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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับการต่อตา้น

การทุจรติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ าปี 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 – 1) งบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2560  มีจ านวนตัวอย่างท้ังสิ้น 403 บริษัท   

มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก โดยตัวแปรอิสระ คือ ระดับคะแนน  

การก ากับดูแลกิจการ ตัวแปรตาม คือ การได้รับการรับรองเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต” และมีตัวแปรควบคุมท่ีเกี่ยวข้อง คือ จ านวนปีเฉลี่ยของอายุคณะกรรมการบริษัท จ านวนปีเฉลี่ยของ

อายุคณะกรรมการอิสระของบริษัท จ านวนคร้ังเฉลี่ยการเข้าประชุมของคณะกรรมการอิสระของบริษัท คุณภาพการ  

สอบบัญช ีขนาดกิจการ ลักษณะการถอืหุน้ของผู้ถอืหุน้ และประเภทอุตสาหกรรม 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการและจ านวนปีเฉลี่ยของอายุคณะกรรมการบริษัท  

มคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตอ่ตา้นการทุจริต และประเภทอุตสาหกรรมมคีวามสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

กับการต่อต้านการทุจริต โดยสามารถอธิบายได้ว่า การก ากับดูแลกิจการท่ีดีสามารถช่วยป้องกันการเกิดการทุจริตได้ 

ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรให้ความสนใจและน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาถือปฏิบัติภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและ

เคร่งครัด ในด้านอายุคณะกรรมการบริษัท มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นได้ โดยคณะกรรมการท่ีมีอายุ

มากกวา่ จะมคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการท างานที่มาก ท่ีเป็นประโยชนใ์นดา้นการปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรับมือและป้องกันการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ และสุดท้ายประเภท

อุตสาหกรรม มีผลต่อการป้องกันการทุจริต จึงควรน าประเภทอุตสาหกรรมท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจอยู่มาประกอบการ

วเิคราะห์ต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสท่ีจะเกดิการทุจรติ และหาทางป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างมปีระสิทธิภาพและทันเวลา 

ABSTRACT 

 This study aimed to investigate relationship between corporate governance and anti-corruption of companies 

listed on the Stock Exchange of Thailand (SET). Data were collected form annual reports, annual statement (form 56-

1), and financial statement in B.E 2560. Samples of the study consisted of 403 companies in total. Then, the Logistic 
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Regression Analysis was applied to analyze all obtained data.  Variables in this study included annual rankings of 

corporate governance score as the independent variable and certification of Thai Private Sector Collective Action 

Coalition against Corruption (CAC) as the dependent variable. In the Meanwhile, the involving control variables of this 

study were specified to average ages of board of directors, average ages of independent directors, average times that 

the independent directors attended in meetings, audit quality, company size, shareholding pattern, and type of industry. 

 The findings presented that ranking of corporate governance score and average ages of board members were 

positively correlated to anti- corruption; but type of industry inversely correlated to the anti- corruption.  According to 

the findings, it could be said that the good governance could prevent corruption. Thus, all sectors should pay attention 

and implement good governance practices in their or organizations continuously and seriously. Ages of board members 

could also contribute to the corruption prevention.  Older board members tended to have more useful knowledge, 

competence, and expertise that could lead the company to achieve its goal as planned effectively and were also able 

to handle and prevent any of possible corruption. The findings also revealed that type of industry affected the prevention 

of corruption in organization.  In connection with this, it could be recommended that type of industry of a certain 

company should be discussed in order to evaluate opportunities of corruption and seek for ways to prevent such as 

incident effectively and timely. 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุ บันปัญหาการทุจริตถือเป็นปัญหาใหญ่และร้ายแรง บ่ันทอนความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  

ท่ีทุกฝ่ายได้หันมาร่วมกันแก้ไข รณรงค์และปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น การก ากับดูแลกิจการ  

ท่ีดีถือเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการทุจริตท่ีจะเกิดขึน้ในองค์กรท่ีทุกองค์กรให้การสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ

การก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะท าให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติอย่าง

เป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม โดยการก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยให้เกิดโครงสร้างท่ีส าคัญ ซึ่งเป็นกลไก  

ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจการและการก าหนดวิธีท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงการสอดส่องดูแลการท างาน  

ผลการปฏิบัติงานของกิจการ ท าให้กิจการมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  

มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ (ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร, 2555)  

ซึ่งการศึกษาในอดีตท่ีผ่านมา ดังเช่น Ponduri,  Sailaja and Begum (2014) ศึกษาพบว่าการก ากับดูแลกิจการช่วยป้องกัน

การทุจริต ส่งเสริมความโปร่งใส ความเป็นธรรมในบริษัท โดยการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีส่วนช่วยต่อต้านและป้องกัน  

การทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น Sullivan (2009) พบว่า การก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นเคร่ืองมือต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ  

ท าหน้าท่ีปรับปรุงแนวปฏิบัติงานท่ีดี เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริต น าไปสู่ความเป็นมาตรฐาน ความเป็นกลาง 

ความโปร่งใส Farber (2005) พบว่า บริษัทท่ีมีการทุจริตจะมีระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท 

จะด าเนินการปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการของบริษัทหลังจากตรวจพบการทุจริต โดยผลการศึกษายังระบุว่า  
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บริษัทท่ีมีการปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการ การปฏบัิตงิานของบริษัทจะมปีระสิทธิภาพท่ีดขีึน้ และ Wu (2005) พบว่าการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดสีามารถลดการทุจรติและเป็นสว่นประกอบท่ีส าคัญท่ีจะก าจัดการทุจรติและคอร์รัปชั่นท่ีเลวร้ายได้ 

 โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการทุจริตด้วยความร่วมมือในหมู่บริษัทเอกชนท่ีต้องการสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ 

ปฏเิสธการจ่ายสนิบนทุกรูปแบบและตอ่ต้านการใชค้อร์รัปชั่นเป็นเครื่องมือกีดกันการแขง่ขัน (Thai - cac, 2560 :ออนไลน)์ 

ดังนั้นการได้รับการรับรอง CAC จึงแสดงถึงความตั้งใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างไรก็ตามงานวิจัยในอดีต

ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งอาจจะมีสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างจากประเทศไทย และการศึกษาประเทศไทยนั้น  

ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในด้านต่าง ๆ แต่การศึกษาถึงความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการต่อตา้นการทุจรติยังไมเ่คยมกีารศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหวา่งการก ากับดูแลกิจการกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

แนวคดิและทฤษฎี 

การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับการต่อต้านการทุจริต ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และการศกึษาท่ีเกี่ยวข้อง ตามล าดับดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎ ีได้แก่  

ทฤษฎีตัวแทน (Jensen, 1976 อ้างถึงใน วรศักดิ์, 2543) เป็นความสัมพันธ์ท่ีเกิดจากความยินยอมพร้อมใจ

ระหว่างตัวแทนหรือผู้บริหาร และตัวการหรือเจ้าของกิจการ โดยมีสมมุติฐานว่าเจ้าของกิจการกับผู้ บริหารต่างฝ่าย 

ต่างมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยผู้บริหารมีแนวโน้มท่ีจะท าการตัดสินใจใด ๆ ท่ีจะน าไปสู่การสร้าง

ประโยชนใ์ห้กับตนเอง โดยไม่ค านงึวา่การตัดสนิน้ันจะก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่เจ้าของกิจการหรือไม ่ 

ทฤษฎีผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ (Donaldson, 1991 อ้างถึงใน อินทิพากุลย์ ศรประสิทธ์ิ, 2554) ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎี

ท่ีตรงกันข้ามกับทฤษฎีตัวแทน ท่ีมองว่าเป้าหมายของผู้บริหารและเจ้าของกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือการสร้า ง

ประโยชน์ให้กับองค์กร ดังนั้นผู้บริหารจึงจะไม่มีพฤติกรรมทุจริตหรือหาประโยชน์ให้กับตนเอง  แต่จะมองประโยชน์ 

ส่วนร่วมมากกว่า   

แนวคิดเรื่องการก ากับดูแลกิจการ มีความส าคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงการมีประสิทธิภาพ

ของระบบบริหารจัดการ การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนต่าง  ๆ  

