสูงจะมีผลดีเนื่องจากผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะได้รบั เงินจากผลกาไรของหุน้ เป็ นจานวนมากใน
ปี นัน้ ๆ กาไรต่อหุ้นนี้จะเป็ นปั จจัยสาคัญอีก ปั จจัยหนึ่ง ที่จะช่ว ยให้นักลงทุนทราบถึง ผลการ
ดาเนินงานของกิจการ และตัดสินใจลงทุนกับกิจการ (นุชจรี เชฐกุล, 2557)
โดย อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (Earning Per Share หรือ EPS) มีวธิ กี ารคานวณ คือ
อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ =

กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ
จานวนถัวเฉลี
่ ย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้
= ……… บาท

ภาพที่ 1 วิธกี ารคานวณอัตราส่วนกาไรต่อหุน้
2. อัตราส่วนผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) หมายถึง อัตราส่วน
ทีแ่ สดงให้ทราบถึงความสามารถของกิจการในการนาสินทรัพย์รวมทัง้ หมดของกิจการ เพื่อทาให้
เกิดกาไรสุทธิกลับเข้ามาในกิจการในปี นนั ้ ได้กเ่ี ปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวมหากอัตราผลตอบแทน
สินทรัพย์สูงจะเป็ นผลดีต่อกิจการ เนื่องจากกิจการสามารถนาสินทรัพย์รวมทัง้ หมดทาให้เกิด
ก าไรสุ ท ธิกลับ เข้า มาในกิจ การได้มากจะท าให้ทราบว่าปี นัน้ กิจการได้ร ับ ผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมเป็ นจานวนมาก ข้อสังเกตอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์น้ี หมายถึงผลตอบแทน
ทีไ่ ด้รบั จากสินทรัพย์รวมของกิจการ (นุชจรี เชฐกุล, 2557)
โดย อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) มีวธิ กี ารคานวณ
คือ
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อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ = กาไรสุทธิ x 100
สินทรัพย์รวม

= ……….. เปอร์เซ็นต์ ต่อปี

ภาพที่ 2 วิธกี ารคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์
3. อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Return on Owner’s Equity หรือ
ROE) หมายถึง อัตราส่วนที่แสดงให้ทราบถึงความสามารถของกิจการในการนาส่วนของทุน
ทัง้ หมดที่มใี นกิจการนาไปทากาไรสุทธิกลับเข้ามาในกิจการภายในปี นนั ้ ได้ก่เี ปอร์เซ็นต์ของ
ส่วนทุนทัง้ หมด หากผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ สูงจะเป็ นผลดีต่อกิจการ เนื่องจากกิจการ
สามารถนาส่วนของทุนทีม่ ไี ว้เพื่อดาเนินงานไปทาให้เกิดผลกาไรสุทธิกลับเข้ามาจะทาให้ทราบ
ว่าปี นนั ้ กิจการได้รบั ผลตอบแทนจากส่วนของทุนเป็ นจานวนมาก ข้อสังเกตคืออัตราส่วนผลตอบแทน
จากส่วนของผูถ้ อื หุน้ นี้จะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทีก่ จิ การให้กบั ผูถ้ อื หุ้นของกิจการ (นุ ชจรี
เชฐกุล, 2557)
โดย อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s Equity หรือ
ROE) มีวธิ กี ารคานวณ คือ
อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ = กาไรสุทธิ x 100 = ……….. เปอร์เซ็นต์ ต่อปี
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ภาพที่ 3 วิธกี ารคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้

2.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory) ทฤษฏีตวั แทน (Agency Theory) มาจากแนวคิดของ
Jensen & Meckling (1976) ที่เสนอว่า ความสัมพันธ์ของทฤษฏีตวั แทนเกิดจากการที่ผถู้ อื หุ้น
ไม่สามารถบริหารงานได้ดว้ ยตัวเองเพียงลาพัง จึงมีเหตุความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีตวั แทนในการบริหาร
งาน ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายทีม่ อี านาจ คือผูถ้ อื หุน้ (ตัวการ) และ
ฝ่ ายที่ได้รบั มอบอานาจในการบริหารงาน คือ ฝ่ ายบริหาร ได้แก่ผบู้ ริหาร (ตัวแทน) ซึ่งมีหน้าที่
ในการบริหารงาน รายงานผลการดาเนินงานและส่งมอบผลประโยชน์ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้
เสียกับบริษทั หากผูบ้ ริหารทางานอย่างเต็มทีส่ ุดความสามารถและได้รบั ผลการดาเนินงานทีต่ รง
ตามความต้องการของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั โดยไม่เอาผลประโยชน์ทค่ี วรจะเป็ น
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ของผู้ถือหุ้น และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษัท มาเป็ นของตนเองก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ สูงสุดกับ
บริษัท ในทางกลับ กันการบริหารงานผ่านตัว แทนก็ก่อให้เกิดการขัด แย้งของผลประโยชน์
(Conflict of interest) ได้เช่นกัน กล่าวคือผูถ้ อื หุน้ กับผูบ้ ริหารมีความต้องการทีแ่ ตกต่างกันจึงทา
ให้เกิดความขัดแย้งกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ซ่งึ ก่อให้เกิดปั ญหาจากการเป็ นตัวแทน (Agency
Problem) (ศิลปพร ศรีจนเพชร,
ั่
2551) โดยทฤษฏีตวั แทนมองว่าทุกคนในองค์กรย่อมมีแรงผลักดัน
ทีจ่ ะทาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยกันทัง้ สิน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ กับ ผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั และฝ่ าย
บริหารมักมีความขัดแย้งกันทางด้านผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน ฝ่ ายบริหารจะสร้างประโยชน์
สูงสุดให้กบั ตัวเองโดยไม่คานึงว่าการกระทานัน้ จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความมังคั
่ งสู
่ งสุดแก่
ตัวผูถ้ อื หุ้นกับผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั หรือไม่ ฝ่ ายบริหารจะหาหนทางสร้างมูลค่าสูงสุดให้กบั
บริษทั ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าหนทางนัน้ เอือ้ อานวยประโยชน์ให้กบั ตนเองด้วยเช่นกัน เช่น
ผูบ้ ริหารอาจไม่คานึงถึงผลกาไรและโอกาส ในการเจริญเติบโตของบริษทั ในระยะยาว โดยฝ่ าย
บริหารอาจละเลยการลงทุนในการทาวิจยั และพัฒนา ผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีตน้ ทุนสูงและมีผลทา
ให้กาไรในปี ปัจจุบนั ลดลงซึ่งส่งผลให้ค่าตอบแทนของ ผูบ้ ริหารลดลงด้วยจึงถือเป็ นการบริหาร
งานที่ไม่มปี ระสิทธิภาพทาให้เกิดต้นทุนในการบริหารงาน ที่บริษทั ต้องรับภาระไว้ เรียกต้นทุน
ส่วนนี้วา่ “ต้นทุนทีเ่ กิดจากตัวแทน (Agency Costs)” (วันดี เวทางค์กุล, 2550)
จากการที่ผู้ถือหุ้นกับ ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทและผู้บริหารมีค วามสนใจที่ขดั แย้งกัน
(Conflict of interest) โดยผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั จะให้ความสนใจกับความมังคั
่ งที
่ ่
เกิดจากมูลค่าของบริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ผบู้ ริหารทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการบริหารงานแทนผูถ้ อื หุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท จะไม่ได้มีส่วนได้เสียกับ ผลประโยชน์ นัน้ จึง ให้ค วามสาคัญ กับ
ผลประโยชน์ของตนเอง เช่น ค่าตอบแทน ชือ่ เสียงในหน้าทีก่ ารงานของตน ผูถ้ อื หุน้ กับผูม้ สี ่วน
ได้เสียกับบริษทั อาจสามารถลดปั ญหาที่เกิดจากตัวแทนได้ โดยการตรวจสอบการบริหารงาน
ของผูบ้ ริหารจากกรรมการอิสระ ผูต้ รวจสอบภายใน หรือผูต้ รวจสอบภายนอก อีกทัง้ การสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผบู้ ริหารโดยการให้ค่าตอบแทนซึ่งมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการทากาไร
จะทาให้ฝ่ายบริหารทางานอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกาไรสูงสุด และผลประโยชน์สูงสุดให้กบั
บริษทั ซึ่งจะตรงตามความต้องการของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั ดังนัน้ ค่าตอบแทนจึง
ถือเป็ นวิธหี นึ่งที่สามารถลดปั ญหาที่เกิดจากตัวแทนได้ เนื่องจากผูถ้ อื หุ้นกับผูม้ สี ่วนได้เสียกับ
บริษทั และผูบ้ ริหารได้รบั ผลประโยชน์ท่พี งึ พอใจร่วมกันทัง้ สองฝ่ าย (อินทิพากุลย์ ศรประสิทธิ,์
2554)
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2.3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กุลจิรา สมวงศ์ (2550) ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนผูบ้ ริหารกับผล
การดาเนินงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนผูบ้ ริหารกับผลการดาเนินงาน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 25 บริษทั และกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 14 บริษทั
ในระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึงปี พ.ศ.2549 โดยค่าตอบแทนทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ เงินเดือน
โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพและเบี้ยประชุม ส่วนผลการดาเนินงานที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ผลตอบแทนจากการขายหลักทรัพย์ อัตราเงินปั นผลตอบแทน
อีกทัง้ มีตวั แปรควบคุม คือ ขนาดของบริษทั ความเสีย่ งทางการเงินและอายุบริษทั ซึ่งใช้การวิเคราะห์
แบบค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั และ ผลการศึกษาพบว่าจากการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุพบว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหาร หากผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์และก่อให้เกิดผลกาไร ผูบ้ ริหารก็จะได้รบั
ค่าตอบแทนสูงขึน้ ตามไปด้วย ส่วนผลตอบแทนจากการขายหลักทรัพย์และอัตราเงินปั นผลตอบแทน
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร แต่ตวั แปรควบคุมบางตัว ได้แก่ ขนาดบริษทั และ
อายุ ข องบริษัท มีค วามสัม พัน ธ์ใ นเชิง บวกกับ ค่ า ตอบแทนผู้บ ริห าร กล่ า วคือ เมื่อ ยอดรวม
สินทรัพย์บริษทั สูงขึน้ บริษทั มีการจ่าย ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสูงขึน้ เช่นกัน สาหรับความเสี่ยง
ทางการเงินไม่มคี วามสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
พัชรินทร์ ภัทรานิชานนท์ (2553) ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถใน
การทากาไรกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหาร โดยมีตวั แปรอิสระคือ ความสามารถในการทากาไรจานวน 7 ประเภท ได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนกาไรขัน้ ต้น อัตราการทากาไรทีไ่ ด้จากการดาเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากกาไร
ก่อนหักดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้ อัตราการทากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและอัตราผลตอบแทนจากส่วนผูเ้ ป็ นเจ้าของ มีตวั แปรตามคือ
ผลตอบแทนของผูบ้ ริหาร และมีตวั แปรควบคุมคือขนาดของกิจการและอายุของกิจการ ผลการศึกษา
พบว่าขนาดกิจการ อัตราผลตอบแทนกาไรขันต้
้ น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราการ
ทากาไรทีไ่ ด้จากการดาเนินงานและอัตราผลตอบแทนจากส่วนผูเ้ ป็ นเจ้าของ ล้วนแต่เป็ นตัวแปร
ที่สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนของผู้บริหารได้อย่างมีนัยสาคัญ นัน่ หมายถึง
อัตราความสามารถในการทากาไรทัง้ 4 ประเภท ยิง่ มีค่ามากก็แสดงว่าผลตอบแทนผูบ้ ริหารก็มี
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ค่ามากตามไปด้วย ส่วนผลตอบแทนจากกาไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้และอัตราการ
ทากาไรสุทธินนั ้ ไม่ส่งผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ราไพ มหาไชย (2554) ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไร
กับผลตอบแทนของผูบ้ ริหารในอนาคตของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการทากาไร กับผลตอบแทนของผูบ้ ริหารในอนาคตของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100 โดยใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553
และใช้การวิเคราะห์แบบวิธกี ารถดถอย (Regression analysis) ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาไร
ต่อหุ้นนัน้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนของผูบ้ ริหารในอนาคตที่ระดับความเชื่อมัน่
95% ส่วนอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม อัตรากาไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากส่ วน
ของผูถ้ อื หุน้ นัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของผู้บริหาร
อิน ทิพ ากุ ล ย์ ศรประสิท ธิ ์ (2554) ได้ศ ึก ษาเรื่อ งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งค่ า ตอบแทน
ผูบ้ ริหารและผลการดาเนินงานของกิจการ กรณีศกึ ษาบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนผูบ้ ริหารและผลการ
ดาเนินงานของกิจการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจากการรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินและข้อมูลที่เปิ ดเผยในแบบรายงานประจาปี 56-1
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึงปี พ.ศ.2553
จานวน 376 บริษัท ค่าตอบแทนที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่
เงินเดือน และโบนัสประจาปี ของผูบ้ ริหารและกรรมการบริหาร ส่วนผลการดาเนินงานที่ใช้ใน
การศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนนักลงทุนโดยใช้การ
วิเคราะห์วธิ สี หสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์
เชิง บวกกับ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น แต่ ค่ า ตอบแทนผู้บ ริห ารไม่ มีค วามสัมพันธ์กบั อัตรา
ผลตอบแทนนัก ลงทุ น ส่ ว นการวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ คู ณ พบว่า ค่ า ตอบแทนผู้บ ริห ารจะมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้นเมื่ อบริษทั มีโครงสร้างบรรษัทภิบาลด้าน
กรรมการอิสระทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากกรรมการอิสระเป็ นส่วนหนึ่งของกลไกบรรษัทภิบาลใน
การช่วยลดความเสีย่ งจากทฤษฏีตวั แทน (Agency risk) และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
งานและเสริมสร้างมูลค่าแก่บริษทั
พิธาน พิชยะปรีชา (2556) ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการกากับ
ดูแลกิจการกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกลุ่ม SET100 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการกากับ
ดูแลกิจการกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกลุ่ม SET100 จากการทาการศึกษาผลการศึกษาพบว่าขนาดของบริษทั (SIZE) มีความสัมพันธ์
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เชิงบวก กับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่จะมีค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ที่ยงิ่ สูงขึน้ แสดงให้เห็นว่าบริษทั ที่มขี นาดใหญ่จะมีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการได้ดกี ว่า บริษทั ที่มขี นาดเล็ก เนื่องจากบริษทั ขนาดใหญ่มที รัพยากรมากกว่าสามารถ
จ่ายค่าตอบแทนมากกว่า บริษทั ขนาดเล็กโดยไม่คานึงถึง ผลการดาเนินงานในปี นนั ้ ของบริษทั

