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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพ่ือศึกษา 1) นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของ

ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทย 3) ระดับการมีธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินไทย 4) ความสัมพันธระหวาง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผสมผสานกัน ในการวิจัยเชิงปริมาณ เลือกกลุมตัวอยางจาก
ผูจัดการสาขาโดยการสุมคํานึงถึงความนาจะเปน จํานวน 395 คนรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงผูท่ีมีความรอบ
รูเรื่องสถาบันการเงิน จํานวน 5 คน รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณซึ่งใชแบบสัมภาษณมี
โครงสราง และแบบเปด สถิติ ท่ีใช คือคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน สรุปผลการวิจัยไดขอคนพบดังนี้

1. ธนาคารแหงประเทศไทย เปนองคการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการเงินไทย
โดยตรง และมีบทบาทสําคัญท่ีสุด โดยใชอํานาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ.2551 ออกประกาศ ตาง ๆ ใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติ เพ่ือใหสถาบันการเงิน
มีธรรมาภิบาล และกระทรวงการคลัง มีนโยบายเนนในเรื่องการแกไข และปองกันปญหา
ความไมม่ันคงของสถาบันการเงิน ไดออกพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ.
2541 และไดออกพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544 เพ่ือรับโอน และ
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ดําเนินการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน และไดเสนอใหออก
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพ่ือใหความคุมครองผูฝากเงินรายยอย
สําหรับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดใชอํานาจ  ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ออกประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจด
ทะเบียน กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 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
ระดับคอนขางต่ํา การบริหารสภาพคลอง พบวาหลักการมีสวนรวมมีระดับธรรมา
ภิบาลอยูในระดับต่ํา การบริหารชื่อเสียงพบวาหลักความรับผิดชอบมีระดับธรรมาภิบาลอยู
ในระดับต่ําท่ีสุด

4. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทยเชิงบวกมีคาเทากับ .757 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α)
เทากับ .05 หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลจะทําใหกําไรของสถาบันการเงินไทย เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 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
ในปจจุบันสถาบันการเงินมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในการ

เก้ือหนุน ภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญท้ังทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร การกอสราง
สาธารณูปโภค การคาสง การคาปลีก  การสงออก การนําเขา การบริการ และการอุปโภค
บริโภค  เนื่องจากสถาบันการเงินเปนตัวกลางในการระดมเงินทุน เงินฝาก จากประชาชน
และนําไปปลอยสินเชื่อใหแกผูตองการสินเชื่อท้ังบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งอยูในทุก
ภาคเศรษฐกิจของประเทศกลาวอีกนัยหนึ่งการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินเปนการรับ
ฝากเงินจากประชาชนและจายดอกเบี้ยเปนคาตอบแทน แลวนําเงินนั้นไปแสวงหา
ประโยชนซึ่งสวนใหญนําไปใหกู หรือเงินใหสินเชื่อสถาบันการเงินมีรายไดจากสวนตาง
ดอกเบี้ยรับของเงินท่ีใหสินเชื่อ กับดอกเบี้ยจายของเงินท่ีรับฝาก และรายไดจาก
คาธรรมเนียมตาง ๆ ในขณะท่ีเงินของผูลงทุนในสถาบันการเงินเอง (สวนของเจาของ) หรือ
ทุนจดทะเบียนท่ีนําไปลงทุนตั้งสถาบันการเงินข้ึนมามีเปนสวนนอยนิด เม่ือเทียบกับเงิน
ของประชาชนท่ีสถาบันการเงินรับฝากและเงินท่ีสถาบันการเงินใหสินเชื่อออกไป เชน
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สถาบันการเงินไทยมีเงินใหสินเชื่อท้ังสิ้นจํานวน 7,544,323.83
ลานบาท มีเงินฝากท้ังสิ้นจํานวน 7,247,468.67 ลานบาท ในขณะท่ีมีสวนของเจาของเพียง
1,057,410.64 ลานบาท (ธนาคารแหงประเทศ, 2555) เม่ือการดําเนินธุรกิจสถาบัน
การเงินเปนลักษณะเชนนี้ สถาบันการเงินจะดํารงอยูไดจึงข้ึนอยูกับการบริหารจัดการท่ีดี
สรางความเชื่อม่ันตอประชาชนเปนสําคัญ ซึ่งนอกจากจะใชหลักการบริหารพ้ืนฐานคือ
พ้ืนฐานคือ 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) ท้ังนี้การบริหารจัดการดังกลาวตองอยู
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล จึงจะสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนไดซึ่งเปน
ปจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน หากประชาชนขาดความเชื่อม่ันและ
ความไววางใจในสถาบันการเงิน ประชาชนก็จะพากันไปถอนเงินฝากทําใหสถาบันการเงิน
ขาดสภาพคลอง และไมสามารถชําระหนี้ได เกิดวิกฤตดําเนินกิจการตอไปไมได และปญหา
อาจจะลุกลามบานปลายตอไปยังสถาบันการเงินอ่ืน ๆ เกิดวิกฤตดวย การศึกษาธรรมาภิ
บาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ผูวิจัยมีแรงจูงใจ
เนื่องมาจากไดปฏิบัติงานอยูกับสถาบันการเงินมามากกวา 30 ปไดศึกษาและสังเกตในอดีต
ท่ีผานมาเกิดวิกฤตกับสถาบันการเงินอยางรุนแรงมาแลวหลายครั้ง หลายสถาบันการเงิน
บางครั้งเกิดวิกฤตเฉพาะสถาบันการเงิน บางครั้งเม่ือเกิดวิกฤตกับสถาบันการเงินหนึ่ง
เหตุการณไดลุกลามไปยังสถาบันการเงินอ่ืนเกิดวิกฤตดวย ซึ่งยังไมมีผูวิจัยอยางชัดเจนวา
สาเหตุท่ีทําใหสถาบันการเงินเกิดวิกฤต จนถูกทางการสั่งปดกิจการหรือถูกสั่งใหควบรวม
หรือถูกทางการเขาซื้อหุนเพ่ิมทุนจนทางการเปนผูถือหุนใหญหรือตองเขาโครงการ
