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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อศึกษา 1) นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของ
ธนาคารแห ง ประเทศไทย กระทรวงการคลั ง และตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
2) สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทย 3) ระดับการมีธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินไทย 4) ความสัมพันธระหวาง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผสมผสานกัน ในการวิจัยเชิงปริมาณ เลือกกลุมตัวอยางจาก
ผูจัดการสาขาโดยการสุมคํานึงถึงความนาจะเปน จํานวน 395 คนรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงผูที่มีความรอบ
รูเรื่องสถาบันการเงิน จํานวน 5 คน รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณซึ่งใชแบบสัมภาษณมี
โครงสร า ง และแบบเป ด สถิ ติ ที่ ใ ช คื อ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน สรุปผลการวิจัยไดขอคนพบดังนี้
1. ธนาคารแหงประเทศไทย เปนองคการที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการเงินไทย
โดยตรง และมีบทบาทสําคัญที่สุด โดยใชอํานาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ.2551 ออกประกาศ ต า ง ๆ ให ส ถาบั น การเงิ น ถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให ส ถาบั น การเงิ น
มีธรรมาภิบาล และกระทรวงการคลัง มีนโยบายเนนในเรื่องการแกไข และปองกันปญหา
ความไมมั่น คงของสถาบันการเงิน ไดออกพระราชกําหนดบริษัทบริหารสิ นทรัพย พ.ศ.
2541 และไดออกพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544 เพื่อรับโอน และ
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ดํ า เนิ น การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพของสถาบั น การเงิ น และได เ สนอให อ อก
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อใหความคุมครองผูฝากเงินรายยอย
สําหรับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดใชอํานาจ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ออกประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจด
ทะเบียน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ และ
ผูบริหาร
2. สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินไทยไดดังนี้
PF = a + bGR +cGM + dGTY + eGP + fGAC+ gGW
= -33.986 + .300GR + .290GM + .092GTY + .206GP +
.116GAC+ .151GW
3. สถาบันการเงินไทยมีระดับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินโดยเฉลี่ยในระดับ
คอนขางสูงถึงระดับสูง โดยหลักความรับผิดชอบอยูในระดับคอนขางสูง และหลักนิติธรรม
อยูในระดับสูง ยกเวนการบริหารการตลาด พบวาหลักความโปรงใสมีระดับธรรมาภิบาลอยู
ในระดับต่ํา การบริหารการปฏิบัติงาน พบวาหลักความคุมคามีระดับธรรมาภิบาลอยูใน
ระดั บ ค อ นข า งต่ํ า การบริ ห ารสภาพคล อ ง พบว า หลั ก การมี ส ว นร ว มมี ร ะดั บ ธรรมา
ภิบาลอยูในระดับต่ํา การบริหารชื่อเสียงพบวาหลักความรับผิดชอบมีระดับธรรมาภิบาลอยู
ในระดับต่ําที่สุด
4. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทยเชิงบวกมีคาเทากับ .757 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α)
เทากับ .05 หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลจะทําใหกําไรของสถาบันการเงินไทย เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 75.7
ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1) policy, law and
regulations of the Bank of Thailand, Ministry of Finance and the Stock
Exchange of Thailand, 2) to Creat a forecast equation of Good Governance
for the Financial Institution and Thai Financial Institution Management, 3) to
study level of Good Governance of Thai Financial Institution and to 4) study
the Relationship between the Good Governance of Thai Financial Institution
and to and Thai Financial Institution Management. By integrating the
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quantitative research and qualitative research, 395 branch managers were
selected by probability sampling for the quantitative research and 5 experts
of purposive sampling for the qualitative research. It used the questionnaire,
structured interview and open-ended question, while the statistics used
were percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation, multiple
coefficient of determination, and standardized coefficients. The summary of
the research found was as follows:
1. The Bank of Thailand was the organization entrusted with
supervisory duty of the Thai Financial Institution directly and had the most
important role. It had exercised the power pursuant to the Financial
Institution Business Act 2008, to issue the various notifications for the
Financial Institution to comply with them, so the Financial Institution had
good governance. While the Ministry of Finance had the policy of
emphasizing a modification and prevention of instability within the Financial
Institution, It issued a royal degree defining the Asset Management
Corporation 1998 and the Thai Asset Management Corporation 2001, to take
the transfer and administration of non-performing loans by the Financial
Institution. It proposed to enact the Deposit Protection Institution Act 2008,
so as to protect small depositors. As for the Stock Exchange of Thailand
(SET), it had exercised its power pursuant to the Securities and Exchange Act
1992 to issue the principle on Good Governance for the listed companies. It
also prescribed accountability, qualification and prohibited characteristics of
the directors and the management.
2. The study had built the forecast equation of Good Governance for
Thai Financial Institution and Thai Financial Institution Management as
follows:
PF = a + bGR +cGM + dGTY + eGP + fGAC + gGW
= -33.986 +.300GR +.290GM + .092GTY + .206GP + .116GAC+
.151GW
3. The Thai Financial Institution had the level of its Good
Governance on average at the rather high to high level. The principle of
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accountability was at rather high level and the principle of the rule of law
was at high level except the marketing management. The principle of
transparency had the low level on good governance. The operational
management was found that the principle of worthiness had the level of
good governance at the rather low level. The management of liquidity was
found that the principle of participation had the low level of good
governance. The management of reputation was found that the principle of
responsibility had the lowest level on the good governance.
4. Good Governance of the Financial Institution had relationship with
the management of the Thai Financial Institution in terms of positivity which
was equal to .757, being at high level with significance at the equals to the
level of alpha (α) .05. Or it can be explained that the management of Thai
Financial Institution can increase its profit up to 75.7 percent by adhering to
the good governance.
