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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้ มี วัตถุประสงค์ เพ่ื อ พิ จารณ า
ผลกระทบของคณะกรรมการตรวจสอบและผล
การด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้เป็นการ
วิจัยเชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิง
พรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีเซท 
50 ในช่วงปี พ.ศ. 2557- ปี พ.ศ.  2560 จ านวน 
150 บริษัท กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา คือ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มดัชนีเซท 50 ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – ปี 
พ.ศ. 2560 จ านวน 57 ตัวอย่าง ซึ่งไม่รวมบริษัทที่
จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และ
บริษัทที่มีคุณสมบัติไม่ครบ จ านวน 93 ตัวอย่าง 
ผลการศึกษา พบว่า จ านวนครั้งในการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับผลการด าเนิน งานของบ ริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
มีนัยส าคัญ ซึ่ งสามารถสรุปได้ว่าหากบริษัทมี
จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมากจะท าให้ผลการด าเนินงานของ

บริษัทเพ่ิมขึ้น และยังพบอีกว่าสัดส่วนความเป็น
อิสระของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับผลการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
มีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า หากบริษัทมี
จ านวนกรรมการอิสระในโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทในสัดส่วนที่สูงจะท าให้ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กรรมการ
อิสระในสัดส่วนที่สูงจนเกินไป ไม่มีความสัมพันธ์ 
ใด ๆ กับคณะกรรมการบริหารแล้วนั้น อาจจะช่วย
ในการตัดสินใจในเรื่องการลงทุนหรือในเรื่องต่าง ๆ 
อันจะเพ่ิมมูลค่าในบริษัทได้ 
 
ค าส าคัญ : คณะกรรมการตรวจสอบ   ผลการ
ด าเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
Abstract  
 This study aims to determine the 
impact of the Audit Committee and the 
performance  of companies listed on the 
Stock Exchange of Thailand this study is 
an inference research by using descriptive 
statistics analysis and multiple 

 
1อาจารย์ประจ า คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 



วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
163 

regression analysis The population used in 
the study is a listed company in the Stock 
Exchange of Thailand. Set 50 Index Group 
during 2 0 1 4  - 2 0 1 7 , number of 1 5 0 
companies. The sample group used in the 
study is a listed company in the Stock 
Exchange of Thailand. Set 50 Index Group 
during 2014 - 2017, 57 samples, excluding 
companies listed in the financial industry 
group and 93 companies with incomplete 
qualifications. The results of the study 
showed that the number of meetings of 
the Audit Committee had a significant 
relationship with the performance of listed 
companies in the Stock Exchange of 
Thailand significantly. Which can be 
concluded that if the company has a 
number of times in the meeting of the 
audit committee, it will result in the 
increase of the company's performance 
And also found that the proportion of 
independence of the Board of Directors is 
related in the same direction as the 
performance of listed companies in the 
Stock Exchange of Thailand significantly. 
Which can be concluded that If the 
company has a large number of 
independent directors in the structure of 
the board of directors, the company's 
operating results will be reduced. This 
may be because Independent director in 
proportion too high There is no 

relationship with the Executive 
Committee. May help in making 
investment or other decisions that will 
increase the value of the company. 