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ทาการศึกษาค้นคว้า ได้ศกึ ษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการกาหนดแนวทางระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจยั ไว้ดงั นี้
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2. กรอบแนวคิด
3.3. ตัวแปรในการศึกษา
3.4. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
3.5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครัง้ นี้ ได้แก่ บริษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีจานวน 23 บริษทั โดยใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่ปี พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2562 ที่มกี าร
เปิ ดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารและคณะกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) ซึ่งกาหนดให้บริษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
และผลการดาเนินงานของบริษทั ซึ่งจะใช้อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น โดยมี แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ข้อมูลจากรายงาน
ประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) งบการเงินที่ดาวน์โหลดมาจากระบบ
ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (www.setsmart.com) โดยบริษทั ทีอ่ ยู่ในธุรกิจโรงพยาบาล
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจานวนทัง้ สิน้ 23 บริษทั ได้แก่
1. AHC
: บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จากัด (มหาชน)
2. BCH
: บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
3. BDMS : บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด(มหาชน)
4. BH
: บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
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5. CHG
6. CMR
7. EKH
8. KDH
9. LPH
10. M-CHAI
11. NEW
12. NTV
13. PR9
14. PRINC
15. RAM
16. RJH
17. RPH
18. SKR
19. SVH
20. THG
21. VIBHA
22. VIH
23. WPH

: บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
: บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จากัด (มหาชน)
: บริษทั เอกชัยการแพทย์ จากัด (มหาชน)
: บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
: บริษทั โรงพยาบาล ลาดพร้าว จากัด (มหาชน)
: บริษทั โรงพยาบาลมหาชัย จากัด (มหาชน)
: บริษทั วัฒนาการแพทย์ จากัด (มหาชน)
: บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
: บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
: บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
: บริษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
: บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)
: บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
: บริษทั ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
: บริษทั สมิตเิ วช จากัด (มหาชน)
: บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
: บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
: บริษทั ศรีวชิ ยั เวชวิวฒ
ั น์ จากัด (มหาชน)
: บริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด (มหาชน)

3.2. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผูท้ าการวิจยั มีการตัง้ สมมติฐานตาม
กรอบแนวคิด ไว้ว่า บริษัทในธุรกิจ ประเภทโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยนัน้ จะมีความสามารถในการทากาไรที่มคี วามสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
สมการทีใ่ ช้ในทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
H0 : ความสามารถในการทากาไรไม่มคี วามสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
H1 : ความสามารถในการทากาไรมีความสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
โดยสมการทีใ่ ช้ในทดสอบสมมติฐานจะแบ่งออกเป็ น 3 สมการ ตามอัตราส่วนความสามารถ
ในการทากาไรที่ได้กาหนดไว้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ คือ อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น อัตราส่วน
ผลตอบแทนสินทรัพย์ อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอื หุ้น โดยสมการที่จะนามาเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
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สมการที่ 1
H0 : อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
H1 : อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ มีความสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
สมการที่ 2
H0 : อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
H1 : อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์มคี วามสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
สมการที่ 3
H0 : อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุ้น ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหาร
H1 : อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่ วนของผู้ถือหุ้น มีค วามสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหาร
ตัวแปรอิ สระ
ความสามารถในการทากาไร
 กาไรต่อหุน้ (EPS)
 อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)
ตัวแปรควบคุม
 ขนาดของบริ ษทั (Size)
 อายุของกิ จการ (Age)

 สัดส่วนของกรรมการอิ สระ (Independent
Director)
 ขนาดของคณะกรรมการ (Boardsize)
ภาพที่ 4 กรอบแนวคิด