คําสําคัญ

ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการสถาบันการเงิน

ความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันสถาบันการเงิน มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในการ
เกื้อหนุน ภาคเศรษฐกิจที่สําคัญทั้งทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร การกอสราง
สาธารณูปโภค การคาสง การคาปลีก การสงออก การนําเขา การบริการ และการอุปโภค
บริโภค เนื่องจากสถาบันการเงินเปนตัวกลางในการระดมเงินทุน เงินฝาก จากประชาชน
และนําไปปลอยสินเชื่อใหแกผูตองการสินเชื่อทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งอยูในทุก
ภาคเศรษฐกิจของประเทศกลาวอีกนัยหนึ่งการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินเปนการรับ
ฝากเงิ น จากประชาชนและจ า ยดอกเบี้ ย เป น ค า ตอบแทน แล ว นํ า เงิ น นั้ น ไปแสวงหา
ประโยชนซึ่งสวนใหญนําไปใหกู หรือเงินใหสินเชื่อสถาบันการเงินมีรายไดจากสวนตาง
ดอกเบี้ ย รั บ ของเงิ น ที่ ใ ห สิ น เชื่ อ กั บ ดอกเบี้ ย จ า ยของเงิ น ที่ รั บ ฝาก และรายได จ าก
คาธรรมเนียมตาง ๆ ในขณะที่เงินของผูลงทุนในสถาบันการเงินเอง (สวนของเจาของ) หรือ
ทุนจดทะเบียนที่นําไปลงทุนตั้งสถาบันการเงินขึ้นมามีเปนสวนนอยนิด เมื่อเทียบกับเงิน
ของประชาชนที่ส ถาบัน การเงิน รับฝากและเงินที่ส ถาบัน การเงิน ใหสิน เชื่อออกไป เชน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สถาบันการเงินไทยมีเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้นจํานวน 7,544,323.83
ลานบาท มีเงินฝากทั้งสิ้นจํานวน 7,247,468.67 ลานบาท ในขณะที่มีสวนของเจาของเพียง
1,057,410.64 ลานบาท (ธนาคารแหงประเทศ, 2555) เมื่อการดําเนินธุรกิจสถาบัน
การเงินเปนลักษณะเชนนี้ สถาบันการเงินจะดํารงอยูไดจึงขึ้นอยูกับการบริหารจัดการที่ดี
สรางความเชื่ อมั่น ตอประชาชนเปน สําคัญ ซึ่งนอกจากจะใชหลักการบริ หารพื้นฐานคื อ
พื้นฐานคือ การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ภารกิจหลัก (Mission) วัตถุประสงค (Objective)
เปาหมาย (Goal) ยุทธศาสตร (Strategic Planning) การวางแผน (Planning) การจัดองคการ
(Organizing) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) การสั่งการ (Directing) การประสานงาน
(Coordinating) การรายงาน (Reporting) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) แลว ใน
ปจจุบันยังมีการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ซึ่งโดยรวมจะคํานึงถึงดานกลยุทธ
(Strategic) ดานปฏิบัติการ (Operation) ดานการเงิน (Financial) และดานกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการ (Compliance) ทั้งนี้การบริหารจัดการดังกลาวตองอยู
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล จึงจะสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนไดซึ่งเปน
ปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นและ
ความไววางใจในสถาบันการเงิน ประชาชนก็จะพากันไปถอนเงินฝากทําใหสถาบันการเงิน
ขาดสภาพคลอง และไมสามารถชําระหนี้ได เกิดวิกฤตดําเนินกิจการตอไปไมได และปญหา
อาจจะลุกลามบานปลายตอไปยังสถาบันการเงินอื่น ๆ เกิดวิกฤตดวย การศึกษาธรรมาภิ
บาลของสถาบั น การเงิ น กั บ การบริ ห ารจั ด การสถาบั น การเงิ น ไทย ผู วิ จั ย มี แ รงจู ง ใจ
เนื่องมาจากไดปฏิบัติงานอยูกับสถาบันการเงินมามากกวา 30 ปไดศึกษาและสังเกตในอดีต
ที่ผานมาเกิดวิกฤตกับสถาบันการเงินอยางรุนแรงมาแลวหลายครั้ง หลายสถาบันการเงิน
บางครั้งเกิดวิกฤตเฉพาะสถาบัน การเงิน บางครั้งเมื่อเกิดวิกฤตกับสถาบัน การเงิน หนึ่ง
เหตุการณไดลุกลามไปยังสถาบันการเงินอื่นเกิดวิกฤตดวย ซึ่งยังไมมีผูวิจัยอยางชัดเจนวา
สาเหตุที่ทําใหสถาบันการเงินเกิดวิกฤต จนถูกทางการสั่งปดกิจการหรือถูกสั่งใหควบรวม
หรื อ ถู ก ทางการเข า ซื้ อ หุ น เพิ่ ม ทุ น จนทางการเป น ผู ถื อ หุ น ใหญ ห รื อ ต อ งเข า โครงการ
ชวยเหลือจากทางการดวยความจําเปนหรือบางรายตองขายกิจการใหชาวตางชาติจนบาง
สถาบันการเงินชาวตางชาติเปนผูถือหุนใหญ นั้นอาจจะมีสาเหตุจากหลายปจจัย แตสาเหตุ
ที่เกิดจากปจจัยภายในของสถาบันการเงินเองปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือ การบริหารจัดการที่ไม
มีธ รรมาภิบาล หรือ มีธ รรมาภิบ าลน อย ซึ่ง มีว รรณกรรม และงานวิจัย ที่เ กี่ย วของของ
นักวิชาการตาง ๆ สนับสนุนแนวคิด กลาวคือ ธนาคารจีนสยามทุน ถูกศาลพิพากษาให
ลมละลาย ในป พ.ศ. 2456 สาเหตุมาจากมีการทุจริตในหมูผูบริหารจนทําใหธนาคารขาด
เงินทุนหมุนเวียน และในป พ.ศ. 2502 ไดเกิดกรณีธนาคารเกษตรไดปลอยเงินกูใหกับผูถือ
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หุนใหญ เปนจํานวนสูงโดยไมมีความสมารถในการชําระหนี้คืน ผูฝากเงินไมเชื่อมั่นทําให
เกิดความตระหนกพากันไปถอนเงินฝาก ทําใหธนาคารขาดสภาพคลอง ไมสามารถหาเงิน
จายคืนผูฝากได กรณีตอมาคือกรณีวิกฤตธนาคารไทยพัฒนา ในป พ.ศ. 2513 ธนาคารไทย
พัฒนาใหกูยืมแกกิจการในเครือขายเปนจํานวนสูง โดยหลักประกันไมเพียงพอ และธุรกิจใน
เครือขายนั้นไมมีความสามารถในการชําระหนี้คืนธนาคาร ธนาคารไทยพัฒนาจึงเกิดภาวะ
วิกฤตขาดสภาพคลอง ไมสามารถจายเงิน ใหผูถอนเงิน ฝากได ซึ่งไดเกิดวิกฤตอีกหลาย
สถาบันการเงินในลักษณะเชนนี้ ในป พ.ศ. 2522 บริษัทราชาเงินทุน จํากัด เกิดวิกฤตขึ้น
อยางรุนแรง ทางการไดเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สาเหตุจากบริษัท ฯ ไดใหบริษัท
ในเครือกูยืมเงิน เปน จํานวนมากเพื่อซื้อหุน ของบริษัทราชาเงิน ทุน จํากัด เอง โดยไมมี