 
Keywords: Audit Committee, Firm 
Performance, The Stock Exchange of 
Thailand 
 
บทน า  
 การล้มละลายของธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น บริษัท 
ENRON ซึ่งด าเนินธุรกิจค้าพลังงานชั้นน าของโลก 
บริษัทได้แสดงข้อมูลทางการเงินที่ไม่เป็นจริง โดย
แสดงรายได้เกินจริงเกือบ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ 
บริษัท WORLDCOM เป็นบริษัทสื่อสารทางไกลที่
ใหญ่ของอเมริกา บริษัทมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย
แทนบัญชีสินทรัพย์ท าให้ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าปกติและ
มีผลก าไรที่มากขึ้นประมาณ 4,500 ล้านเหรียญ
สหรัฐ บริษัท Tesco เป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกราย
ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ บริษัทได้รายงานก าไรเกิน
จริงไป 263 ล้านปอนด์ บริษัท TYCO Interna 
tion Ltd. เป็นบริษัทด้านการผลิตและการบริการ
ขนาดใหญ่ มีความผิดโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้ อ านวยการฝ่ ายการเงิน ร่ วมกัน สร้ า ง
ผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยการปกปิดซ่อนเร้น
รายการทางบัญชีมิ ได้ เปิ ด เผยข้อมูลไว้อย่ าง
ครบถ้วน, บริษัท GLOBAL Crossing เป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ด้านกิจการวางเคเบิ้ลใต้น้ าทั่วโลกและ
ให้บริการด้านคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ความผิดในการจัดท าบัญชีปลอม ท าให้ยอดรายได้
สู ง เกิ น จริ ง รวมทั้ ง  บ ริษั ท   XEROX, บริษั ท 
MERCK และ บริษัท QWEST มีความผิดเกี่ยวกับ
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การตกแต่งตัวเลขทางด้านบัญชี เพ่ือให้ราคาหุ้น
ของบริษัทมีมูลค่าสูงขึ้นและเกิดผลประโยชน์สูงสุด
กับฝ่ายบริหาร ส าหรับบริษัทในประเทศไทย 
บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มี
ความผิดโดยการตกแต่งบัญชี เพ่ือสร้างรายได้
ปลอมบันทึกบัญชีเงินค่ามัดจ าถังแก๊สเป็นรายได้ 
178 ล้านบาท  บริษัท รอยเนท จ ากัด (มหาชน) ที่
มีการตกแต่งตัวเลขทางด้านบัญชี โดยผู้บริหาร
สร้างภาพลวงตาให้นักลงทนเห็นว่าบริษัทมีก าไรที่
ดี บริษัท สิงห์ พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ตกแต่ง
รายได้จากการขาย 543.3 ล้านบาท เพ่ือให้บริษัท
แสดงก าไรสุทธิสูงเกินความจริง บริษัท เอส.อี.ซี.
ออโต้ เซลส์  แอนด์  เซอร์วิส  จ ากัด  (มหาชน) 
ตกแต่งรายได้ปลอมจากการขายรถยนต์ที่ไม่มีอยู่
จริง บริษัท เซอร์คิท อิเลคโทรนิคส์อินดัสตรีส์ 
จ ากัด (มหาชน) จัดท าเอกสารและลงบัญชีไม่ตรง
ต่อความเป็นจริง โดยใช้ชื่อลูกหนี้ต่างประเทศราย
หนึ่ ง  บั นทึ กราย ได้ จากการขายและบั นทึ ก
บั ญ ชี ลู ก ห นี้ ใน งบ ก าร เงิ น  โด ย รู้ ว่ า ลู ก ห นี้
ต่างประเทศรายนั้นไม่ใช่ลูกค้าที่แท้จริง บริษัท 
รอยเนท จ ากัด (มหาชน) ตกแต่งการรับรู้รายได้
จากบัตรอินเตอร์เน็ตที่ฝากขายผ่านตัวแทน แม้
ในทางปฏิบัติบริษัทยังไม่มีรายได้จนกว่าร้านค้าจะ
สามารถจ าหน่ายบัตรอินเตอร์เน็ตท าให้บริษัทมี
ก าไรเกินความจริง ความล้มเหลวของข้อมูล
ทางด้านบัญชีและการน าเสนองบการเงินของ
กิจการหลายแห่ งล้ วนมีสาเหตุมาจากการที่
ผู้บริหารพยายามปรับแต่งฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานที่บิดเบือนจากความจริง เพ่ือแสวงหา
ก าไรอันเป็นเป้าหมายสูงสุด ก าไรจะสะท้อนได้ถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
ยิ่งก าไรสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือ

หุ้นมากเท่านั้น แม้กระทั่งผู้บริหารเองก็คาดหวังให้
กิจการมีผลการด าเนินงานสูงสุด เพ่ือผลตอบแทน
ที่จะได้รับในอนาคตสูงขึ้นไปด้วย ความสามารถใน
การท าก า ไรของผู้ บ ริห ารในการจั ดสรรสิ น
ทรัพยากรให้ เกิ ดป ระโยชน์ สู งสุ ด  จน ได้ รั บ
ผลตอบแทนออกมาในรูปแบบของก าไร ถ้ากิจการ
ใดมีผลการด าเนินงานที่ขาดทุน อาจหมายความว่า
ผู้บริหารไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้ากิจการใดมีผลการด าเนินงานที่ดี มี
ก าไรจากการด าเนินงานเกิดขึ้นและก าไรเพ่ิมมาก
ขึ้น จึงจะสามารถวัดได้ว่าผู้บริหารมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการจนเกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ทฤษ ฎี ตั วแท น ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น โดย  Alhian an 
Demsetz  (1972) มองว่า มนุษย์ทุกคนย่อมมี
แรงผลักดันที่จะท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยกัน
ทั้งสิ้น ผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นกับฝ่าย
บริหารมีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน โดยที่ฝ่ายบริหารจะสร้างผลประโยชน์
สูงสุดให้กับตนเองโดยไม่ค านึงถึงว่าการกระท า
เช่นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความม่ังคั่งสูงสุด
แก่ตัวผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ ความสัมพันธ์
ในทางธุรกิจเป็นความสัมพันธ์ที่ เกิดจากความ
ยินยอมพร้อมใจระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยที่
บุคคลฝ่ายหนึ่ง คือ ตัวแทน (Agent) ตกลงที่จะท า
การในฐานะที่ เป็นตัวแทนให้กับอีกฝ่ายหนึ่ งที่
เรียกว่า ตัวการ(Principal) โดยที่แต่ละฝ่ายย่อมมี
แรงจูงใจที่จะตัดสินใจที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์
ส่วนตัว ความขัดแย้งกันในผลประโยชน์อาจเกิดข้ึน
เมื่อแต่ละฝ่ายด าเนินการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเอง กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอบหมายให้
ผู้บริหารด าเนินการแทนตนการโดยที่ผู้ถือหุ้นไม่
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สามารถล่วงรู้ข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหารย่อม
ท าให้เกิดต้นทุนจากการมอบอ านาจด าเนินการขึ้น  
(Agency Costs) ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนในการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ
ต้นทุนในการจูงใจให้ผู้บริหารตัดสินใจด าเนินการที่
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น   (วรศักดิ์ 
ทุมมานนท์, 2543) ในด้านของนักลงทุนมักมองว่า
การตัดสินใจเลือกลงทุนจ าเป็นต้องพิจารณา 
ความสามารถในการท าก าไร ซึ่งวัดค่าได้จากผล
การด าเนินงานของบริษัท ก าไร คือ เป้าหมาย
สูงสุด เมื่อไหร่ที่มีการลงทุนเกิดขึ้น นักลงทุนมี
ความคาดหวังกับผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต 
ยิ่งก าไรมากขึ้นเท่าไหร่ผลตอบแทนที่ได้รับสูงขึ้น
เท่านั้น การวัดความสามารถในการด าเนินงาน 
อาทิเช่น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
ใช้วัดความสามารถของผู้บริหารในการจัดสรร
สินทรัพย์ ให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด  และอัตรา
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้ น  (ROE) ใช้ วัดความ 
สามารถของผู้บริหารในการท าก าไรสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นได้รับ
สูงขึ้นตามสัดส่วนของก าไร ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะ
สามารถสะท้อนความถูกต้องโปร่งใสและเป็นที่
น่าเชื่อถือของนักลงทุนได้นั้น ได้ส่วนหนึ่งก็เป็น
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ก ากับดูแลตรวจสอบและตรวจทานงบการเงิน
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามสอดส่องดูแลผู้บริหารภายใต้การ
ปฏิบัติงานของตัวแทนคือผู้บริหารนั่นเอง นักลงทุน
สามารถประเมินผลการบริหารงานหรือความ
รับผิดชอบของผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจที่จะ
เลือกลงทุน ดังนั้น ถ้างบการเงินไม่สามารถสะท้อน
ได้ถึ งความถูกต้องหรืองบการเงินขาดความ