ตัวแปรตาม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

18

3.3. ตัวแปรในการศึกษา
3.3.1. ตัวแปรอิ สระ (Independent Variables) ซึ่งข้อมูลของตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์
งานวิจยั ในครัง้ นี้จะหมายความถึงความสามารถในการทากาไร ซึ่งจะประกอบไปด้วย อัตราส่วน
กาไรต่อหุน้ (Earning Per Share หรือ EPS) อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset
หรือ ROA) อัต ราส่ ว นผลตอบแทนจากส่ ว นของผู้ถือ หุ้น (Return on Owner’s Equity หรือ
ROE) ของบริษทั ในธุรกิจประเภทโรงพยาบาลทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาเพื่อเป็ นตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์งานวิจยั ในครัง้ นี้ โดยมีการคานวณดังนี้
1. อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (Earning Per Share หรือ EPS) มีวธิ กี ารคานวณ คือ
อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ =

กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ
จานวนถัวเฉลี
่ ย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้
= ……… บาท

2. อัต ราส่ ว นผลตอบแทนสิน ทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) มีว ิธีก าร
คานวณ คือ
อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ = กาไรสุทธิ x 100
สินทรัพย์รวม

= ……….. เปอร์เซ็นต์ ต่อปี

3. อัต ราส่ ว นผลตอบแทนจากส่ว นของผู้ถือหุ้น (Return on Owner’s Equity
หรือ ROE) มีวธิ กี ารคานวณ คือ
อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ = กาไรสุทธิ x 100 = ……….. เปอร์เซ็นต์ ต่อปี
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

19
3.3.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งข้อมูลของตัวแปรตามในการวิเคราะห์
งานวิจยั ในครัง้ นี้จะหมายความถึง ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร (Executive Compensation หรือ EXE)
จะแสดงผลตอบแทนผูบ้ ริหารและกรรมการบริหาร ซึ่งในส่วนของค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจะศึกษา
โดยเลือกศึกษาเฉพาะค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นตัวเงินทางตรงเท่านัน้ อันจะประกอบไปด้วย
เงินเดือน หรือค่าจ้าง ทีจ่ ะได้รบั เป็ นค่าตอบแทนพืน้ ฐาน และรวมค่าตอบแทนอื่นทีเ่ ป็ นตัวเงินคิด
ตามผลงาน เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าบาเหน็จ ค่านายหน้ า (Commission) ค่าบริการ (Service
charge) ค่าทิป (Tip) โบนัส (Bonus) เป็ นต้น โดยผลตอบแทนผูบ้ ริหารจะกาหนดจากผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ซึ่งบางองค์กรจะตัง้ เป้ าผลตอบแทนผูบ้ ริหารเอาไว้ เช่น องค์กรจะต้องมี
ผลกาไรขัน้ ต่าเป็ นจานวนหนึ่งเพื่อทีจ่ ะทาให้ได้รบั ผลตอบแทนเป็ นโบนัส (Bonus) ตามสัดส่วนที่
คณะกรรมการอนุ มตั เิ อาไว้ในที่ประชุม โดยในงานวิจยั นี้จะได้รวบรวมเป็ นผลรวมในการจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารโดยเป็ นยอดรวมทัง้ ปี ทอ่ี งค์กรจ่ายให้กบั ผูบ้ ริหารองค์กร
3.3.3. ตัว แปรควบคุม (Control Variables) ซึ่ ง ข้อ มู ล ของตัว แปรควบคุ ม ในการ
วิเคราะห์งานวิจยั ในครัง้ นี้ผจู้ ดั ทาจะใช้ 4 ตัวแปร คือ
1. ขนาดของกิจการ (Size) เนื่องด้วยบริษทั ในธุรกิจประเภทโรงพยาบาลที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ มีขนาดของบริษทั ที่แตกต่างกันด้วยปริมาณ
ของสินทรัพย์รวมของบริษทั เนื่องจากยิง่ บริษทั มีขนาดใหญ่ยงิ่ ส่งผลต่อค่าตอบแทนผูบ้ ริหารที่
มักจะต้องมากขึน้ ตามขนาดกิจการไปด้วย เนื่องจากการบริหารงานของบริษัทขนาดใหญ่ ก ับ
บริษทั ขนาดเล็กมีลกั ษณะของการบังคับบัญชาและรูปแบบบริหารทีม่ รี ายละเอียดของความยาก
หรือง่ายไม่เท่ากัน กลยุทธ์และวิธกี ารในการประกอบธุรกิจย่อมไม่เหมือนกันซึ่งย่อมมีความท้าทาย
ไม่ เ ท่ า กัน บริษัท ยิ่ง ใหญ่ ยิ่งมักต้องการรายได้ท่สี ู ง ขึ้นตามไปด้ว ย จึง ส่ ง ผลให้ค่ าตอบแทน
ผูบ้ ริหารเพิม่ ขึน้ ตามขนาดของกิจการตามไปด้วย ซึ่งถ้าหากบริษทั ใดมีตน้ ทุนทางทรัพยากรและ
สินทรัพย์รวมที่มากกว่าในการดาเนินธุรกิจจะย่อมจะได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึ้นตามไปด้วย
เนื่องจากการทีบ่ ริษทั มีทรัพยากรหรือสินทรัพย์รวมของบริษทั มากๆ จะส่งผลต่อ ภาพลักษณ์และ
ความน่ าเชื่อถือของบริษทั ว่าบริษทั มีความมังคั
่ งและมั
่
นคงในการด
่
าเนินงานและประกอบธุรกิจ
ซึ่งจะส่งผลให้ผใู้ ช้บริการจะให้ความเชื่อถือและไว้วางใจมากกว่า ส่งผลให้บริษทั ที่มตี ้นทุนทาง
ทรัพยากรและสินทรัพย์รวมที่มากกว่าได้รบั จานวนผูเ้ ลือกใช้บริการมากขึน้ ตามไปด้วย ซึ่งจะ
ส่งผลต่อผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรของบริษทั ซึ่งถ้าหากกิจการมีผล
การดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรของบริษทั ทีม่ ากแล้ว ย่อมจะส่งผลต่อค่าตอบแทน
ของผูบ้ ริหารทีม่ กั จะได้รบั มากขึน้ ตามไปด้วย เนื่องจากถือเป็ นการตอบแทนทีท่ าให้บริษทั มีผล
ประกอบการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ และเนื่องจากขนาดของธุรกิจทีม่ กั จะยิง่ ใหญ่ยงิ่ บริห ารงานยาก ฉะนัน้ ยิง่
ขนาดของกิจการมีขนาดใหญ่กจ็ ะยิง่ ส่งผลต่อค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีม่ ากขึน้ โดยงานวิจยั ในครัง้
นี้ทางผู้จดั ทาได้เลือกใช้ลอกการิทึมของข้อมูลสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ของบริษัทเพื่อเป็ น
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หน่ วยวัดขนาดของกิจการ โดยใช้ขอ้ มูลสินทรัพย์รวมในงบการเงินเป็ นตัววัดขนาดของบริษทั
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ พัชรินทร์ ภัทรานิชานนท์ (พัชรินทร์ ภัทรานิชานนท์, 2553)
2. อายุของกิจการ (AGE) โดยจะนาปี ทก่ี ่อตัง้ กิจการมาใช้เพื่อวัดเป็ นจานวนปี
ในการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือการดาเนินกิจการ เนื่องจากว่าถ้าบริษทั ใดมีอายุของกิจการ
(AGE) ที่มากกว่า ย่อมมีความได้เปรียบในด้านการดาเนินธุ รกิจ เนื่องจากการที่มีอายุ ข อง
กิจการที่มากย่อมหมายรวมถึงการมีประสบการณ์ท่มี ากกว่าในการดาเนินธุรกิจและรวมถึง
ชื่อเสียงในการดาเนินธุรกิจด้วย ซึ่งอาจหมายรวมถึงผู้บริหารมีแนวทางการประกอบธุรกิจที่
ประสบผลสาเร็จส่งผลทาให้บริษัทดารงอยู่แ ละสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งส่งผลต่ อ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีย่ งิ่ บริหารบริษทั ได้นานย่อมได้รบั รายได้ทม่ี ากขึน้ ตามลาดับเป็ นการตอบ
แทน เป็ นรางวัล เช่นเดียวกับพนักงานของบริษทั ทุกคนที่มกั จะได้รบั รายได้เพิม่ ขึน้ เมื่อทางาน
ครบปี และยิง่ กิจการมีอายุของกิจการที่มากมัก เป็ นเหตุผลสาคัญประการหนึ่งซึ่งส่งผลให้ผูร้ บั
การบริการเลือกใช้บริการ โดยผูร้ บั การบริการมักจะเลือกใช้บริการกับบริษทั ทีม่ อี ายุของกิจการ
ทีม่ ากเนื่องจากจะมีความเชือ่ มันในการบริ
่
การว่าจะได้รบั การบริการทีด่ แี ละได้รบั ความประทับใจ
ซึ่งจะส่งผลต่อผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรของบริษทั อีกด้วย
3. สัด ส่ ว นของกรรมการอิส ระ (Independent Director หรือ ID) คือ สัด ส่ วน
จานวนกรรมการอิสระต่อจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระนัน้ ต้องทาหน้าทีต่ รวจสอบการทางานของผูบ้ ริหาร ว่าการบริหารงานนัน้ เป็ นทีน่ ่าพึงพอใจ
และเป็ นไปตามทีค่ วรจะเป็ นหรือไม่ เนื่องจากผูท้ าการศึกษาค้นคว้ามีแนวความคิดทีว่ ่าถ้าหาก
กิจการใดมีสดั ส่วนของกรรมการอิสระ (Independent Director หรือ ID) ทีม่ ากกว่า ย่อมหมายความ
ว่าบริษทั และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ มันใจว่
่ าบริษทั มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้และยินดีให้ตรวจสอบซึ่งจะส่งผลดีต่อนักลงทุน เพื่อให้นักลงทุนมันใจได้
่
ว่าบริษทั ที่จะลงทุน
นัน้ มีความซื่อสัตย์และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนนาเงินมาลงทุนในกิจการ
โดยกิจการก็จะสามารถนาเงินลงทุนดังกล่าวมาเพื่อใช้ต่อยอดในการแสวงหาแนวทางเพื่อสร้าง
ผลการดาเนินงานและสร้างความสามารถในการทากาไรของบริษทั เพิม่ ขึน้ ได้อกี ด้วย ซึ่งกรรมการ
อิสระนัน้ จะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุม ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ อีกทัง้ ต้องไม่มี
ส่วนได้เสียหรือเกีย่ วข้องเกีย่ วกับการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร โดยคณะกรรมการอิสระนัน้ ควรที่จะ
มีไม่น้อยกว่าสัดส่วนหนึ่งต่อสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดของกิจการ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2555)
4. ขนาดของคณะกรรมการ (Board Size) จานวนของคณะกรรมการบริษทั
ควรที่จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมและต้องประกอบด้วยบุคคลที่มคี วามรู้มคี วามเชีย่ วชาญและมี
ประสบการณ์ท่เี พียงพอต่อการทีจ่ ะต้องปฏิบตั หิ น้าที่ ตามแนวความคิดที่ว่าถ้าหากกิจการใดมี
ขนาดของคณะกรรมการ (Board Size) ที่มากกว่าย่อมดีกว่าจะส่งผลต่อผลการดาเนินงานและ
ความสามารถในการทากาไรของบริษทั ด้วย เนื่องจากการมีขนาดของคณะกรรมการ (Board
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Size) ที่มากนัน้ จะส่งผลให้บริษทั มีค วามคิดที่จะมีความก้าวหน้ าและขยายกิจการและสะท้อน
การเติบโตของกิจการได้มากกว่า โดยคณะกรรมการแต่ละคนย่อมจะมีหลักการบริหารงานของ
บริษทั ทีแ่ ตกต่างกัน โดยแต่ละคนย่อมหวังให้บริษทั มีความเติบโตขึน้ แต่การทีม่ ขี นาดของคณะ
กรรการทีม่ ากเกินไปนัน้ ก็อาจจะทาให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน อาจส่งผลให้กจิ การยากต่อการ
บริหารงาน เนื่องจากเมื่อมีจานวนเสียงทีม่ ากย่อมส่งผลให้การตัดสินใจกระทาการใดๆ นัน้ มักจะ
ทาได้ล่าช้าและตัดสินใจอะไรได้ยากขึน้ ฉะนัน้ จานวนของขนาดของคณะกรรมการทีเ่ หมาะสมจึง
เป็ นสิ่งที่สาคัญมากและเป็ นกลไลของหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการควรจะต้องมี
จานวนที่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนและจะต้องมีจานวนไม่ควรเกินสิบสองคน ส่วนจานวนกรรมการ
จะมากหรือจะน้อยนัน้ จะต้องขึน้ อยู่กบั ตัวบริษทั เองโดยจะต้องดูจาก ขนาดของธุรกิจ ประเภท
ของการประกอบกิจการ และความสลับซับซ้อนของธุรกิจ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
2555) และรวมถึงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด (2535) ได้มกี ารกาหนดให้จะต้องมีกรรมการ
ไม่น้อยกว่าครึง่ หนึ่งของจานวนคณะกรรมการทัง้ หมดของบริษทั และจะต้องมีถนิ่ ฐานอยู่ภายใน
ประเทศไทย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2535)