หลักประกัน นอกจากนี้ยังใหพนักงาน และบุคคลภายนอกกูยืมเงินเพื่อซื้อหุนของบริษัท ฯ
โดยไมมีหลักประกัน เชนกัน เพื่อทําใหราคาหุนของบริษัท ฯ พุงสูงขึ้น จะเห็นไดวาการ
บริหารงานของบริษัท ฯ ดังกลาว เจาของบริษัทแสวงหาประโยชนจากการเก็งกําไรโดยปน
ราคาหุนของบริษัท ฯ ทําใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นตอบริษัท ฯ ประชาชนถอนเงินฝาก
จากบริษัท ฯ ทําใหบริษัท ฯ ประสบปญหาขาดสภาพคลองอยางรุนแรง และไมสามารถ
ชําระหนี้ได วิกฤตการณครั้งนี้ไดสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินตาง ๆ ใน
ประเทศเปนวงกวาง จนในที่สุดบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอรอื่น ๆ จํานวนมากก็
ประสบปญหาตามมาในป พ.ศ.2526 ในป พ.ศ. 2527 ไดเกิดวิกฤตธนาคารเอเซียทรัสต
จํา กั ด โดยธนาคารแห งประเทศไทยตรวจพบวา การบริ ห ารงานของธนาคารแห ง นี้ มี
ขอบกพรองในเรื่องการใหสินเชื่อ เชน มีการใหสินเชื่อในวงเงินที่สูงโดยมีหลักประกันไม
เพียงพอ อีกทั้งมีการใหสินเชื่อแกกิจการในเครือที่กรรมการของธนาคารเขาไปมีสวนรวมใน
การบริหารงานเปนตน ซึ่งเปนการผิดกฎหมายธนาคารพาณิชย และผูฝากเงินไมมีความ
เชื่อมั่นไดถอนเงินฝากออกจากธนาคาร ธนาคารฯ ไมสามารถจายเงินชําระดุลการหักบัญชี
ที่ขาดได
ในป พ.ศ. 2529 ไดเกิดวิกฤตธนาคารมหานคร จํากัด โดยธนาคารแหงประเทศ
ไทยตรวจสอบพบวา ระบบการบริหารงาน และการตัดสินใจในเรื่องสําคัญตาง ๆ ของ
ธนาคารมหานคร จํากัด ขึ้นอยูกับกรรมการผูจัดการแตเพียงผูเดียว และไดปลอยสินเชื่อแก
กิจการสวนตัวของผูบริหารธนาคาร เปนจํานวนสูง โดยไมมีความสามารถชําระหนี้คืน และ
พบวา มีสิ น เชื่ ออีก เปน จํานวนมากที่ มีห ลั กประกัน ไมเ พีย งพอกรรมการผูจัด การไดถู ก
ธนาคารแหงประเทศไทยแจงความดําเนินคดีในขอหาทําผิดพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย พ.ศ.2505 ในป พ.ศ. 2530 ไดเกิดวิกฤตธนาคารนครหลวงไทยจํากัด สาเหตุหลัก
เกิดจากการปลอยเงินกูใหกรรมการของธนาคารและกิจการในเครือโดยมีหลักประกันไม
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เพีย งพอและการปลอยใหห นี้สินบางสัญญาขาดอายุความ ทําใหธนาคารอยูในฐานะไม
มั่นคง และธนาคารฯไมสามารถแสวงหากําไรจากการดําเนินงานได ในป พ.ศ. 2536 ได
เกิดวิกฤตบริษัทเงินทุนเฟริสทซิตี้อินเวสทเมนต จํากัด บริษัทประสบปญหาสภาพคลอง
เนื่องจากมีเหตุการณจับผูปนหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเจาของบริษัท ฯ
เปนผูถูกกลาวหาในคดีดังกลาว นอกจากนี้บริษัทยังมีการตกแตงบัญชี โดยมีการปลอม
ลูกหนี้สินเชื่อเปนจํานวนมากโดยหนี้สินเหลานี้มีหลักประกันไมเพียงพอ ประชาชนที่ฝาก
เงินกับบริษัทเกิดความหวาดระแวงพากันถอนเงินจากบริษัทเปนจํานวนมาก จนเกิดปญหา
สภาพคลองไมสามารถจายเงินฝากคืนแกประชาชนได ในป พ.ศ. 2539 วิกฤตธนาคาร
กรุงเทพ ฯ พาณิชยการ จํากัด ธนาคารแหงประเทศไทย ตรวจสอบพบวา ธนาคารกรุงเทพ
ฯ พาณิชยการ จํากัด ปลอยสินเชื่อรายใหญจํานวนสูงโดยไมระมัดระวัง ปลอยสินเชื่อเพื่อ
ครอบงํากิจการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยไมไดพิจารณาดวยความรอบคอบ
รัด กุ ม และมี ผู บ ริ ห ารของธนาคารมี ส ว นเกี่ย วข อ ง มี ผ ลประโยชน การประเมิ น ราคา
หลักทรัพยประกัน สูงกวาราคาตลาด การใหเบิกเงินเกินบัญชีโ ดยไมมีสัญญากูและไมมี
หลักประกัน ทําใหเกิดความเสียหายกับธนาคารจํานวนสูง (คณะกรรมการศึกษา เสนอแนะ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศไทย (ศปร.), 2543;
ชัยชาญ วิบูลยสิน, 2541; สมศักดิ์ ศักดิ์ชลาธร, 2539; พงศอดุล กฤษณะราช, 2549)
วิกฤตสถาบันการเงินไทย ในป 2540 ประชาชนเกิดความไมเชื่อมั่นตอสถาบันการเงินอยาง
รุน แรง สถาบัน การเงินทั้งระบบมีปญหาสิน เชื่อที่ ไมกอใหเกิดรายได (Nonperforming
Loans: NPL) จํานวนมาก มีผลประกอบการขาดทุน และชะลอการปลอยสินเชื่อใหม
ขณะเดียวกันรัฐบาลไดออกประกาศคุมครองผูฝากเงินและเจาหนี้แบบเต็มจํานวน และเขา
ไปค้ํ า ประกั น เงิ น ฝากของประชาชนที่ ฝ ากเงิ น กั บ สถาบั น การเงิ น ที่ ถู ก สั่ ง ป ด โดยให
เปลี่ยนเปนบัตรเงินฝาก (Negotiated Certificate Deposits: NCD) ซึ่งประชาชนผูฝาก
เงินจะตองถือไวระยะหนึ่งจึงจะถอนเงินฝากได วิกฤตสถาบันการเงินป 2540 ไดสงผล
กระทบและก อใหเ กิด ความเสีย หายต อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศเป น อยา งมาก ซึ่ ง
ประมาณการความเสีย หายตาง ๆ คือ สูญเสีย ทุ น สํ ารองเงิ น ตราต างประเทศประมาณ
35,800 ลานดอลลารสหรัฐ หากคิดเปนเงินบาทเปนเงินประมาณ 1,200,000 ลานบาท
(1 ดอลลา = 35 บาท) ซึ่งตองกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International
Monetary Fund: IMF)จํานวน 17,200 ลานดอลลารสหรัฐ (ยังไมรวมดอกเบี้ย) มาเพิ่มทุน
สํารองของประเทศ คิดเปนเงินบาท จํานวนประมาณ 602,000 ลานบาท หนี้ดอยคุณภาพ
ของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ ซึ่งธนาคารพาณิชยจะตองตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณ 1,316,000 ลานบาท ภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
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การเงินประมาณ 700,000 ลานบาท ซึ่งเปนภาระหนี้ที่เกิดจากการเขาชวยเหลือสถาบัน
การเงินที่มีปญหา (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546; คณะกรรมการศึกษา
และเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศไทย
(ศปร.), 2543) นอกจากนี้บริษัทธุรกิจขนาดใหญ ในประเทศไทยตางไดรับผลเสียหายจาก