ผู้มีสว่นได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าไปสู่ความม่ันคง ความเจรญิก้าวหนา้ และการเตบิโตอยา่งยั่งยืน (ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย, 2555) 
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โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เป็นโครงการท่ีบริษัทเอกชนเข้า

ร่วมตามความสมัครใจ เพื่อประเมินว่าบริษัทมีนโยบาย ระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ภายในองค์กรครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เพื่อป้องกันการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นได้ 

(Thai – cac, 2560) 

2. การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง Ponduri, Sailaja and Begun (2014), Sullivan (2009), Farber (2005) and Wu (2005) 

ศึกษาพบว่า การก ากับดูแลกิจการท่ีดีสามารถป้องกันและเป็นเคร่ืองมือต่อต้านการทุจริต น าไปสู่ความเป็นมาตรฐาน 

ความโปร่งใส ความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น Association of Certified fraud Examiners (2018) and 

PricewaterhouseCoopers (2018) พบว่าประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงเกิดการทุจริตมากท่ีสุดคือ อุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าอุตสาหกรรม รองลงมาคืออุตสาหกรรมประเภทธุรกิจการเงิน Chen, Firth, Gao and Rui (2005)  

พบว่า สัดส่วนของคณะกรรมการภายนอก จ านวนคร้ังในการประชุม ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

และประเภทของเจ้าของกิจการ มีความสัมพันธ์ต่อการทุจรติ  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยท่ีผ่านมา ท าให้ทราบว่าการก ากับดูแลกจิการท่ีด ีมีความสัมพันธ์กับการ

ป้องกันการทุจริต ช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานมากขึน้ โดยการก ากับดูแลกิจการท่ีดถีือ

เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ควบคุมการด าเนินธุรกิจให้เป็นธรรม ถูกต้องและโปร่งใส  

จึงสามารถขจัดและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ และน าไปสู่การป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่นภายในองค์กร โดยงานวิจัยในอดีตท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะท าการวัดความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการ 

กับการทุจริตในด้านต่าง ๆ แต่การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับการป้องกันการทุจริตนั้น ยังไม่เคยมี

การศึกษา ดังนั้นจึงน ามาสู่การตั้งสมมุติฐานในการศึกษาคร้ังนี้ คือ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

การตอ่ต้านการทุจรติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาในคร้ังนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยน าข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของ 

SETSMART เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ในปี พ.ศ. 2560 โดยไม่รวมหลักทรัพย์ท่ี

อยู่ในหมวดธุรกิจกองทุนรวมและกองทรัสต์ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีข้อมูลของตัวแปร  

ไม่ครบถ้วนและบริษัทท่ีถูกจัดอันดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ น้อยกว่าระดับ “ดี” หรือได้รับคะแนนน้อยกว่า  

70 คะแนน 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท างานกับความนา่จะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจตามตัวแปรตา่ง ๆ 

PROB (CAC) = F(β0  +  β1CG i,t +  β2 AGB i,t +  β3 AGI i,t  +  β4 MEI i,t +  β5INDUS i,t + β6 AQ i,t+ β7 SIZE i,t   

                       + β8OWNT3 i,t + e 
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ผลการศึกษาการอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

1. ผลการศกึษา 

1.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับการต่อต้านการทุจริต สามารถสรุปได้  

ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยท่ีมีผลตอ่การต่อตา้นการทุจรติ  

 B S.E. P - Value 
95% C.I. for Odds Ratio 

Lower Odds Ratio Upper 

CG              0.000       

CG(1) 1.673 0.349 0.000** 2.690 5.330 10.559 

CG(2) 3.200 0.422 0.000** 10.734 24.543 56.119 

AGB 0.072 0.025 0.004** 1.024 1.075 1.128 

AGI -0.033 0.024           0.165 0.923 0.967 1.014 

MEI 0.078 0.041           0.061 0.996 1.081 1.172 

AQ -0.327 0.283           0.248 0.414 0.721 1.255 

SIZE 0.328 0.191           0.085 0.955 1.389 2.019 

INDUS -1.169 0.288 0.000** 0.177 0.311 0.546 

OWNT3 0.092 0.258           0.721 0.661 1.096 1.817 

Constant -5.049 1.572           0.001   0.006   

**  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 

โดยท่ี CG = คะแนนการก ากับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ด”ี 