น่าเชื่อถือ มีการปรับแต่งตัวเลขทางด้านบัญชี นัก
ลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินย่อมเข้าใจฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของกิจการที่ผิดพลาด 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นเครื่องมือและกลไกที่ส าคัญ เพ่ือให้
กิ จ ก า รมี ร ะบ บ ก ารก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า รที่ ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการอิสระ
จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารจัดการ การ
ให้วิสัยทัศน์ และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมา
ต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยก ากับ
ติดตามให้ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีได้มีการ
ปรึกษาหารือเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
และเพ่ือให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึ่งจะส่งผลฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงานของกิจการแสดงข้อมูลทางบัญชีที่
ถูกต้อง มีความโปร่งใส มีความน่ าเชื่ อถือ มี
คุณภาพที่ดี  และมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นบทบาท
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพได้ ถ้า
หากคณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ
จัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบนั้ นทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องในองค์กรต้องรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่อการท างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การให้ความร่วมมือกับ
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คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเต็มที่เก่ียวกับการให้
สารสนเทศที่ต้องการทรัพยากร และการด าเนิน 
งานจากฝ่ายบริหารถึงอย่างไรก็ตามงบการเงินที่ดี
ต้องแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
โดยข้อมูลและตัวเลขทางการบัญชีต้องมีความ
ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงิน 
คือ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมการชุดย่อยจากคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเสมือน
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องช่วยสอดส่องดูแลงบ
การเงินให้แสดงข้อมูลที่ถูกต้ อง น่ าเชื่อถือได้  
Klein (2002) พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มี
ความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับผู้บริหาร
จะช่วยท าให้งบการเงินแสดงผลการด าเนินงานที่
ถูกต้อง เชื่อถือได้   ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า บทบาท
ของคณะกรรมการตรวจสอบช่วยท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบริษัท มีความถูกต้องยิ่งขึ้น อีกทั้ง 
ผกามาศ เอ้ืองอุดม (2543) พบว่า โอกาสการ
ลงทุนของบริษัท การกระจายความเสี่ยงของบริษัท
มีอิทธิพลเป็นบวกกับผลการด าเนินงาน ส่วนระดับ
หนี้ สินของบริษัทมี อิทธิพลเป็นลบกับผลการ
ด าเนินงาน สามารถอธิบายได้ว่า บทบาทความ
รับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ดีส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการลงทุน
ได้ สู ง  การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบที่ดีช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทได้ และ
ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเชี่ยวชาญใน
การก ากับตรวจสอบงบการเงินสามารถช่วยลด
ระดับหนี้สินของกิจการได้ หนี้สินลดลง ผลการ
ด าเนินงานก็สูงขึ้น  ก าไรสู งขึ้น ผู้ ถือหุ้ นได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการบริษัทที่
ได้ รั บแต่ งตั้ งจากคณ ะกรรมการบริษั ท เป็ น
คณะกรรมการชุดย่อยที่ชื่อว่า  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือท าหน้าที่
สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน 
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้
ครบถ้วน ฯลฯ โดยต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ
ตาม เกณ ฑ์ ขั้ น ต่ าตามข้ อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ อีกนัยหนึ่งก็คือ กรรมการตรวจสอบ
ต้องเป็นกรรมการอิสระ (คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 2560) วัตถุ 
ประสงค์ของแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกก าหนดไว้อย่าง
กว้าง ๆ ให้สะท้อนถึงความส าคัญของบทบาทของ
คณะกรรมการตรวจสอบกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีส่วนได้
เสียโดยตรงต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถช่วยให้บุคคลดังกล่าวบรรลุถึง
ความรับผิดชอบทางกฎหมายและบริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
2560) 
 จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพิจารณาบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดย
ไม่รวมบริษัทจดทะเบียนที่ อยู่ ในกลุ่มสถาบัน
การเงิน คือ ธนาคาร ประกันภัยและประกันชีวิต 
เงินทุนหลักทรัพย์ เพ่ือน าข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงมาใช้
ในการศึกษา โดยตั้งสมมติฐานว่าบทบาทของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทหรือไม่ ทั้งนี้ผู้วิจัยเชื่อว่า
บทบาทของคณะกรรม การตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้
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นักลงทุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่มี
ความโปร่งใส มีความถูกต้องและยังส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2) เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 3) เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ย  คื อ  บ ริษั ทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
ดัชนี เซท 50 ในช่วงปี  พ .ศ . 2557 – ปี  พ .ศ .  
2560 จ านวน 150 บริษัท  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
ดัชนีเซท 50ในช่วงปี พ.ศ 2557 – ปี พ.ศ. 2560 
จ านวน 57 ตัวอย่าง ซึ่งไม่รวมบริษัทที่จดทะเบียน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และบริษัทที่มี
คุณสมบัติไม่ครบ จ านวน 93 ตัวอย่าง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ
คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนของกรรมการ
ตรวจสอบ  จ าน วน ครั้ ง ใน ก ารป ระชุ ม ขอ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มดัชนีเซท 50ในช่วงปี พ.ศ. 2557 
– ปี พ.ศ. 2560 ที่มีงบการเงินใช่วงปี พ.ศ. 2557 
– ปี พ.ศ. 2560 รวมจ านวน 4 ปี ซ่ึงมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการประจ าปีของแต่ละบริษัท การเก็บ
รวบรวมข้อมูล เว็บ ไซด์  ของส านั กงานคณ ะ 
กรรมการก ากับหลักทรัพย์และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องบทบาทของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผลการด าเนินงานของบริษัท 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษานี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนาเพ่ือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม
ตัวอย่าง และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) จะใช้ทดสอบ
ระดับความสัม พันธ์ ระหว่ างคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบและผลการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดย
ที่ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานั้น
มีรายละเอียดดังนี้ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ บทบาท
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
จ านวนของกรรมการตรวจสอบ วัดค่าจากจ านวน
ของกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี และจ านวนครั้ง
ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ วัดค่า
จากจ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในแต่ละปี  ตัวแปรตาม คือ ผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ณ วันสิ้นปี  เป็นผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจาก บทบาท
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องใช้ระยะเวลานานก่อนที่จะเกิดผลกระทบกับ
ผลการด าเนินงาน อีกทั้งการทบทวนงานวิจัยใน
อดีต พบว่า การศึกษาผลการด าเนินงานของบริษัท
มีการใช้ผลการด าเนินงานในอนาคต (Haniffa 
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and Hudaib (2006)  ซึ่ ง แ ท น ค่ า ด้ ว ย อั ต ร า
ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น(Return on equity)  ตัว
แปรควบคุม ได้แก่ จ านวนของกรรมการบริษัท วัด
ค่าจากจ านวนของกรรมการบริษัทในแต่ละปี 
สัดส่วนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 
วั ด ค่ าจ าก  จ าน วน ขอ งก รรม ก าร อิ ส ระ ใน
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี ขนาดของบริษัท 
วัดค่าจากยอดสินทรัพย์รวม  