3.4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data) ทีร่ วบรวมจากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงบ
การเงินทีส่ ามารถดาวน์โหลดมาจากระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (www.setsmart.com)
โดยจะรวบรวมข้อมูลเพื่อคานวณอัตราความสามารถในการทากาไร ของบริษทั ในธุรกิจประเภท
โรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ สิ้น 23 บริษัท โดยใช้
ข้อมูลตัง้ แต่ปี พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2562 จากใช้ขอ้ มูลจากรายงานประจาปี คือ งบการเงิน และ
แบบที่แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของแต่ละบริษัท ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความสามารถในการทากาไร อันได้แก่ขอ้ มูล อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (Earning Per Share หรือ
EPS) อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) อัตราส่วนผลตอบแทน
จากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s Equity หรือ ROE)

3.5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ท าการศึก ษาค้น คว้า การวิจ ัย ได้ท าการเก็บ รวมรวมข้อ มู ล ความสามารถในการท าก าไร
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ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ขนาดของธุรกิจ(สินทรัพย์รวม) อายุของธุรกิจ สัดส่วนของคณะกรรมการ
อิสระของบริษทั ขนาดของคณะกรรมการบริษทั ข้อมูลเกีย่ วแสดงเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของ
บริษทั จากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ได้แก่
3.5.1. ข้อ มู ล จากรายงานประจาปี คือ งบการเงิน และแบบที่ แ สดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ของแต่ละบริษทั ในส่วนของบริษทั ที่อยู่ในธุรกิจประเภทโรงพยาบาลที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีจานวน 23 บริษทั โดยใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่ ปี
พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2562 จากข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รวบรวมจากการฐานข้อมูลออนไลน์ท่สี ามารถ
ดาวน์โหลดมาจากระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (www.setsmart.com)
3.5.2. ข้อ มู ล จากแหล่ง ข้อมูล ที่เ กี่ยวข้อง โดยได้ทาการศึก ษาและค้น คว้าเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพิม่ เติม เพื่อใช้ในการประกอบการทางานวิเคราะห์ในการทางานวิจยั เพื่อ
ช่วยในการส่งเสริมให้งานวิจยั มีคุณภาพ เหมาะสมและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยการศึกษาและค้นคว้า
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความที่เกี่ยวข้อง งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ท่เี กี่ยวข้อง
วารสารทีเ่ กีย่ วข้อง หนังสือทีเ่ กีย่ วข้อง ตาราทางวิชาการที่เกีย่ วข้อง รวมไปถึงเว็บไซต์ของบริษัท
ต่างๆ ทีไ่ ด้ใช้ในการวิเคราะห์ในงานทาการวิจยั และแหล่งข้อมูลฉบับออนไลน์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง

3.6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลของงานวิจยั นี้ ผูท้ าการวิจยั จะใช้สถิตเิ พื่อเป็ นเครื่องมือ
ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งจะส่งผลให้งานวิจยั มีคุณภาพและเป็ นทีน่ ่าเชือ่ ถือ โดยในส่วนของ
ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเลือกศึกษาเฉพาะค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็ นตัวเงิน ทางตรง (Direct
Monetary compensation) เท่ า นั น้ ในส่ ว นของค่ า ตอบแทนที่เ ป็ น ตัว เงิน ทางอ้อ ม (Indirect
Monetary Compensation และค่ า ตอบแทนที่ไ ม่เ ป็ นตัว เงิน (Non-Monetary Compensation)
ในงานวิจยั ในครัง้ นี้จะไม่ได้นามาศึกษาด้วย โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตนิ นั ้ จะมีสถิตทิ ่จี ะ
ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งจะเป็ นการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปลักษณะเบือ้ งต้นของข้อมูล ซึ่งข้อมูลของตัวแปรอิสระจะหมายความ
ถึงความสามารถในการทากาไร ซึ่งจะประกอบไปด้วย อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (Earning Per Share
หรือ EPS) อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) อัตราส่วนผลตอบแทน
จากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s Equity หรือ ROE) และส่วนของข้อมูลตัวแปรตามจะ
หมายความถึงค่าตอบแทนผู้บริหาร เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะนาข้อมูลนัน้ มาทาการวิเคราะห์
ข้อมูลเบือ้ งต้นในรูปแบบของการหาความถี่ รูปแบบการหาสัดส่วนหรือร้อยละ เช่น การหาค่าเฉลีย่
(Mean) ค่าสูงสุด (Max) ค่าต่าสุด (Min) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistic) จะเป็ นการทีน่ าข้อมูลทีไ่ ด้
รวบรวมมาทาการวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งจะใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coeffcient)
และจะใช้วธิ กี ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็ นเทคนิค
ในการใช้วเิ คราะห์ทางสถิติ ในการทาวิจยั ในครัง้ นี้จะกาหนดตัวแปรอิสระที่จะใช้ในการทาการ
วิเคราะห์เพื่อทางานวิจยั คือ ความสามารถในการทากาไร ซึ่งจะประกอบไปด้วย อัตราส่วนกาไร
ต่อหุน้ (Earning Per Share หรือ EPS) อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ
ROA) อัต ราส่ ว นผลตอบแทนจากส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Owner’s Equity หรือ ROE)
และกาหนดตัวแปรตามทีใ่ ช้ในการทาการวิเคราะห์คอื ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ซึ่งงานวิจยั ในครัง้ นี้
จะพิจารณากาหนดค่าสถิติจากระดับความมีนัยสาคัญของค่าสัม ประสิทธิ ์การถดถอยที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ถ้าหากค่าทางสถิตขิ องตัวแปรมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 แล้ว
นัน้ ก็จะหมายถึงความสามารถในการทากาไรมีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ สามารถแสดงให้เห็นได้วา่ ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ
ทากาไรกับค่าตอบแทนผู้บริหารจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย โดยถ้าค่าที่ได้
ออกมาเป็ นบวก จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงบวกและถือว่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ หากความสามารถในการทากาไรเพิม่ ขึน้ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารก็จะเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
แต่หากค่าทีไ่ ด้นนั ้ ออกมาเป็ นค่าลบ ก็จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงลบและถือว่าเป็ นไป
ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ เมื่อความสามารถในการทากาไรเพิม่ ขึน้ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารก็
จะลดลง
สมการแสดงความสัมพันธ์
EXE = β0 + β1(PROFi,t) + β2(SIZEi,t) + β3(AGEi,t) + β4(IDi,t) + β5(BOARDSIZEi,t) + ε
สมการทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็ น 3 สมการ ดังนี้
EXE = β0 + β1(EPSi,t) + β2(SIZEi,t) + β3(AGEi,t) + β4(IDi,t) + β5(BOARDSIZEi,t) + ε
EXE = β0 + β1(ROAi,t) + β2(SIZEi,t) + β3(AGEi,t) + β4(IDi,t) + β5(BOARDSIZEi,t) + ε
EXE = β0 + β1(ROEi,t) + β2(SIZEi,t) + β3(AGEi,t) + β4(IDi,t) + β5(BOARDSIZEi,t) + ε
โดยกาหนดให้
EXE = ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร (Executive Compensation)
β0 = ค่าคงทีห่ รือค่าทีต่ ดั แกน Y
β1,2,3,4,5 = ค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย
PROF = ความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio) แบ่งเป็ น 3 อัตราส่วน ได้แก่
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1. อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (Earning Per Share หรือ EPS)
2. อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA)
3. อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s Equity
หรือ ROE)
SIZE = ขนาดของธุรกิจ
AGE = อายุของกิจการ
ID
= สัดส่วนของกรรมการอิสระของบริษทั (Independent Director)
BOARDSIZE = ขนาดของคณะกรรมการบริษทั
i
= ของบริษทั i
= ณ เวลาที่ t
t
ε
= ค่าความคลาดเคลื่อน / ค่าความผิดพลาด (Error Term)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูท้ าการศึกษาค้นคว้าได้ศกึ ษาและสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการกาหนดแนวทางและวิธี
การศึกษาวิเคราะห์และวิจยั ไว้ดงั นี้
4.1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
4.2. ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ ว ยค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ เ พีย ร์ ส ัน (Pearson’s
Correlation Coefficient)
4.3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