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ดวยเชน กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ประสบปญหาทางดานเงิน
สดหมุนเวียน และปญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากมีหนี้สินจากการ
กูยืมเงินตราตางประเทศประมาณ 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ โดยหนี้สวนมากนั้นเปนหนี้ที่
ไมไดประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและตองจายคืนในระยะสั้น และ 5 ใน 6 บริษัท
ของกลุมเจริญโภคภัณฑที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับความ
เสียหายเปนจํานวน 28,000 ลานบาท กลุมบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญอีกแหงหนึ่งคือ
กลุมบริษัทปูนซีเมนตไทยก็ประสบปญหา และมีความเสียหายจากเงินกูตางประเทศจํานวน
4,200 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่ง 3 ใน 4 ของเงินกูตางประเทศนี้เปนเงินกูระยะสั้น และเกือบ
ทั้งหมดไมไดประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน วิกฤตครั้งนี้เปนสาเหตุทํา ใหกลุมบริษัท
ปูนซีเมนตไทยตองขายทรัพยสินของบริษัทที่อยูในตางประเทศ และชะลอโครงการที่จะใช
เงินลงทุนจํานวนมากออกไป ในสวนของความเสียหายทางการเงินที่ตกเปนภาระกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ตองเขาไปแบกรับซึ่งในที่สุดก็คือภาระของ
ประชาชน นอกจากนั้นยังทําใหเกิดปญหาการวางงานทั้งคนงานในภาคธุรกิจ การเงิน ที่
สถาบันการเงินตางๆ ถูกปดกิจการและในภาคธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายที่ลดกําลังการผลิต
หรือไดปดกิจ การ รวมทั้งการตกต่ําลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยและการปดกิจ การของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยขาดทุนและไดรับ
ความเสียหายอีกหลายแสนลานบาท ซึ่งกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาดังปรากฏเปนขาวใน
หนังสือพิมพและสื่อมวลชนอื่นๆ ไมวาจะเปนการฆาตัวตายยกครอบครัว การปลนฆาชิง
ทรัพย การคายาเสพติด เพราะปญหาการสูญเสียเงินลงทุนการตกงาน และภาระหนี้สิน
ตางๆผูวิจัยในฐานะที่เปนผูบริหารสถาบันการเงินหนึ่งจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ธรรมาภิ
บาลของสถาบัน การเงิน กับการบริ ห ารจัดการของสถาบัน การเงิน ไทยเพื่อนําขอคน มา
กําหนดนโยบายเชิงบริหารตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. หลักคุณธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อ บริหารการตลาด
บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
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2. หลักคุณธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อ บริหารการตลาด
บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
3. หลักความโปรงใสมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อบริหารการตลาด
บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
4. หลั ก การมี ส ว นร ว มมี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ การบริ ห ารสิ น เชื่ อ บริ ห าร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
5. หลักความรับผิดชอบมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสิน เชื่อบริหาร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
6. หลั ก ความคุ ม ค า มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ กั บ การบริ ห ารสิ น เชื่ อ บริ ห าร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ซึ่งเปนองคกรมีหนาที่กํากับดูแลรับผิดชอบสถาบัน
การเงินไทย ที่สงผลทําใหสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคง)
2. สรางสมการพยากรณธ รรมาภิบาลของสถาบั น การเงินกับการบริห ารจัดการ
สถาบันการเงินไทย
3. ระดับการมีธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินไทย
4. ความสัมพัน ธร ะหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริห ารจัดการ
สถาบันการเงินไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงิน
ไทยในครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกัน หรือเปนการ
วิจัยกรณีและการวิจัยสํารวจ โดยมุงเนนการวิจัยสํารวจและเปนการวิจัยสํารวจตัดขวาง
การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะหขอมู ลเชิงสถิติโดยใชขอมูล
เชิงปริมาณซึ่งเปนขอมูลในป 2554 ควบคูกับการวิจัยกรณี ซึ่งใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณเชิงลึก การวิจัยเชิงคุณภาพจะชวยใหมีความเขาใจปรากฏการณมากขึ้น
กิติพัฒน นนทปทมะดุล (2550) ไดใหความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพวาเปนกระบวนการ
แสวงหาความรูดวยการสืบคนความจริงที่เปนไปโดยธรรมชาติ พยายามสรางความรูความ
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เขาใจจากการมองภาพรวมอยางรอบดาน ใชนักวิจัยเปนเครื่องมือในการคนหาความรู และ
ใชวิธีการวิเคราะหตีความหมายในแบบอุปนัยเปนวิธีวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยเชิงปริมาณเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินไทย ในครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลประชากร และกลุมตัวอยางโดยใช
แบบสอบถามเปนกลุมตัวอยางที่เลือกมาโดยการสุม ดวยวิธี Stratified Random
Sampling จากพนักงานของสถาบันการเงินไทยในระดับผูจัดการสาขาเพื่อใหไดขอมูลที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยแบงประชากรออกเปน 3 กลุม ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดเอาไว 1) คือ กลุมสถาบันการเงินไทยขนาดใหญ ประกอบดวย จํานวน 4 สถาบัน
การเงินคือธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2) กลุมสถาบันการเงิน
ไทยขนาดกลาง ประกอบดวย จํานวน 3 สถาบันการเงินคือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) และ
3)กลุมสถาบันการเงินไทยขนาดเล็ก จํานวน 14 สถาบันการเงิน รวมจํานวนประชากร
6,225 คน ตัวอยาง 395 คน สถิติที่ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
วัตถุประสงคขอที่ 1 นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของธนาคารแหงประเทศ
ไทย กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรมีหนาที่กํากับ
ดูแลรับผิดชอบสถาบันการเงินไทย ทําใหสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคง พบวา ธนาคาร
แหงประเทศไทย (2551) ไดตราพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 เมื่อวันที่
27 มกราคม 2551 ไดกําหนดและใหอํานาจหนาที่ธ นาคารแหงประเทศไทยกํากับดูแล
สถาบันการเงินอยางครบถวนครอบคลุม ซึ่งโครงสรางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
ประกอบดวย 8 หมวดคือ การจัดตั้งและการขอรับใบอนุญาต โครงสรางสถาบันการเงิน
การกํากับสถาบันการเงินการตรวจสอบสถาบันการเงิน การแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงิน การเขาควบคุมสถาบันการเงิน การกํากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บทกําหนดโทษ การกํากับสถาบันการเงิน
วัตถุประสงคขอที่ 2 สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริห ารจัดการสถาบัน การเงิน ไทย พบวา ไดส มการพยากรณธ รรมาภิบาลของสถาบั น
การเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ดังนี้
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PF = a + bGR +cGM + dGTY + eGP + fGAC+ gGW
= -33.986 + .300GR + .290GM + .092GTY + .206GP + .116GAC+
.151GW
R2 = .757, SEE = 8.06432, F = 201.185, Sig. of F = .000
วัตถุประสงค ขอที่ 3 ระดับการมีธ รรมาภิบ าลของสถาบัน การเงิน ไทย ผลการ
วิเคราะหขอมูล และทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย โดยภาพรวม พบวา สถาบันการเงินไทยมีระดับธรรมา
ภิบาลในการบริหารจัดการโดยเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูงถึงระดับสูง โดยหลักความความ
รับผิดชอบมีระดับธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น แตอยูในระดับคอนขางสูง
และหลักนิติธรรมมีระดับ ธรรมาภิบาลมากกวา หลักธรรมาภิบาลอื่น และอยูในระดับสูง
เมื่อพิจารณาในองคประกอบยอย มีขอคนพบดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวางธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน กับการบริหารสินเชื่อ พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
สินเชื่อโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงถึงระดับสูงมาก โดยหลักความคุมคามีระดับธรรมาภิบาล
นอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น แตอยูในระดับสูง และหลักการมีสวนรวมมีร ะดับธรรมา
ภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงมาก
2. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวางธรรมาภิบาลของสถาบั น
การเงิน กับการบริหารการตลาด พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
การตลาดโดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ําไปถึงระดับสูงมาก โดยหลักความโปรงใสมีระดับธรรมา
ภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น และอยูในระดับต่ํา และหลักการมีสวนรวมมีร ะดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงมาก
3. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน กับการบริหารการปฏิบัติงาน พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางต่ําถึงระดับสูงที่สุด โดยหลักความคุมคา
มีระดับธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับคอนขางต่ํา และหลัก
ความโปรงใสมีระดับธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงที่สุด
4. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารสภาพคลอง พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
สภาพคลองโดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ําไปจนถึงระดับสูงมากโดยหลักการมีสวนรวมมีระดับ
ธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับต่ํา และหลักความคุมคามีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงมาก
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5. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารกลยุทธ พบวาสถาบันการเงินมีร ะดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
กลยุทธโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูงมากโดยหลักคุณธรรมมีระดับธรรมาภิ
บาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับปานกลาง และหลักความโปรงใสมีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงมาก
6. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารชื่อเสียง พบวาสถาบัน การเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
ชื่อเสียงโดยเฉลี่ยในระดับต่ําที่สุดถึงระดับสูงมาก โดยหลักความรับผิดชอบมีระดับธรรมา
ภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น และอยูในระดับต่ําที่สุด และหลักนิติธ รรมมีร ะดั บ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่นและอยูในระดับสูงมาก