 CG(1) = คะแนนการก ากับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีมาก” 

 CG(2) = คะแนนการก ากับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 

 AGB = จ านวนปีเฉลี่ยของอายุคณะกรรมการบริษัท 

 AGI = จ านวนปีเฉลี่ยของอายุคณะกรรมการอิสระของบริษัท 

 MEI = จ านวนครัง้เฉลี่ยการเข้าประชุมของคณะกรรมการอิสระบริษัท 

 AQ = คุณภาพการสอบบัญชี 

 SIZE = ขนาดของกิจการ 

 INDUS = ประเภทอุตสาหกรรม 
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 OWNT3 = ลักษณะการถอืหุน้ 

จากตารางท่ี 1 พบว่าท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 หรือท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 99 พบว่าคะแนนการ

ก ากับดูแลกิจการ จ านวนปีเฉลี่ยของอายุคณะกรรมการบริษัท และประเภทอุตสาหกรรม มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีมี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรอสิระ คือ 0.000, 0.004 และ 0.000 ตามล าดับ ส่วนจ านวนปีเฉลี่ยของอายุคณะกรรมการอิสระ

ของบริษัท จ านวนครัง้เฉลี่ยการเข้าประชุมของคณะกรรมการอิสระ คุณภาพการสอบบัญช ีขนาดของกิจการ และลักษณะ

การถือหุ้น มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ คือ 0.165, 0.061, 0.248, 0.085 และ 0.721 

ตามล าดับ 

ผู้วิจัยจึงได้ท าการคัดเลือกตัวแปรท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการต่อต้านการทุจริตออกทีละตัวแปร จนได้โมเดลรูปแบบ

สุดท้ายของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตอ่ต้านการทุจรติ 

PROB (CAC) = F(β0  +  β1CG i,t +  β2 AGB i,t +  β3INDUS i,t)+ e 

ตารางที่ 2  แสดงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตอ่ต้านการทุจรติ (รูปแบบสุดท้าย) 

  
B S.E. P - Value 

95% C.I. for Odds Ratio 

Lower Odds Ratio Upper 

CG     0.000       

CG(1) 1.762 0.339 0.000** 2.996 5.822 11.313 

CG(2) 3.586 0.403 0.000** 16.366 36.073 79.507 

AGB 0.060 0.020 0.003** 1.021 1.062 1.106 

INDUS -1.124 0.280 0.000** 0.188 0.325 0.563 

Constant -5.118 1.305 0.000   0.006   

**  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 

จากตารางท่ี 2 พบว่าท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 หรือท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 99 พบว่าการก ากับ

ดูแลกิจการ จ านวนปีเฉลี่ยของอายุคณะกรรมการบริษัท และประเภทอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กับการได้รับการ

รับรองเข้ารวมโครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทุจรติ  

สรุปผลการศึกษาพบว่า การก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการต่อต้านการทุจริต  

โดยหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีวัดด้วยระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ ทั้ง 3 ระดับ (ระดับ “ดีเลิศ” “ดีมาก”  

และ “ดี”) ล้วนมีผลต่อการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานในการศึกษาคร้ังนี้ นอกจากนี้ยังพบว่าจ านวนปี

เฉลี่ยของอายุคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการต่อต้านการทุจริต ส่วนประเภทอุตสาหกรรม  

มคีวามสัมพันธ์เชงิลบกับการต่อตา้นการทุจรติ  
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2.  อภปิรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตอ่ต้านการทุจรติ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังตอ่ไปน้ี 

ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ มีความสัมพันธ์กับการต่อต้านการทุจริต โดยการน าหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีมาใช้สามารถช่วยลดหรือป้องกันการเกิดการทุจริตภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในอดีตท่ีผ่านมา 

ดังเช่น Ponduri, Sailaja and Begum (2014), Sullivan (2009), Farber (2005) และ Wu (2005) ท่ีพบว่า การก ากับดูแล

กิจการช่วยป้องกันการทุจริต ท้ังนี้เพราะหลักการก ากับดูแลกิจการท าให้กิจการมีระบบการบริหารและการจัดการท่ีมี

คุณภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมถึงการสอดส่องผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย จึงเป็นสว่นช่วยป้องกันการทุจรติท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรได้  

จ านวนปีเฉลี่ยของอายุคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการต่อต้านการทุจริต  

อย่างมีนัยส าคัญ โดยการท่ีบริษัทสามารถสรรหาบุคคลท่ีจะเข้ามาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเหมาะสม 

คือมีอายุท่ีมากพอ หมายถึงการมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์ท างานท่ีมากและเป็นประโยชน์

กับบริษัท ช่วยให้การปฏิบัติงานบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทตั้งเอาไว้ และยังช่วยลด

โอกาสการเกิดการทุจรติภายในองค์กรขึน้ได้ โดยผลการศึกษานีส้ามารถช่วยสนับสนุนให้ขอ้ก าหนดดา้นคุณสมบัตเิบือ้งต้น

ของโครงสร้างคณะกรรมการ ในหัวข้อหลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ของคู่มือและ  

แนวปฏิบัติ “หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยสนับสนุน

การศึกษาของ  Patro, Zhang and Zhao (2018)  ท่ีพบว่ า  คณะกรรมการ ท่ีมีอายุ เหมาะสม มีประสบการณ์   

จะมสี่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง กระบวนการท างานที่มปีระสิทธิภาพ และสามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับบริษัทได้ 

ในด้านประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต พบความสัมพันธ์เชิงลบต่อการต่อต้านการ

ทุจริต อย่างมีนัยส าคัญ โดยบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต (ธุรกิจการเงินและสินค้าอุตสาหกรรม) 

มีโอกาสป้องกันการเกิดการทุจริตภายในองค์กรท่ีน้อยหรือไม่มีป ระสิทธิภาพ ซึ่ งสนับสนุนการศึกษาของ 

PricewaterhouseCoopers และ Association of Certified fraud Examiners (2018) ท่ีพบว่าประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีความ

เสี่ยงเกิดการทุจริตมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมประเภทสินค้าอุตสาหกรรม รองลงมาคือ อุตสาหกรรมประเภทธุรกิจ

การเงิน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะการด าเนินงานของอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าว เอื้อหรือเปิดโอกาสให้เกิดการ

ทุจรติได้งา่ย หรือการตรวจสอบกระบวนการท างานดังกล่าว อาจท าได้ยากหรอืไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารเท่าท่ีควร 

3.  ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1.1 จากผลการศึกษาพบว่าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพันธ์ต่อการต่อต้านการทุจริต  

โดยการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้สามารถช่วยป้องกันการเกิดการทุจริตขึ้นได้ จึงท าให้ทราบประโยชน์ 

อีกด้านหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญ ความสนใจในเร่ืองการน าหลักการก ากับ
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ดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในกิจการ ท้ังในด้านนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กรและ 

ถือปฏบัิตอิย่างตอ่เนื่อง เครง่ครัด 

1.2 ในด้านการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท ควรก าหนดอายุท่ีเหมาะสมไว้เป็นหนึ่ง  

ในคุณสมบัตเิบือ้งต้นในการคัดเลอืกบุคลากรท่ีจะมาด ารงต าแหนง่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทท่ีมี

คุณสมบัตเิหมาะสมและเป็นประโยชนก์ับองค์กรในทุก ๆ ดา้น รวมถึงดา้นการป้องกันการทุจรติ 

   1.3 ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกิจการ ควรน าประเภทอุตสาหกรรมท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจอยู่มา

ประกอบการวิเคราะห์ด้วย เพื่อให้สามารถประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต และสามารถหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการ

ทุจรติภายในบริษัทได้อยา่งมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

2.  ข้อเสนอแนะในการศกึษาครั้งต่อไป 

จากผลการศึกษาพบวา่ การก ากับดูแลกิจการมคีวามสัมพันธ์กับการตอ่ตา้นการทุจริต โดยใชข้้อมูลเพียง 

1 ปี คือ ปี พ.ศ. 2560 ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากกว่า 1 ปี เพื่อให้สามารถเห็นภาพ

ความสัมพันธ์ได้อยา่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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