4.1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าความสามารถในการทากาไรกับผลตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั
ส่วนเบีย่ งเบน
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลีย่
มาตรฐาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารต่อคน 691,120.00 38,969,571.43 6,130,054.70 7,128,628.43
EPS
-3.87
158.02
7.95
23.84
ROA
-11.90
22.95
11.00
6.82
ROE
-14.97
29.09
12.78
8.02
ขนาดกิจการ(สินทรัพย์รวม)
8.63
11.13
9.61
0.59
อายุกจิ การ
13
49
32.29
8.40
สัดส่วนของกรรมการอิสระ%
22.22
60.00
37.33
7.84
จานวนกรรมการบริษทั
7
16
11.35
2.24
จากตารางการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทีส่ รุปได้คอื ความสามารถ
ในการทากาไร (Profitability Ratio) โดยวัดจากอัตราส่วน ได้แก่ 1. อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (Earning
Per Share หรือ EPS) กับ 2. อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA)
และ 3. อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Owner’s Equity หรือ ROE)
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จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 112 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยบริษทั ที่มผี ลการดาเนินงานทีม่ ี
กาไรและบริษทั ทีม่ ผี ลการดาเนินงานที่ขาดทุน โดยหากพิจารณาจากค่าเฉลีย่ ของความสามารถ
ในการทากาไรแต่ละบริษทั และพิจารณาจากข้อมูลของบริษทั ทัง้ หมดแล้วนัน้ จะแสดงให้ทราบ
ว่า ความสามารถในการทากาไรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประเภทโรงพยาบาลที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในสถานะเกณฑ์บวกทัง้ หมด จากตารางการ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จึงแสดงให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
โดยส่วนใหญ่นนั ้ มีความสามารถในการทากาไรที่ประสิทธิภาพ
บริษทั ที่อยู่ในประเภทธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จากการศึกษาแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ข้อมูลจากรายงานประจาปี แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) งบการเงินที่สามารถดาวน์ โหลดมาจากระบบข้อมูลตลาด
หลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (www.setsmart.com) และฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษทั ต่างๆ จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่สามารถรวบรวมได้ 112 กลุ่มตัวอย่างนัน้ ค่าเฉลี่ยการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารโดยมี
ค่าต่ าสุดคือ 0.69 ล้านบาท ค่าสูงสุดคือ 38.97 ล้านบาท โดยมีค่าเฉลี่ยของการจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารคือ 6.13 ล้านบาท และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 7.12 ล้านบาทความสามารถในการ
ทากาไร (Profitability Ratio) วัดจาก 1. อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (Earning Per Share หรือ EPS)
โดยมีค่าต่ าสุดคือ -3.87 บาท ค่าสูงสุดคือ 158.02 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 7.95 บาท และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 23.84 บาท 2. อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ
ROA) โดยมีค่าต่ าสุดคือ -11.90% บาท ค่าสูงสุดคือ 22.95% โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 11% และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 6.82% 3. อัตราส่ วนผลตอบแทนจากส่ วนของผู้ถือ หุ้น (Return on
Owner’s Equity หรือ ROE) โดยมีค่าต่าสุดคือ -14.97% บาท ค่าสูงสุดคือ 29.09% โดยมีค่าเฉลี่ย
คือ 12.78% และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 8.02% ค่าเฉลี่ยขนาดของกิจการ (SIZE) โดยวัด
จากลอกการิทมึ ของข้อมูลสินทรัพย์รวม โดยมีค่าต่าสุดคือ 8.63 ค่าสูงสุดคือ 11.13 โดยมีค่าเฉลี่ย
ขนาดของกิจการ (SIZE) คือ 9.61 และ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.59 ค่าเฉลี่ยอายุกิจการ
(AGE) โดยมีค่าต่าสุดคือ 13 ปี ค่าสูงสุดคือ 49 ปี โดยมีค่าเฉลีย่ ของอายุกจิ การ (AGE) คือ 32 ปี
และมีส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานคือ 8 ปี ค่ า เฉลี่ย ของสัดส่ ว นของกรรมการอิส ระของบริษัท
(Independent Director) โดยมีค่าต่ าสุดคือ 22.22% ค่าสูงสุดคือ 60% โดยมีค่าเฉลี่ยของสัดส่วน
ของกรรมการอิสระของบริษทั (Independent Director) คือ 37.33% และมีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
คือ 7.84% ค่าเฉลี่ยของขนาดของคณะกรรมการบริษทั (BOARDSIZE) โดยมีค่าต่ าสุดคือ 7 คน
ค่าสูงสุดคือ 16 คน โดยมีค่าเฉลีย่ ของขนาดของคณะกรรมการบริษทั (BOARDSIZE) คือ 11 คน
และมีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานคือ 2 คน
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4.2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธ์ ิ สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s
Correlation Coefficient)
ตารางที่ 2 ตารางการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ ว ยค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ เ พีย ร์ ส ัน (Pearson’s
Correlation Coefficient)
EXE EPS ROA ROE SIZE) AGE ID BOARDSIZE
EXEเฉลีย่ /คน
EPS
-0.013
ROA
0.356** 0.138
ROE
0.438** 0.150 0.939**
SIZE
0.594** 0.223* 0.309** 0.415**
AGE
0.280** 0.244** 0.269** 0.283** 0.451**
ID
0.075 -0.054 0.210* 0.115 -0.034 0.188*
BOARDSIZE 0.195* 0.021 -0.001 0.089 0.458** 0.287** -0.227*
* ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
** ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
จากตารางการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยค่ า สัม ประสิทธิส์ หสัม พัน ธ์ เ พีย ร์ ส ัน (Pearson’s
Correlation Coefficient) เพื่อ มุ่ ง หาค่ า ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความสามารถในการท าก าไร
(Profitability Ratio) ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ประกอบไปด้วย 1. อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (Earning Per
Share หรือ EPS) กับ 2. อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) และ
3. อัตราส่ วนผลตอบแทนจากส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Owner’s Equity หรือ ROE) กับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร (Executive Compensation) ของบริษทั ในธุรกิจประเภทโรงพยาบาลที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์จากตารางการวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
(Pearson’s Correlation Coefficient) เมื่อได้เทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนกาไรต่ อหุ้ น
(Earning Per Share หรือ EPS) กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร (Executive Compensation) ที่สรุปได้
คือ พบว่าอัตรากาไรต่อหุ้น (Earning Per Share หรือ EPS) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทน
ผู้บ ริห าร โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ เ พีย ร์ ส ัน (Pearson’s Correlation Coefficient) คือ
-0.113 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในทิศทางเดียวกันกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s
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Correlation Coefficient) คือ 0.356 อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s Equity หรือ ROE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน
กับ ค่ า ตอบแทนผู้บ ริห าร โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์เ พีย ร์ส ัน (Pearson’s Correlation
Coefficient) คือ 0.438 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 ค่าตอบแทนผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิง
บวกในทิศทางเดียวกันกับขนาดของกิจการ (SIZE) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์ส ัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) คื อ 0.594 อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.01 ค่ า ตอบแทน
ผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับอายุกิจการ (AGE) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ เพียร์ส ัน (Pearson’s Correlation Coefficient) คือ 0.280 อย่ างมีนัยส าคัญที่ระดับ
0.01 สัดส่วนของกรรมการอิสระของบริษทั (Independent Director หรือ ID) ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับ ค่ า ตอบแทนผู้บ ริห าร โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พันธ์ เ พีย ร์ ส ัน (Pearson’s Correlation
Coefficient) คือ 0.075 และค่าตอบแทนผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับ
ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BOARDSIZE) โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ เ พีย ร์ ส ัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) คือ 0.195 อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
เมื่อได้ทาการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกๆ ตัวในการทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากตารางการวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation
Coefficient) โดยเมื่อได้พจิ ารณาค่าสัมประสิทธิแล้
์ วจึงได้พบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์
(Return on Asset หรือ ROA) กับอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s
Equity หรือ ROE) ได้มคี วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกัน โดยมีความสัมพันธ์กนั เองในลักษณะ
Multicollinearity โดยมีค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)
คือ 0.939 อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 ซึ่งเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็ นปั ญหาทีจ่ ะส่งผลกระทบทาให้
ไม่เข้าเงื่อนไขในการทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ซึ่งการจะทาการวิเคราะห์นนั ้ จะมีเงื่อนไขในการทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลว่า ตัวแปรอิสระ
ทุกๆตัวนัน้ จะต้องมีความเป็ นอิสระต่อกัน จากเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้ นัน้ ผูท้ าการศึกษา
ค้นคว้าจึงเลือกวิธกี ารแบ่งสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็ น 3 สมการ ดังทีไ่ ด้กล่าวเอาไว้
ข้างต้นในบทที่ 3 แล้วนัน้
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4.3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยเชิงพหุคูณระหว่าง
อัต ราส่ ว นก าไรต่อ หุ้น (Earning Per Share หรือ EPS) กับ ค่ า ตอบแทนผู้บริหาร
(Executive Compensation)
Coefficients
t
Sig.
(Constant)
-7.579
0.000*
EPSอัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (บาท)
-0.276
-3.588
0.001*
ขนาดกิจการ(สินทรัพย์รวม)
0.683
7.602
0.000*
อายุกจิ การ
0.066
0.761
0.448
สัดส่วนของกรรมการอิสระ%
0.044
0.560
0.577
จานวนกรรมการบริษทั
-0.121
-1.398
0.165
R Square = 0.435
Adjusted R Square = 0.408
Number of samples (N) = 112
* ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
จากตารางแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยเชิงพหุคูณระหว่าง
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร (Executive Compensation) กับอัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (Earning Per Share
หรือ EPS) ได้พบว่าค่า R Square มีค่าคือ 0.435 และ Adjusted R Square มีค่าคือ 0.408 ซึ่ง
แสดงได้วา่ อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (EPS), อายุกจิ การ (AGE), ขนาดของกิจการ (SIZE), สัดส่วน
ของกรรมการอิส ระของบริษัท (Independent Director) สามารถอธิบ ายได้ถึง ค่ า ตอบแทน
ผูบ้ ริหารได้ 43.50% อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
การทดสอบสมมติฐ านด้วยสมการที่ 1 ซึ่งแทนค่าความสามารถในการทากาไรด้วย
อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (Earning Per Share หรือ EPS) ผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนกาไรต่อ
หุน้ มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในทิศทางตรงกันข้าม
โดยการทาวิจยั ในครัง้ นี้ถูกกาหนดค่าระดับนัยสาคัญไว้ใช้ในการทดสอบสมมติฐานไว้ท่ี
ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกาไรต่อหุ้น
(Earning Per Share หรือ EPS) กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร (Executive Compensation) ได้ผลว่า
อัตราส่วนกาไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนผู้บริห ารในทิศทางตรงกันข้ามอย่ า งมี
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นัยสาคัญ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ -0.276 และค่า significant เท่ากับ 0.001 ซึ่งแปลผลได้ว่า
เมื่อ มีการเปลี่ย นแปลงของอัตราส่ ว นกาไรต่ อหุ้น (Earning Per Share หรือ EPS) 1 หน่ วย
จะทาให้ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารลดลง -0.276 หน่วย นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรควบคุม
ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนผูบ้ ริหาร ได้แก่ ขนาดของกิจการ (SIZE) ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั
ค่ าตอบแทนผู้บริหารอย่ างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่ าสัม ประสิทธิ ์ เท่ ากับ 0.683 ค่ า
significant เท่ากับ 0.000
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยเชิงพหุคูณระหว่าง
อัต ราส่ ว นผลตอบแทนสิน ทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) กับ ค่ า ตอบแทน
ผูบ้ ริหาร (Executive Compensation)
Coefficients
t
Sig.
(Constant)
-6.185
0.000*
ROAอัตราส่วนผลตอบแทน
0.173
2.083
0.040*
สินทรัพย์
ขนาดกิจการ(สินทรัพย์รวม)
0.575
5.999
0.000*
อายุกจิ การ
-0.020
-0.230
0.819
สัดส่วนของกรรมการอิสระ%
0.051
0.619
0.537
จานวนกรรมการบริษทั
-0.051
-0.568
0.571
R Square = 0.391
Adjusted R Square = 0.363
Number of samples (N) = 112
* ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
จากตารางแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยเชิงพหุคูณระหว่าง
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (Executive Compensation) กับอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return
on Asset หรือ ROA) ได้พบว่าค่า R Square มีค่าคือ 0.391 และ Adjusted R Square มีค่าคือ
0.363 ซึ่งแสดงได้ว่าอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA), อายุกจิ การ
(AGE), ขนาดของกิจการ (SIZE), สัดส่วนของกรรมการอิสระของบริษทั (Independent Director)
สามารถอธิบายได้ถงึ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารได้ 39.10% อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
การทดสอบสมมติฐานด้วยสมการที่ 2 ซึ่งแทนค่ าความสามารถในการท าก าไรด้วย
อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) ผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วน
ผลตอบแทนสินทรัพย์มคี วามสัมพันธ์ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
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โดยการทาวิจยั ในครัง้ นี้ถูกกาหนดค่าระดับนัยสาคัญไว้ใช้ในการทดสอบสมมติฐานไว้ ท่ี
ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนผลตอบแทน
สินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) กับค่าตอบแทนผู้บริหาร (Executive Compensation)
ได้ผลว่าอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์มคี วามสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอย่างมีนยั สาคัญ
ทีร่ ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ 0.173 และค่า significant เท่ากับ 0.040 ซึ่งแปลผลได้
ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) 1 หน่ วย จะ
ทาให้ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเพิม่ ขึน้ 0.173 หน่วย ซึ่งเป็ นการยอมรับสมมติฐานทีว่ ่าความสามารถ
ในการทากาไรมีความสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปร
ควบคุ ม ที่มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ผลตอบแทนผู้ บ ริห าร ได้ แ ก่ ขนาดของกิจ การ (SIZE) ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ
0.575 ค่า significant เท่ากับ 0.000
ตารางที่ 5 ตารางแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยเชิงพหุคูณระหว่าง
อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s Equity หรือ ROE)
กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร (Executive Compensation)
Coefficients
t
Sig.
(Constant)
-5.771
0.000*
ROEอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
0.218
2.590
0.011*
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขนาดกิจการ(สินทรัพย์รวม)
0.539
5.519
0.000*
อายุกจิ การ
-0.021
-0.242
0.809
สัดส่วนของกรรมการอิสระ%
0.061
0.761
0.448
จานวนกรรมการบริษทั
-0.051
-0.582
0.562
R Square = 0.404
Adjusted R Square = 0.376
Number of samples (N) = 112
* ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
จากตารางแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยเชิงพหุคูณระหว่าง
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร (Executive Compensation) กับอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอื หุ้น
(Return on Owner’s Equity หรือ ROE) ได้พบว่าค่า R Square มีค่าคือ 0.404 และ Adjusted R
Square มีค่าคือ 0.376 ซึ่งแสดงได้ว่าอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อายุ
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กิจการ (AGE), ขนาดของกิจการ (SIZE), สัดส่วนของกรรมการอิสระของบริษทั (Independent
Director) สามารถอธิบายได้ถงึ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารได้ 40.40% อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
การทดสอบสมมติฐานด้วยสมการที่ 3 ซึ่งแทนค่ าความสามารถในการท าก าไรด้วย
อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s Equity หรือ ROE) ผลการทดสอบ
พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
โดยการทาวิจยั ในครัง้ นี้ถูกกาหนดค่าระดับนัยสาคัญไว้ใช้ในการทดสอบสมมติฐานไว้ท่ี
ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
ส่ วนของผู้ถือหุ้ น (Return on Owner’s Equity หรือ ROE) กับค่ าตอบแทนผู้บริหาร (Executive
Compensation) ได้ผลว่าอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทน
ผู้บริหารอย่ างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่ าสัมประสิทธิ ์ เท่ ากับ 0.218 และค่ า significant
เท่ากับ 0.011 ซึ่งแปลผลได้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return on
Owner’s Equity หรือ ROE) 1 หน่วย จะทาให้ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเพิม่ ขึน้ 0.218 หน่วย ซึ่งเป็ นการ
ยอมรับสมมติฐานที่ว่าความสามารถในการทากาไรมีความสัมพันธ์กนั กับค่าตอบแทนผู้บริหาร
นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรควบคุมที่มีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่
ขนาดของกิจการ (SIZE) ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ 0.539 ค่า significant เท่ากับ 0.000

