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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง (1) การจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารกับทฤษฎีความคาดหวัง ทฤษฎีตัวแทน ทฤษฎีผู้พิทักษ์ผลประโยชน์และทฤษฎีแรงจูงใจ
(2) การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารกับลั กษณะผู้บริหารและผลการดาเนินงาน ตามทฤษฎีความ
คาดหวัง และทฤษฎีแรงจูงใจ (3) การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารกับลักษณะของผู้บริหารและการ
ก ากั บดู แลกิ จการ (4) การจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารกั บ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารและผลการ
ดาเนินงานและลักษณะของกิจการ
วิธีดาเนินการวิจัย คือ การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แบบจาลอง
Panel Data Random Effects กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยทุ ก กลุ่มอุ ตสาหกรรม ตั้ง แต่ปี 2552-2556 ที่ มีข้ อมูล ครบถ้ว น
ยกเว้ น บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ กลุ่ ม ธนาคาร กลุ่ ม ประกั น ชี วิ ตและประกั นภั ย
ระหว่างปี 2552-2556 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งสิน้ 1,660 ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า 1) มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารที่เป็นเพศชายมากกว่าผู้บริหาร
ที่เป็นเพศหญิง นอกจากนี้หากสัดส่วนของกรรมการอิสระ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
มีจานวนมากการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารจะน้อยตามไปด้วย และถ้าผลการดาเนินงานของ
กิจการดีบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารสูง 2) บริษัทที่มีผู้บริหารสูงสุดเป็นเพศชาย และ
คณะผู้บ ริหารที่เ ป็นเพศชายและกิจการมีผลการดาเนินงานที่ดี พบว่าการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บ ริหารสู ง และบริษั ท ที่มีผู้ บ ริหารสูงสุดของกิจ การเป็ นเพศชายที่มี ระดับ การศึก ษาตั้งแต่
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ปริญญาโทขึน้ ไป การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารก็สูงด้วย 3) บริษัทที่มีผู้บริหารสูงสุดของกิจการ
เป็น เพศชายและมี ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ จานวนมาก พบว่า มีก ารจ่า ยค่ าตอบแทนผู้บ ริห ารน้อ ย
ส่ ว นบริ ษั ท ที่ มี ค ณะผู้ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น เพศชาย และมี ก รรมการอิ ส ระจ านวนมาก การจ่ า ย
ค่าตอบแทนผู้บริหารจะน้อยเช่นกัน 4) บริษัทที่มีผู้บริหารสูงสุดของกิจการที่เป็นเพศชายและมี
ผลการดาเนินงานดี กิจการมีขนาดใหญ่ การจ่า ยค่าตอบแทนผู้บริหารจะสูง เช่นเดียวกับบริษัท
ที่มีคณะผู้บริหารที่เป็นเพศชายมีผลการดาเนินงานดีกิจการมีขนาดใหญ่และกิจการมีอายุมาก
การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารก็สูงด้วย ผลการศึกษานีส้ ามารถใช้เป็นข้อมูล สาหรับผู้บริหารเพื่อ
การตัดสินใจเลือกจ้างผู้บริหารที่เป็นเพศหญิง หรือผู้บริหารที่เป็นเพศชาย ผู้บริหารที่เป็นเพศ
ชายมีความคาดหวังด้านค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้บริหารเพศหญิง เพื่อเป็นการจูงใจผู้บริหารเพศ
ชายให้ปฏิบัติงานกับกิจการจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนที่สูงไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด
หรือในรูปสวัสดิการต่าง ๆ และควรวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยผลการดาเนินงานเพื่อ
เป็นการจูงใจให้ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านนักลงทุนใช้เลือกบริษัทที่ต้องการ
ลงทุนจากข้อมูล เพศของผู้บ ริหาร สัดส่วนกรรมการอิสระของกิจการมีจานวนมากแสดงว่า
กิจการมีการกากับดูแลกิจการที่ดี และสัดส่วนผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ของกิจการมีจานวนมากผู้ถือ
รายใหญ่จะพิทักษ์ผลประโยชน์ของกิจการในการควบคุมผู้บริหารไม่ให้หาผลประโยชน์เ พื่อ
ตนเอง หากบริ ษั ท มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามผลการด าเนิ น งานของกิ จ การ ผู้ บ ริ ห ารจะ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานสูงด้วย ดังนั้นผู้ถือหุ้นก็จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่สูงด้วย ส่วนกิจการที่มีขนาดใหญ่และอายุกิจการมาก เป็นสิ่งที่บอกความมั่นคงของกิจการ
และหน่วยงานภาครัฐใช้เป็นข้อมูลเพื่อการดูแลส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในการจ้าง
แรงงานของผู้บ ริหารที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย จากผลการศึกษาจะเห็นว่าประเทศไทยยั ง
มีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ หน่วยงานภาครัฐอาจหามาตรการกระตุ้นจูงใจให้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน และมีการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการให้แต่ละกิจการมีสัดส่วน
กรรมการอิสระอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้ผู้บริหารแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
มากกว่าประโยชน์ของบริษัท ซึ่งจะทาให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีเงินได้
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ABSTRACT
The objectives of this research were (1) to study the relationship among executive
compensation, expectancy theory, agency theory, stewardship theory and motivation
theory; (2) to analyze the relationship among executive compensation, executive
characteristics and firm performance, according to expectancy theory and motivation
theory; (3) to analyze the effect of executive characteristics on executive compensation and
corporate governance; (4) to study the relationship among executive compensation,
executive characteristics, firm performance and firm characteristics.
Quantitative analysis was employed for this research. The Panel Data Random
Effects Model had been used for data analysis The samples of 1,660 were drawn from
listed companies, in all industries except the finance, security, banking and insurance
groups, registered during 2009 to 2013 of the Stock Exchange of Thailand.
The research revealed that 1) male executives were paid higher than female
executives. In addition, if there were substantial proportions of independent directors and
ownership concentration, the executive compensation would be less. On the other hand,
where the firm performance was well, the executive compensation would also be high;
2) there was high executive compensation in the companies where CEO and executives
(3)

were male and firm performance was good. Additionally, executive compensation was high
if top male executives held Master degree and higher education; 3) there was less
payment to executives in the companies where there were large quantity of male top
executives and male ownership concentration as well as among independent directors; 4)
there was high executive compensation in the companies where top executive were male
and firm performance were good with large size likewise, the companies with male
executive team with good firm performance and large in size and years of enterprise, paid
higher to executives. This research finding can be informative to directors where hiring
male or female executives. Male executives tend to have higher expectation on compensation
than female executives. In order to motivate male executives to work for enterprises.
Companies have pay high compensation, including cash and welfare. The performance of
executives should be measured through firm performance in order to motivate executives
to work efficiently. Investors can also benefit from the study regarding the gender of
executives, before selecting the companies to invest. The substantial proportion of
independent directors of enterprises showed that the companies had good corporate
governance. The good proportion of ownership concentration would control executives not
to seek own benefits over that of the organization. Companies that paid high compensation
to their executives resulted in high firm performance. Then, shareholders would receive
higher returns on investment. The large size and long years of operation indicate security of
firms. However, the study showed imbalance ratio of female and male executives. Thai
government should find ways to encourage equal payment to both genders for improved
corporate governance.
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