วัตถุประสงคขอที่ 4 ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทยพบวาธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับ
การบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยอยูในระดับ .757 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกอยูใน
ระดับสู งอยางมีนัย สําคัญที่ร ะดับแอลฟา (α) เทากับ .05 หรือหมายถึงสัดสวนหรือ
เปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทยไดสูง หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะทําใหกําไรสุทธิกอนหักภาษีของ
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 75.7 รวมทั้งพบวา หลักนิติธรรมมีความสัมพันธกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย มากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น มีคาเทากับ .300 และมี
ความสัมพันธในเชิงบวก แสดงวาในการบริหารจัดการสถาบัน การเงินไทยโดยยึดหลักนิติ
ธรรม หากหลักนิติธรรม มีคาเพิ่มขึ้น 1 หนวยจะทําใหสถาบันการเงินไทย มีกําไรเพิ่มขึ้น
.300 ลานบาท และเมื่อพิจารณาในองคประกอบยอยพบวา
1. หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน กับการบริหารสินเชื่อมีความสัมพันธเชิง
บวก และอยูในระดับ.734 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) ที่ .05 ซึ่ง
แสดงวาการบริหารสินเชื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทําใหสินเชื่อมีคุณภาพดีขึ้นในระดับสูง
และแสดงว า สั ด ส ว นหรื อ เปอร เ ซ็ น ต ที่ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลทุ ก ตั ว สามารถอธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารสินเชื่อทําใหสินเชื่อมีคุณภาพดีขึ้นในระดับสูงถึงรอยละ73.4
หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารสินเชื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะ
ทําใหคุณภาพสินเชื่อดีขึ้นถึงรอยละ 73.4
2. หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารการตลาดมีความสัมพันธเชิง
บวกและอยูในระดับ.809 ซึ่งอยูในระดับสูงมากอยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) ที่ .05
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และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารการตลาดไดสูงมาก หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารการตลาด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลจะทําใหเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 80.9
3. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารการปฏิบัติงาน
เชิงบวก และอยูในระดับ.729 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) เทากับ
.05 และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของรายไดในระดับสูงหรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลจะทําใหรายไดเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 72.9
4. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารสภาพคลองเชิง
บวก และอยูในระดับ .80 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) เทากับ.05
และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของสภาพคลองไดในระดับสูง หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารสภาพ
คลองโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะทําใหสภาพคลองเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ
80.0
5. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารกลยุทธ เชิงบวก
และอยูในระดับ .734 ซึ่งอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) ที่ .05 และ
แสดงวาสัดสวนหรือเปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารกลยุทธไดในระดับสูง หรือสามารถอธิบายไดวา การบริหาร
กลยุทธโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน จะทําใหกําไรตอหัวพนักงานเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 73.4
6. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารชื่อเสียงเชิงบวก
และอยูในระดับ .727 ซึ่งอยูในระดับสูงยางมีนัยสําคัญที่ระดับแอลฟา (α) เทากับ .05
แสดงวาสัดสวนหรือเปอรเซ็นตที่หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารชื่อเสีย งไดในระดับสูงหรือสามารถอธิบายไดวาการบริหาร
ชื่อเสีย งโดยยึ ดหลักธรรมาภิ บาลของสถาบั น การเงิน จะทํ าใหความพึงพอใจของลูกค า
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 73.4
อภิปรายผล
ผูวิจัยอภิปรายผลตามขอคนพบที่ไดตาม ดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรมีหนาที่กํากับดูแล
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รับผิดชอบสถาบันการเงินไทยทําใหสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคง ทั้งสามหนวยงาน
มุงเนนออกเปนกฎหมายบังคับใชเชน ธนาคารแหงประเทศไทยไดเสนอออกพระราชบัญญัติ
ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น พ.ศ.2551 และธนาคารแห ง ประเทศไทยได อ าศั ย อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ออกประกาศนโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ
ใหส ถาบันการเงิน ถือปฏิบัติเพื่อใหส ถาบันการเงิน มีความมั่นคงเขมแข็ง มีธ รรมาภิบาล
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน เชนประกาศ ที่ สนส. 60/2551 วัน ที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และไดประกาศปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงใหหลักธรรมา
ภิบาลของสถาบันการเงินมีความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้นตามประกาศ ที่ สนส 13/2552
เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เปนตน ซึ่งเมื่อพิจารณา
ถึงบทบาท อํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ธนาคารแหงประเทศไทย เปน
หน วยงานที่มีบทบาท อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินไทย ที่สําคัญที่สุด
ดังนั้น หากสถาบัน การเงิน ไทยประสบปญหาการบริห ารจัดการที่ขาดธรรมาภิบาลของ
สถาบัน การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบไดสําหรับ
กระทรวงการคลั ง จะมี บ ทบาทในการกํ า กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น ในภาพกว า งเพื่ อ ให
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงการคลังจะรับ
นโยบายจากรัฐบาลโดยตรง ซึ่งแตกตางกับธนาคารแหงประเทศไทย ที่คอนขางมีอิสระใน
การออกนโยบายเอง เชนนโยบายการปองกันและแกไขปญหาการเกิดวิกฤตสถาบันการเงิน
เปนตนโดยกระทรวงการคลังไดออกเปนกฎหมายบังคับใช กฎหมายดังกลาวที่สําคัญ ๆ
เชน พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ.2541 พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544 และไดเสนอออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 2550 เพื่อใหเกิดความคลองตัว
เอื้ออํานวยตอการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีเปนจํานวนมากของสถาบันการเงินให
บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถรับซื้อ รับโอน และรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบั น การเงิ น เพื่ อ นํ า มาบริ ห ารหรื อ จํ า หน า ยจ า ยโอนต อ ไป และได เ สนอออก
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อใหความคุมครองผูฝากเงินรายยอย
ซึ่งเปนผูฝากจํานวนมากในสถาบันการเงิน และเพื่อชวยสงเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพ
ของระบบสถาบันการเงินโดยปองกันการตื่นตระหนก เรงถอนเงินฝากของผูฝากรายยอ ย
เมื่อสถาบันการเงินมีปญหาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเสนอออกพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และอาศัยอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว
ออกประกาศ ระเบียบตาง ๆ เชนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2545 ปรับปรุงแกไข
เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2549 เพื่ อ ให บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นปฏิ บั ติ อ ย า งมี ธ รรมาภิ บ าลเป น การให
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ความสําคัญกับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินเปนบริษัทจด
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ของธนาคารแหงประเทศไทย ดังกลาว
สอดคลองกับหลัก Corporate Governance ของ OECD ที่ไดประกาศ หลัก Corporate
Governance สําหรับภาคธุรกิจ ในป ค.ศ. 1999 และไดทบทวนปรับปรุงในป ค.ศ. 2004
คือการมีกรอบโครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล (Ensuring the Basis for
an Effective Corporate Governance) ซึ่งรวมถึงการมีกฎระเบียบและยึดถืออยาง
เครงครัด การใหสิทธิแกผูถือหุน และบทบาทหนาที่หลักของเจาของกิจการ (The Rights
of Shareholders and Key Ownership Function) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder) การกําหนดบทบาทหนาที่ของ
ผูมีสวนไดเสียในการกํากับดูแลกิจการ(The Role of Stakeholders in Corporate
Governance)การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the board) นโยบาย
กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งสามหนวยงานมุงเนนออกเปน
กฎหมายบังคับใช ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Porta, Silanes, shleifer, and Vishny
(2000) ไดวิจัยเรื่อง Investor Protection and Corporate Governance โดยชี้ใหเห็นวา
บริ ษั ท ในประเทศต า ง ๆ ที่ ไ ด วิ จั ย ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ธรรมาภิ บ าล (Corporate
Governance) ในเรื่องการปกปองนักลงทุนภายนอกที่เขามารวมลงทุนกับเจาของกิจการ
จากการแสวงหาผลประโยชนนําเงิ น รายไดของกิจ การเปน รายไดสว นตัว ของผูบริห าร
รวมทั้งปกปองผูถือหุนรายอื่น ๆ และปกปองสถาบันการเงินผูใหบริษัทกูเงินหรือใหเครดิต
ด ว ย โดยออกเป น กฎหมายบั ง คั บ ใช ซึ่ ง เห็ น ว า การมี ธ รรมาภิ บ าล (Corporate
Governance) โดยออกเปนกฎหมายบังคับใชจะไดผลมากกวา
วัตถุประสงคขอที่ 2 สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ขอคนพบคือ ไดสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยคือ สมการแสดงความสัมพันธระหวาง
ธรรมาภิบาลของถาสบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย มีความสัมพันธ
เชิงบวก แสดงวาหากการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมีธรรมาภิบาลสูง ผลกําไรก็จะ
สูง แตหากการบริห ารจัดการสถาบันการเงินไทยมีธ รรมาภิบาลต่ําผลกําไรก็จะต่ําหรือ
ขาดทุน ซึ่งสอดคลองกับงานการวิจัยของ Compers, Ishii and Metrick (2003) ไดพบวา
ความสัมพันธของการที่บริษัทธุรกิจขนาดใหญที่ยึดหลักธรรมาภิบาลสูง จะทําใหบริษัทมี
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กําไรสูง มีย อดขายเติบโตสูง การใชจายเงิน ทุน ต่ํา บริษัทมีมูล คาสูง และสอดคลองกับ
รายงานการวิจัยเรื่อง Does Corporate Governance Predict Firms’ Performance.