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูท้ าการศึกษาค้นคว้าได้สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ไว้ดงั นี้
5.1. สรุปผลการศึกษา
5.2. อภิปรายผล
5.3. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ นี้
5.4. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
5.5. ข้อจากัดของการวิจยั
จากการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทา
กาไรกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับ
ค่าตอบแทนผู้บริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องจากผูบ้ ริหารและคณะกรรมการของกิจการมีบทบาทและความสาคัญในการกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุ้น อีกทัง้ ยังเป็ นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปใน
ทิศทางที่ดแี ละที่ถูกที่ควรในการศึกษาค่าตอบแทนผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนัน้ อาจมี
ประเด็นพิเศษตรงที่ว่าผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนัน้ อาจประกอบไปด้วยนักบริหารมือ
อาชีพ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายสาคัญ และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลนัน้
เป็ นธุรกิจที่ให้การบริก ารด้านการแพทย์ ซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลนัน้ เป็ นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความ
ละเอียดอ่อนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชีวติ มนุษย์ การพัฒนาองค์กรในธุรกิจโรงพยาบาล
นัน้ จะต้องทาโดยคานึงถึงผลการรักษาเป็ นหลักก่อนการแสวงหาผลกาไรจากการให้บริการรักษา
และดูแลคนไข้จงึ ส่งผลให้ตอ้ งมีผบู้ ริหารทีม่ คี วามรูด้ ้านการแพทย์เข้ามาบริหารด้วย ทัง้ นี้การที่จะ
มีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญมาร่วมเป็ นผูบ้ ริหารด้วยนัน้ ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล
จึงเป็ นที่น่าสนใจเป็ นพิเศษ เนื่องจากรายได้ของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญนัน้ โดยปกติจะมีรายได้ในการ
ตรวจรักษาและดูแลคนไข้ในอัตราทีส่ ูงอยู่แล้ว การทีแ่ พทย์ผเู้ ชีย่ วชาญนัน้ จะมาทาหน้าที่ในตาแหน่ ง
บริหารค่าตอบแทนของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในฐานะผูบ้ ริหารนัน้ ต้องมากเพียงพอ โดยมีแนวคิดที่ว่า
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารจะมากหรือน้อยจะมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรและ
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สะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการของบริษทั เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในอัตราสูงนัน้
เปรียบเสมือนเป็ นการให้รางวัลเพื่อจูงใจให้ผู้บริหารตัง้ ใจที่จะพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อให้องค์กรได้รบั ผลตอบแทนสูงสุดและผูถ้ อื หุ้นและนักลงทุนก็จะได้รบั ผลตอบแทนที่ดตี ามไป
ด้วย โดยในการทาการศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้จะใช้ขอ้ มูลของธุรกิจประเภทโรงพยาบาลทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2562 โดยได้จดั เก็บข้อมูลจาก
รายงานทางการเงิน ที่เปิ ดเผยในข้อมูลจากรายงานประจาปี ข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมู ล
ประจาปี (แบบ 56-1) งบการเงินที่สามารถดาวน์โหลดมาจากระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับ
ออนไลน์ (www.setsmart.com) และฐานข้อมูลออนไลน์ ของบริษัทต่างๆ โดยได้รบั ข้อมูลกลุ่ ม
ตัวอย่างทัง้ สิน้ 112 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้มาแล้วจึงนามาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) คือการหาค่าในรูปแบบของการหาความถี่ รูปแบบการหาสัดส่วน
หรือร้อยละ รูปแบบการวัดแนวโน้นสู่ส่วนกลาง เช่น การหาค่าเฉลี่ย และการวัดการกระจายของ
ข้อมูล (Measure of Dispersion) เช่น ค่าสูงสุด (Max) ค่าต่ าสุด (Min) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และต่อด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุ มาน
(Inferential statistic) จะเป็ นการที่น าข้อมู ลที่ได้รวบรวมมาท าการวิเคราะห์ ต่ อ เพื่อ ศึก ษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับค่าตอบแทนผู้บริหารของธุรกิจประเภท
โรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่งจะใช้ว ิธีการวิเคราะห์ ค่ า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) และจะใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็ นเทคนิคในการใช้วเิ คราะห์ทางสถิติ เพื่อ
ใช้ในการทดสอบสมการ