ชวยเหลือจากทางการดวยความจําเปนหรือบางรายตองขายกิจการใหชาวตางชาติจนบาง
สถาบันการเงินชาวตางชาติเปนผูถือหุนใหญ นั้นอาจจะมีสาเหตุจากหลายปจจัย แตสาเหตุ
ท่ีเกิดจากปจจัยภายในของสถาบันการเงินเองปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญคือ การบริหารจัดการท่ีไม
มีธรรมาภิบาล หรือมีธรรมาภิบาลนอย ซึ่งมีวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของของ
นักวิชาการตาง ๆ สนับสนุนแนวคิด กลาวคือ ธนาคารจีนสยามทุน ถูกศาลพิพากษาให
ลมละลาย ในป พ.ศ. 2456 สาเหตุมาจากมีการทุจริตในหมูผูบริหารจนทําใหธนาคารขาด
เงินทุนหมุนเวียน และในป พ.ศ. 2502 ไดเกิดกรณีธนาคารเกษตรไดปลอยเงินกูใหกับผูถือ
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หุนใหญ เปนจํานวนสูงโดยไมมีความสมารถในการชําระหนี้คืน ผูฝากเงินไมเชื่อม่ันทําให
เกิดความตระหนกพากันไปถอนเงินฝาก ทําใหธนาคารขาดสภาพคลอง ไมสามารถหาเงิน
จายคืนผูฝากได กรณีตอมาคือกรณีวิกฤตธนาคารไทยพัฒนา ในป พ.ศ. 2513 ธนาคารไทย
พัฒนาใหกูยืมแกกิจการในเครือขายเปนจํานวนสูง โดยหลักประกันไมเพียงพอ และธุรกิจใน
เครือขายนั้นไมมีความสามารถในการชําระหนี้คืนธนาคาร ธนาคารไทยพัฒนาจึงเกิดภาวะ
วิกฤตขาดสภาพคลอง ไมสามารถจายเงินใหผูถอนเงินฝากได ซึ่งไดเกิดวิกฤตอีกหลาย
สถาบันการเงินในลักษณะเชนนี้ ในป พ.ศ. 2522 บริษัทราชาเงินทุน จํากัด เกิดวิกฤตข้ึน
อยางรุนแรง ทางการไดเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สาเหตุจากบริษัท ฯ ไดใหบริษัท
ในเครือกูยืมเงินเปนจํานวนมากเพ่ือซื้อหุนของบริษัทราชาเงินทุน จํากัด เอง โดยไมมี
หลักประกัน นอกจากนี้ยังใหพนักงาน และบุคคลภายนอกกูยืมเงินเพ่ือซื้อหุนของบริษัท ฯ
โดยไมมีหลักประกันเชนกัน เพ่ือทําใหราคาหุนของบริษัท ฯ พุงสูงข้ึน จะเห็นไดวาการ
บริหารงานของบริษัท ฯ ดังกลาว เจาของบริษัทแสวงหาประโยชนจากการเก็งกําไรโดยปน
ราคาหุนของบริษัท ฯ ทําใหประชาชนขาดความเชื่อม่ันตอบริษัท ฯ ประชาชนถอนเงินฝาก
จากบริษัท ฯ ทําใหบริษัท ฯ ประสบปญหาขาดสภาพคลองอยางรุนแรง และไมสามารถ
ชําระหนี้ได วิกฤตการณครั้งนี้ไดสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของสถาบันการเงินตาง ๆ ใน
ประเทศเปนวงกวาง จนในท่ีสุดบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอรอ่ืน ๆ จํานวนมากก็
ประสบปญหาตามมาในป พ.ศ.2526 ในป พ.ศ. 2527 ไดเกิดวิกฤตธนาคารเอเซียทรัสต
จํากัด โดยธนาคารแหงประเทศไทยตรวจพบวา การบริหารงานของธนาคารแหงนี้มี
ขอบกพรองในเรื่องการใหสินเชื่อ เชน มีการใหสินเชื่อในวงเงินท่ีสูงโดยมีหลักประกันไม
เพียงพอ อีกท้ังมีการใหสินเชื่อแกกิจการในเครือท่ีกรรมการของธนาคารเขาไปมีสวนรวมใน
การบริหารงานเปนตน ซึ่งเปนการผิดกฎหมายธนาคารพาณิชย และผูฝากเงินไมมีความ
เชื่อม่ันไดถอนเงินฝากออกจากธนาคาร ธนาคารฯ ไมสามารถจายเงินชําระดุลการหักบัญชี
ท่ีขาดได