งานวิจัยได้ก าหนดสมมติฐานไว้ ดังนี้  
สมมติฐานที่  1 จ านวนกรรมการตรวจสอบมี

ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน 
สมมติฐานที่  2 จ านวนครั้งในการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับผลการ
ด าเนินงาน 

ตัวแบบท่ีใช้ในการวิจัย 
YROE it+1  = β0+β1XCANit+β2XACMNit+ 

β3CABNit+β4CABINNit+β5CTAit+ € 

โดยที่ YROEit  คือ  ผลการด าเนินงาน XCANit 
คือ จ านวนของกรรมการตรวจสอบ XACMNit คือ  
จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ CABNit คือ จ านวนของกรรมการบริษัท 
CABINNit คื อ  สั ด ส่ ว น ค ว าม เป็ น อิ ส ร ะข อ ง
คณะกรรมการบริษัท  CTAit คือ ขนาดของบริษัท
(วัดโดยยอดสินทรัพย์) € คือ ค่าความคาดเคลื่อน 

ผลการศึกษา 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปร 
ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 

เลขคณิต 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
1. YROE 18.65 15.49 

2. XCAN 3.28 0.56 
3. XACMN 8.44 3.43 
4. CABN 12.72 2.25 

5. CABINN 0.40 0.09 

6. CTA 171,100 
ล้านบาท 

312,640 
ล้านบาท 

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา พบว่า โดยเฉลี่ยผลการด าเนินงานอยู่ที่ 
18.65 จ านวนของกรรมการตรวจสอบ 3.28 คน 
จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 8 ครั้ง จ านวนของกรรมการบริษัท 12 
คน สัดส่วนความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
บริษัทร้อยละ 40 ขนาดของกิจการ (วัดโดยยอด
สินทรัพย์) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 171,100 ล้านบาท 