5.1. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเพื่อหาผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไร
กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยได้ใช้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) กับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ผลการศึกษา
พบว่า ตัวแปรอิสระคือ ความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio) ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้
ประกอบไปด้วย 1. อัตราส่ วนก าไรต่ อหุ้น (Earning Per Share หรือ EPS) กับ 2. อัตราส่ วน
ผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) และ 3. อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s Equity หรือ ROE) และตัวแปรควบคุมต่างๆ ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้
ประกอบไปด้วย 1. ขนาดของธุรกิจ (SIZE) 2. อายุของกิจการ (AGE) 3. สัดส่วนของกรรมการ
อิสระของบริษัท (Independent Director) 4. ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BOARDSIZE)
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มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ตัว แปรตามซึ่ ง ในการศึก ษาครัง้ นี้ ค ือ ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริห าร (Executive
Compensation) ในเชิงบวกที่ ณ ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ยกเว้นอัตราส่วนกาไรต่อ
หุ้น (Earning Per Share หรือ EPS) และสัดส่วนของกรรมการอิสระของบริษัท (Independent
Director)
จากการศึกษาเพื่อหาผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไร
กับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยได้ใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมู ลด้วยการถดถอยเชิงพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ณ ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีตวั แปรอิสระต่างๆ อันได้แก่
ความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) ซึ่ ง ในการศึก ษาครัง้ นี้ ป ระกอบไปด้ ว ย
1. อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (Earning Per Share หรือ EPS) กับ 2. อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์
(Return on Asset หรือ ROA) และ 3. อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Return on
Owner’s Equity หรือ ROE) และตัวแปรควบคุม ขนาดของธุรกิจ (SIZE) มีอทิ ธิพลกับค่าตอบแทน
ผู้บริหาร (Executive Compensation) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จากการศึกษาในครัง้ นี้
แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าธุรกิจจะเป็ น ธุรกิจที่จะต้องทาโดยคานึงถึงผลการรักษาเป็ นหลักก่อนการ
แสวงหาผลก าไรนัน้ ถึงอย่ างไรก็ตามในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารก็จะขึ้นอยู่ กบั ผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจและความสามารถในการทากาไรของธุรกิจนัน้ ควบคู่ไปกับการมีจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพการประกอบธุ รกิจ ตามแนวคิดที่ว่าค่าตอบแทนของผู้บริหารจะมากหรือน้ อยจะมี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรและสะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการของบริษัท
เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในอัตราสูงนัน้ เปรียบเสมือนเป็ นการให้รางวัลเพื่อจูงใจให้
ผูบ้ ริหารตัง้ ใจที่จะพัฒนาองค์กรให้ดยี งิ่ ขึน้ เรื่อยๆ เพื่อให้องค์กรได้รบั ผลตอบแทนสูงสุดและผูถ้ ือ
หุน้ และนักลงทุนก็จะได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ตี ามไปด้วยนันเอง
่