The Case of Ukraine พบวา เมื่อดรรชนี ธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นหนึ่งจุด ผลการปฏิบัติงาน
(Performance) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4%-1.9% และทําใหผลประกอบการของธุรกิจ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 40% แตในการวิจัยครั้งนี้แตกตางกับการวิจัยของ Compers, Ishii
and Metrick และ Zheka ในเรื่องตัวแปรที่ใชในการวิจัย ซึ่ง Compers, Ishii and
Metrick และZheka เนนการหาความสัมพันธระหวางการยึดหลักธรรมาภิบาล ดรรชนี
ธรรมาภิบาลกับผลประกอบการของธุรกิจทั่วไปซึ่งการวิจัยครั้งนี้มุงเนนที่ความสัมพัน ธ
ระหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับผลประกอบการ (กําไร) ของสถาบันการเงินไทย
ในการวิจัยเรื่อง Relationship Between Corporate Governance and Firm
Performance: An African Perspective พบวาองคกรที่นําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติได
ดีกวา จะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นกวา และมูลคาของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นกวา และ
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง Corporate Governance and Dividend Policy in Poland โดย
การสรางดรรชนีความโปรงใสและการเปดเผย (Transparency and Disclosure Index:
TDI) เพื่อวัดคุณภาพของธรรมาภิบาล ขององคกรธุรกิจ พบวาองคกรธุรกิจที่มี TDI สูงกวา
จะเชื่อมโยงกับระดับการจายผลตอบแทนแกผูถือหุน (Level of Dividend) ที่สูงกวา และ
องคกรที่นําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดดีกวา จะเชื่อมโยงกับมูลคาของธุรกิจองคกรเพิ่มขึ้นสูง
กวา การวิจัยของ Kyereboah-Coleman, Anthony, Kowalewski, Stetsyuk and
Talavera มุงเนนความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการธุรกิจขนาดใหญ
ทั่วไป ซึ่งแตกตางจากการวิจัยในครั้งนี้ที่มุงเนนความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงินกับการบริการจัดการสถาบันการเงินไทย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยพบวาการบริหารจัดการสถาบันการเงินจะตองยึดหลักธรรมาภิบาล
ทุกหลักแตทั้ งนี้ส ถาบัน การเงิน จะตองใหค วามสําคัญ กับหลักธรรมาภิบาลของสถาบั น
การเงินที่มีคาความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมากกวาหลักธรรมา
ภิบาลอื่น อีกประการหนึ่งดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวา หลักธรรมาภิบาลนั้นมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งในการบริห ารจัดการสถาบัน การเงิน ไทย ซึ่งจากการวิจัย พบวา หลักนิติธรรมมี
ความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมากกวาหลักธรรมาภิบาลอื่น โดย
หากหลักนิติธรรมมีคาเพิ่มขึ้น 1 หนวยจะทําใหสถาบันการเงินไทย มีกําไรเพิ่มขึ้น 300 ลาน
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บาท ซึ่งกลาวไดวาในการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยจะตองยึดหลักนิติธรรมเปน
สําคัญ นั่นคือจะตองใหความสําคัญ และปฏิบัติตามกฎหมาย คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure: SOP) กฎระเบียบขอบังคับ ตาง ๆ เชนกฎระเบียบใน
การขายผลิตภัณฑ การบริหารความเสี่ยงทุกดาน การปฏิบัติตามแผนธุรกิจ การบริหารเงิน
สดใหมีความเพียงพอกับความตองการของลูกคาและมีความเหมาะสม การวิเคราะหสินเชื่อ
มีการตรวจสอบขอมูลเอกสารหลักฐานจากผูขอสินเชื่อทุกราย การใชเครื่องมือวิเคราะห
สินเชื่อที่เปนมาตรฐานอยางเครงครัด เชนการทํา Risk Rating หรือการใช Scoring
Model หรือใช Credit Concentration เปนตน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหาร
จัดการสถาบันการเงินไทยเพื่อใหเนื้อหาสาระมีความสมบูรณและมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น
กวาควรมีการศึกษาวิจัยดังนี้
1. วิเคราะหเชิงสาเหตุประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสถาบันการเงินขนาด
เล็ก กลางและใหญ
2. ดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการชําระคืนเงินกูของลูกคาธนาคารรายบุคคลหรือ
กลุมบุคคล
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