2 . ผลการวิ เค ราะห์ ก ารถดถอย พ หุ คูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผลการด าเนินงานของบริษัท 

ตัวแปร β p-
value 

ความ 
สัมพันธ ์

1.Constant 59.145 0.006  
2.XCAN -0.554 0.870 ไม่ม ี

3.XACMN 1.733 0.004** มี 
4.CABN -3.528 0.000**

* 
มี 

5.CABINN -22.106 0.443 ไม่ม ี
6.CTA 9.832E-13 0.906 ไม่ม ี

**  นัยส าคัญทางสถิติที่  0.05       
***  นัยส าคัญทางสถิติที่  0.01       
R 2 = 0.289, Adjusted R2 = 0.219 
F-value =4.147, P-value = 0.003a 
จ านวนตัวอย่าง = 57 ตัวอย่าง (19 บริษัท) 

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
พบว่า จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรม 
การตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน
ของบริษัท  ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าจ านวนครั้งในการ
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ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัม 
พันธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัท ความสัมพันธ์
ดั งกล่ าวอยู่ ในทิ ศทางเดี ยวกัน (เชิ งบวก) ซึ่ ง
หมายความว่า หากบริษัทมีจ านวนครั้งในการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมากจะส่งผล
ให้ผลการด าเนินงานของบริษัทเพ่ิมขึ้น สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของพรอนงค์  บุษราตระกูลและ
คณะ (2559) พบว่า ความเป็นอิสระของคณะ
กรรม การและด้านกิจกรรมของคณะกรรมการ
และกรรมการ มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้ งนี้  บริษัทควรให้
ความส าคัญกับจ านวนครั้งในการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตรวจสอบและตรวจทานงบการเงิน
ของบริษัทเพ่ือให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี 
ส่วนตัวแปรควบคุม พบว่า สัดส่วนความเป็นอิสระ
ของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์กับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในทิศทางตรงกัน
ข้าม(เชิงลบ)ซึ่งหมายความว่า หากบริษัทมีจ านวน
กรรมการอิสระในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ในสัดส่วนที่สูงจะท าให้ผลการด าเนินงานของ
บริษัทลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กรรมการอิสระ
ในสัดส่วนที่สูงจนเกินไป ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ 
กับคณะกรรมการบริหารแล้วนั้น อาจจะช่วยใน
การตัดสินใจในเรื่องการลงทุนหรือในเรื่องต่าง ๆ 
อันจะเพ่ิมมูลค่าในบริษัทได้  จึ งท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทลดลง และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของพรอนงค์  บุษราตระกูลและคณะ 
(2559) พบว่า ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
และด้านกิจกรรมของคณะกรรมการและกรรมการ 
มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ทั้งนี้ บริษัทควรให้ความส าคัญกับจ านวน
ครั้ ง ในการประชุ มของคณ ะกรรมการและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของOgbodo, Okenwa Cy, 
Akabuogu, Nzube J, (2018) พบว่า คณะกรรม 
การ อิส ระมี ผลกระท บอย่ างมี นั ยส าคัญ ต่ อ
ผลตอบแทนของธนาคารในประเทศไนจีเรีย ผล
การศึกษายังพบอีกว่า ขนาดของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญอัตราก าไร
ของธนาคารในประเทศไนจีเรีย 

 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 สรุปผลการศึกษา   
 การศึกษานี้ มี วัตถุประสงค์ เพ่ื อ พิ จารณ า
ผลกระทบของคณะกรรมการตรวจสอบและผล
การด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้เป็นการ
วิจัยเชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิง
พรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีเซท 
50 ในช่วงปี พ.ศ. 2557- ปี พ.ศ.  2560 จ านวน 
150 บริษัท กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา คือ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มดัชนีเซท 50 ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – ปี 
พ.ศ. 2560 จ านวน 57 ตัวอย่าง ซึ่งไม่รวมบริษัทที่
จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และ
บริษัทที่มีคุณสมบัติไม่ครบ จ านวน 93 ตัวอย่าง 
ดังนั้นจึงท าให้ยอมรับสมมติฐานที่ว่าจ านวนครั้งใน
การประชุ มของคณ ะกรรมการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  
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การอภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท

คณะกรรมการตรวจสอบและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 
จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของ
บริษัทในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า บทบาท
ของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ท า
ให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่สูงขึ้น ทั้ งนี้อาจ
เป็นไปได้ว่า การที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ป ระชุ มกั นบ่ อยครั้ ง  ท า ให้ ส ามารถติ ดตาม
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้
ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางต่างๆบนพ้ืนฐานความ
ถูกต้อง และข้อมูลแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรอนงค์  บุษราตระกูลและคณะ (2559) 
พบว่า องค์ป ระกอบด้ านกิจกรรมของคณ ะ 
กรรมการ มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ บริษัทควรให้ความส าคัญ
กับจ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ 
สอดคล้องกับสรียา พันธุ์ณรงค์ (2553) พบว่า การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้ เกิดคุณค่าหรือ
มูลค่าเพ่ิมแก่กิจการและผู้ถือหุ้น การที่บริษัทมี
คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครั้งในการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นส่วน
หนึ่งของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ตัวแปรควบคุม สัดส่วนความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์

กับผลการด าเนินงานของบริษัทในทิศทางตรงกัน
ข้าม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Agrawal A. and 
Knoeber (1996) พบว่า จ านวนกรรมการอิสระที่
เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัทลดลง 
โดยอธิบายไว้ว่า การที่บริษัทมีคณะกรรมการอิสระ
นั้นเป็นไปข้อก าหนดของกฎหมายจึงไม่มีผลต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กานดา พิศาลปิติ (2558) สัดส่วนกรรมการอิสระมี
ความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่ งวัดโดยอัตรา
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(Return on equity) ณ 
ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 นั่นคือ ถ้าบริษัท
นั้น ๆ มีสัดส่วนกรรมการอิสระที่สูงจะส่งผลให้ผล
การด า เนิ น งาน ขอ งบ ริษั ท ซึ่ งวั ด โดย อั ต รา
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(Return on equity)มี
ค่าท่ีต่ ากว่าบริษัทที่มีสัดส่วนของกรรมการอิสระต่ า 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพรอนงค์  บุษราตระกูล
และคณะ (2559) พบว่า ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และสอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของOgbodo, Okenwa Cy, Akabuogu, 
Nzube J (2018) พบว่า คณะกรรมการอิสระมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อผลตอบแทนของ
ธนาคารในประเทศไนจีเรีย ผลการศึกษายังพบอีก
ว่ า  ข น าด ขอ งค ณ ะกรรม การต รวจ สอบ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญอัตราก าไรของ
ธนาคารในประเทศไนจีเรีย 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1) จากผลการศึกษาที่พบว่าจ านวนครั้งในการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัม 
พั น ธ์ กั บ ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ข อ งบ ริ ษั ท จ ด



วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
171 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดังนั้น นักลงทุนสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไป
ใช้ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ จะ
ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนั้น ๆ  

2 ) ส าห รั บ บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เบี ย น ใน ต ล าด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีเซท 50 หาก
ทราบว่าจ านวนครั้ งในการประชุมของคณ ะ 
กรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับผลลการ
ด าเนินงานของบริษัท บริษัทจดทะเบียนควรน าไป
เป็นแนวทางในการก าหนดปรับปรุงเกี่ยวกับ
บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเฉพาะ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบให้
เหมาะสมส าหรับธุรกิจของตนเอง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไป
อย่างระมัดระวังและมีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1) การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผลการ
ด า เนิ น งานของบริษั ท จดทะเบี ยน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น การศึกษาครั้ง
ต่อไปควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณภาพ
ก าไร ผลการด าเนินงานที่วัดค่าจาก Tobin Q 

2) การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ข้อมูลที่ศึกษาเพียง 4 
ปีคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 และมีกลุ่มตัวอย่าง
เพียง 57 ตัวอย่าง ซึ่งขนาดของตัวอย่างที่เล็กอาจ
ท าให้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณไม่แม่นย า
เท่าที่ควร ดังนั้น หากท าการศึกษาในครั้งต่อไป
ควรมี ก ารขยายช่ ว ง เวล าของข้ อมู ลที่ ใช้ ใน
การศึกษาให้มากข้ึนเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
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