5.2. อภิปรายผล
โดยผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครัง้ นี้ สามารถ
นาข้อมูลมาอภิปรายผลของการทาการศึกษาค้นคว้า ได้ดงั นี้
ความสามารถในการท าก าไรมีค วามสัมพันธ์ก ัน กับค่ าตอบแทนผู้บริหารของธุ ร กิจ
ประเภทโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2557
ถึง ปี พ.ศ. 2562 โดยพบว่าตัวแปรทีใ่ ช้ในศึกษาความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้มี 3 ตัวแปร โดยอัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (Earning Per Share หรือ EPS) ที่
สรุปได้คอื พบว่าค่าตอบแทนผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์เชิงลบในทิศทางตรงกันข้ามกับ อัตรากาไร
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ต่ อหุ้น (Earning Per Share หรือ EPS) โดยมีค่ าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s
Correlation Coefficient) คือ -0.013 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ
ROA) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนผลตอบแทน
สินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s
Correlation Coefficient) คือ 0.356 อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 และอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น (Return on Owner’s Equity หรือ ROE) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุ้น (Return on Owner’s
Equity หรือ ROE) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)
คือ 0.438 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 และเมื่อนามาใช้วธิ กี ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ได้พบว่าค่าสถิตทิ ่ไี ด้นนั ้ และตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลต่อ ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหาร (Executive Compensation) ได้แก่ อัตรากาไรต่อหุ้น (Earning Per Share หรือ EPS)
อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s Equity หรือ ROE) ขนาดของกิจการ (SIZE)
โดยผลจากการศึกษาค้นคว้านี้ สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ พัชรินทร์ ภัทรานิชานนท์
(2553) ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร โดยมีตวั แปรอิสระคือ
ความสามารถในการทากาไรจานวน 7 ประเภท ได้แก่ อัตราผลตอบแทนกาไรขันต้
้ น อัตราการทา
กาไรที่ได้จากการดาเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากกาไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
อัตราการทากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและ
อัตราผลตอบแทนจากส่วนผูเ้ ป็ นเจ้าของ มีตวั แปรตามคือผลตอบแทนของผูบ้ ริหาร และมีตวั แปร
ควบคุมคือขนาดของกิจการและอายุของกิจการ ผลการศึกษาพบว่าขนาดกิจการ อัตราผลตอบแทน
กาไรขัน้ ต้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราการทากาไรที่ได้จากการดาเนินงานและ
อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้เป็ นเจ้าของ ล้วนแต่เป็ นตัวแปรที่สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนของผูบ้ ริหารได้อย่างมีนยั สาคัญ นันหมายถึ
่
งอัตราความสามารถในการทากาไรทัง้ 4
ประเภท ยิง่ มีค่ามากก็แสดงว่าผลตอบแทนผูบ้ ริหารก็มคี ่ามากตามไปด้วย ส่วนผลตอบแทนจาก
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเ งินได้และอัตราการท ากาไรสุ ทธินัน้ ไม่ส่ งผลต่อการจ่ า ย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ราไพ มหาไชย (2554) ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไร
กับผลตอบแทนของผูบ้ ริหารในอนาคตของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการทากาไร กับผลตอบแทนของผู้บริหารในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100 โดยใช้ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 และ
ใช้การวิเคราะห์แบบวิธกี ารถดถอย (Regression analysis) ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาไรต่อหุ้น
นัน้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนของผูบ้ ริหารในอนาคตที่ระดับความเชือ่ มัน่ 95% ส่วน
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม อัตรากาไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
นัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของผูบ้ ริหาร
อิน ทิพ ากุ ล ย์ ศรประสิท ธิ ์ (2554) ได้ ศ ึก ษาเรื่อ งความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ตอบแทน
ผูบ้ ริหารและผลการดาเนินงานของกิจการ กรณีศกึ ษาบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนผูบ้ ริหารและผลการ
ดาเนินงานของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจากการรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินและข้อมูลที่เปิ ดเผยในแบบรายงานประจาปี 56-1
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึงปี พ.ศ.2553
จ านวน 376 บริษัท ค่ าตอบแทนที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่
เงินเดือน และโบนัสประจาปี ของผู้บริหารและกรรมการบริหาร ส่วนผลการดาเนินงานที่ใช้ใน
การศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ อ ัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนนักลงทุนโดยใช้การ
วิเคราะห์วธิ สี หสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ แต่ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารไม่มคี วามสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทน
นักลงทุน ส่วนการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจะมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับ อัต ราผลตอบแทนผู้ถือ หุ้น เมื่ อ บริษัท มีโ ครงสร้ า งบรรษัท ภิบ าลด้า นกรรมการอิสระที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากกรรมการอิสระเป็ นส่วนหนึ่งของกลไกบรรษัทภิบาลในการช่วยลดความ
เสีย่ งจากทฤษฏีตวั แทน (Agency risk) และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานและเสริมสร้าง
มูลค่าแก่บริษทั
และงานวิจยั ของ พิธาน พิชยะปรีชา (2556) ได้ศกึ ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ประเมินการกากับดูแลกิจการกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET100 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ประเมินการกากับดูแลกิจการกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET100 จากการทาการศึกษาผลการศึกษาพบว่าขนาดของบริษัท
(SIZE) มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัทที่มีขนาดใหญ่ จะมี
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทีย่ งิ่ สูงขึน้ แสดงให้เห็นว่าบริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่จะมีความสามารถ
ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการได้ดกี ว่า บริษทั ทีม่ ขี นาดเล็ก เนื่องจากบริษทั ขนาดใหญ่มี
ทรัพยากรมากกว่าสามารถจ่ายค่าตอบแทนมากกว่า บริษัทขนาดเล็กโดยไม่คานึงถึงผลการ
ดาเนินงานในปี นนั ้ ของบริษทั
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5.3. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ นี้
จากการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทา
กาไรกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของธุรกิจโรงพยาบาลทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยวิธกี ารทาการศึกษาในส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร (Executive Compensation) นัน้ จะใช้
เป็ นค่าตอบแทนผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวเงินทางตรง (Direct Monetary compensation) เท่านัน้ ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยเงินเดือน หรือค่าจ้าง ทีจ่ ะได้รบั เป็ นค่าตอบแทนพื้นฐาน และรวมค่าตอบแทนอื่น
ทีเ่ ป็ นตัวเงินคิดตามผลงาน เช่น ค่าเบีย้ ประชุม ค่าบาเหน็จ ค่านายหน้า (Commission) ค่าบริการ
(Service charge) ค่าทิป (Tip) โบนัส (Bonus) เป็ นต้น อีกทัง้ ตัวแปรอิสระต่างๆ ที่ใช้ในการทา
การศึก ษาค้ น คว้า ในครัง้ นี้ มีเ พีย งความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) ซึ่ ง ใน
การศึกษาครัง้ นี้มเี พียง 3 ตัวแปร ประกอบไปด้วย 1. อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (Earning Per Share
หรือ EPS) กับ 2. อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) และ 3. อัตราส่วน
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Owner’s Equity หรือ ROE) ซึ่งอาจส่งผลให้แสดง
ถึงความสามารถในการทากาไรและผลการดาเนินงานได้ไม่ครบถ้วนในทุกแง่มุม

5.4. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาค้นคว้า ในครัง้ นี้โ ดยผลการศึก ษาข้างต้น และเพื่อ ขยายขอบเขตผล
การศึกษาทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ของธุรกิจโรงพยาบาลทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูศ้ กึ ษาได้ขอเสนอแนะ
เกีย่ วกับผลการศึกษาทีไ่ ด้ไปใช้ในอนาคตในการกาหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารและข้อเสนอแนะ
สาหรับผูท้ ส่ี นใจทาการศึกษาต่อในอนาคต ดังนี้
1. ในการท าการศึก ษาค้ น คว้า อิส ระครัง้ ถัด ไปในส่ ว นของค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห าร
(Executive Compensation) ของธุรกิจประเภทโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ควรเพิม่ รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการทากาไรกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
โดยควรทาการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน (Non-Monetary Compensation)
ของผูบ้ ริหารเข้าไปด้วยว่ามีความสัมพันธ์ต่อความความสามารถในการทากาไรของบริษทั หรือไม่
เพื่อให้ผลงานทีจ่ ะทาการศึกษาค้นคว้าในครัง้ ถัดไปจะได้มคี วามครอบคลุมทุกด้านของการศึกษา
เพิม่ ขึน้ เพิม่ เติมอีกด้วย
2. ควรท าการศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผลตอบแทนของผู้บ ริห าร (Executive
Compensation) กับตัวแปรอื่นๆ เพิม่ เติม เช่น สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร สัดส่วนการ
ถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริษัท การกากับดูแลกิจการที่ดี มีผลต่อบริษัทหรือไม่ เพราะ
ตัวแปรอื่นๆ เหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์สาคัญต่อผลตอบแทนผูบ้ ริหาร (Executive Compensation)
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3. แนะน าให้ท าการศึก ษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างความสามารถในการท าก าไรกับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การศึกษาความสัมพันธ์ควรแยกบริษทั ทีม่ ผี ลประกอบการเป็ นกาไรกับบริษทั ที่มผี ล
ประกอบการขาดทุนออกจากกัน

5.5. ข้อจากัดของการวิจยั
1. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารที่ไม่เป็ นตัวเงิน (Non-Monetary Compensation) ในการศึกษา
ค้นคว้าในครัง้ นี้ไม่ได้ถูกนามาใช้ในการพิจารณาผลการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ดว้ ย
2. ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร (Executive Compensation) ของบริษทั ใน
ธุรกิจประเภทโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เปิ ดเผยในข้อมู ล
จากรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) งบการเงินทีส่ ามารถดาวน์ โหลด
มาจากระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (www.setsmart.com) และฐานข้อมูลออนไลน์
ของบริษัทต่ า งๆ โดยในแต่ ล ะบริษัทอาจมีก ารให้ค าจ ากัด ความของค่ า ตอบแทนผู้บ ริห าร
(Executive Compensation) ทีแ่ ตกต่างกัน และข้อมูลบางอย่างอาจเป็ นความลับของบริษทั จึงทา
ให้มขี อ้ จากัดด้านความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล
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จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร ส าเร็ จ การศึก ษาหลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี บ ัญ ชีบ ัณ ฑิต (บช.บ.) ณ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ เมื่อ พ.ศ.2557 และได้เข้ารับการศึกษาต่ อในระดับปริ ญญาโท
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.ACC) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี การศึกษา
2561 โดยปั จจุ บ ั น ด ารงต าแหน่ ง Senior Accounting Officer ท างานด้ า นระบบบั ญ ชี ข อง
บริษทั เอกชนจากัดแห่งหนึ่งและเป็ นนักบัญชีอสิ ระอีกด้วย