ในป พ.ศ. 2529 ไดเกิดวิกฤตธนาคารมหานคร จํากัด โดยธนาคารแหงประเทศ
ไทยตรวจสอบพบวา ระบบการบริหารงาน และการตัดสินใจในเรื่องสําคัญตาง ๆ ของ
ธนาคารมหานคร จํากัด ข้ึนอยูกับกรรมการผูจัดการแตเพียงผูเดียว และไดปลอยสินเชื่อแก
กิจการสวนตัวของผูบริหารธนาคาร เปนจํานวนสูง โดยไมมีความสามารถชําระหนี้คืน และ
พบวา มีสินเชื่ออีกเปนจํานวนมากท่ีมีหลักประกันไมเพียงพอกรรมการผูจัดการไดถูก
ธนาคารแหงประเทศไทยแจงความดําเนินคดีในขอหาทําผิดพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย พ.ศ.2505  ในป พ.ศ. 2530 ไดเกิดวิกฤตธนาคารนครหลวงไทยจํากัด สาเหตุหลัก
เกิดจากการปลอยเงินกูใหกรรมการของธนาคารและกิจการในเครือโดยมีหลักประกันไม
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เพียงพอและการปลอยใหหนี้สินบางสัญญาขาดอายุความ ทําใหธนาคารอยูในฐานะไม
ม่ันคง และธนาคารฯไมสามารถแสวงหากําไรจากการดําเนินงานได ในป พ.ศ. 2536  ได
เกิดวิกฤตบริษัทเงินทุนเฟริสทซิตี้อินเวสทเมนต จํากัด บริษัทประสบปญหาสภาพคลอง
เนื่องจากมีเหตุการณจับผูปนหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเจาของบริษัท ฯ
เปนผูถูกกลาวหาในคดีดังกลาว นอกจากนี้บริษัทยังมีการตกแตงบัญชี โดยมีการปลอม
ลูกหนี้สินเชื่อเปนจํานวนมากโดยหนี้สินเหลานี้มีหลักประกันไมเพียงพอ ประชาชนท่ีฝาก
เงินกับบริษัทเกิดความหวาดระแวงพากันถอนเงินจากบริษัทเปนจํานวนมาก จนเกิดปญหา
สภาพคลองไมสามารถจายเงินฝากคืนแกประชาชนได ในป พ.ศ. 2539 วิกฤตธนาคาร
กรุงเทพ ฯ พาณิชยการ จํากัด ธนาคารแหงประเทศไทย ตรวจสอบพบวา ธนาคารกรุงเทพ
ฯ พาณิชยการ จํากัด ปลอยสินเชื่อรายใหญจํานวนสูงโดยไมระมัดระวัง ปลอยสินเชื่อเพ่ือ
ครอบงํากิจการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยไมไดพิจารณาดวยความรอบคอบ
รัดกุม และมีผูบริหารของธนาคารมีสวนเก่ียวของ มีผลประโยชน การประเมินราคา
หลักทรัพยประกันสูงกวาราคาตลาด การใหเบิกเงินเกินบัญชีโดยไมมีสัญญากูและไมมี
หลักประกัน ทําใหเกิดความเสียหายกับธนาคารจํานวนสูง (คณะกรรมการศึกษา เสนอแนะ
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศไทย (ศปร.), 2543;
ชัยชาญ วิบูลยสิน, 2541; สมศักดิ์ ศักดิ์ชลาธร, 2539; พงศอดุล กฤษณะราช, 2549)
วิกฤตสถาบันการเงินไทย ในป 2540 ประชาชนเกิดความไมเชื่อม่ันตอสถาบันการเงินอยาง
รุนแรง สถาบันการเงินท้ังระบบมีปญหาสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (Nonperforming
Loans: NPL) จํานวนมาก มีผลประกอบการขาดทุน และชะลอการปลอยสินเชื่อใหม
ขณะเดียวกันรัฐบาลไดออกประกาศคุมครองผูฝากเงินและเจาหนี้แบบเต็มจํานวน และเขา
ไปคํ้าประกันเงินฝากของประชาชนท่ีฝากเงินกับสถาบันการเงินท่ีถูกสั่งปด โดยให
เปลี่ยนเปนบัตรเงินฝาก (Negotiated Certificate Deposits: NCD) ซึ่งประชาชนผูฝาก
เงินจะตองถือไวระยะหนึ่งจึงจะถอนเงินฝากได วิกฤตสถาบันการเงินป 2540 ไดสงผล
กระทบและกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ซึ่ง
ประมาณการความเสียหายตาง ๆ คือสูญเสียทุนสํารองเงินตราตางประเทศประมาณ
35,800 ลานดอลลารสหรัฐ หากคิดเปนเงินบาทเปนเงินประมาณ 1,200,000 ลานบาท
(1 ดอลลา = 35 บาท) ซึ่งตองกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International
Monetary Fund: IMF)จํานวน 17,200 ลานดอลลารสหรัฐ (ยังไมรวมดอกเบี้ย) มาเพ่ิมทุน
สํารองของประเทศ คิดเปนเงินบาท จํานวนประมาณ 602,000 ลานบาท หนี้ดอยคุณภาพ
ของธนาคารพาณิชยท้ังระบบ ซึ่งธนาคารพาณิชยจะตองตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณ 1,316,000 ลานบาท ภาระหนี้ของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
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การเงินประมาณ 700,000 ลานบาท ซึ่งเปนภาระหนี้ท่ีเกิดจากการเขาชวยเหลือสถาบัน
การเงินท่ีมีปญหา (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546; คณะกรรมการศึกษา
และเสนอแนะมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศไทย
(ศปร.), 2543) นอกจากนี้บริษัทธุรกิจขนาดใหญ ในประเทศไทยตางไดรับผลเสียหายจาก
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ดวยเชน กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ประสบปญหาทางดานเงิน
สดหมุนเวียน และปญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากมีหนี้สินจากการ
กูยืมเงินตราตางประเทศประมาณ 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ โดยหนี้สวนมากนั้นเปนหนี้ท่ี
ไมไดประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและตองจายคืนในระยะสั้น และ 5 ใน 6 บริษัท
ของกลุมเจริญโภคภัณฑท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับความ
เสียหายเปนจํานวน 28,000 ลานบาท  กลุมบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญอีกแหงหนึ่งคือ
กลุมบริษัทปูนซีเมนตไทยก็ประสบปญหา และมีความเสียหายจากเงินกูตางประเทศจํานวน
4,200 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่ง 3 ใน 4 ของเงินกูตางประเทศนี้เปนเงินกูระยะสั้น และเกือบ
ท้ังหมดไมไดประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน วิกฤตครั้งนี้เปนสาเหตุทําใหกลุมบริษัท
ปูนซีเมนตไทยตองขายทรัพยสินของบริษัทท่ีอยูในตางประเทศ และชะลอโครงการท่ีจะใช
เงินลงทุนจํานวนมากออกไป ในสวนของความเสียหายทางการเงินท่ีตกเปนภาระกองทุน
เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินท่ีตองเขาไปแบกรับซึ่งในท่ีสุดก็คือภาระของ
ประชาชน นอกจากนั้นยังทําใหเกิดปญหาการวางงานท้ังคนงานในภาคธุรกิจการเงินท่ี
สถาบันการเงินตางๆ ถูกปดกิจการและในภาคธุรกิจอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีลดกําลังการผลิต
หรือไดปดกิจการ รวมท้ังการตกต่ําลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยและการปดกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยขาดทุนและไดรับ
ความเสียหายอีกหลายแสนลานบาท ซึ่งกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาดังปรากฏเปนขาวใน
หนังสือพิมพและสื่อมวลชนอ่ืนๆ ไมวาจะเปนการฆาตัวตายยกครอบครัว การปลนฆาชิง
ทรัพย การคายาเสพติด เพราะปญหาการสูญเสียเงินลงทุนการตกงาน และภาระหนี้สิน
ตางๆผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูบริหารสถาบันการเงินหนึ่งจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ธรรมาภิ
บาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการของสถาบันการเงินไทยเพ่ือนําขอคนมา
กําหนดนโยบายเชิงบริหารตอไป
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2. หลักคุณธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อ บริหารการตลาด
บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง

3. หลักความโปรงใสมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อบริหารการตลาด
บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง

4. หลักการมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อบริหาร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง

5. หลักความรับผิดชอบมีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารสินเชื่อบริหาร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง

6. หลักความคุมคามีความสัมพันธเชิงบวกกับกับการบริหารสินเชื่อบริหาร
การตลาด บริหารการปฏิบัติงาน บริหารสภาพคลอง บริหารกลยุทธ บริหารชื่อเสียง

วัตถุประสงคการวิจัย
1. นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ซึ่งเปนองคกรมีหนาท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบสถาบัน
การเงินไทย ท่ีสงผลทําใหสถาบันการเงินไทยมีความม่ันคง)

2. สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินไทย

3. ระดับการมีธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินไทย
4. ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการ

สถาบันการเงินไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงิน

ไทยในครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกัน หรือเปนการ
วิจัยกรณีและการวิจัยสํารวจ โดยมุงเนนการวิจัยสํารวจและเปนการวิจัยสํารวจตัดขวาง
การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติโดยใชขอมูล
เชิงปริมาณซึ่งเปนขอมูลในป 2554 ควบคูกับการวิจัยกรณี ซึ่งใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณเชิงลึก การวิจัยเชิงคุณภาพจะชวยใหมีความเขาใจปรากฏการณมากข้ึน
กิติพัฒน นนทปทมะดุล (2550) ไดใหความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพวาเปนกระบวนการ
แสวงหาความรูดวยการสืบคนความจริงท่ีเปนไปโดยธรรมชาติ พยายามสรางความรูความ
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เขาใจจากการมองภาพรวมอยางรอบดาน ใชนักวิจัยเปนเครื่องมือในการคนหาความรู และ
ใชวิธีการวิเคราะหตีความหมายในแบบอุปนัยเปนวิธีวิเคราะหขอมูล

ในการวิจัยเชิงปริมาณเรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินไทย ในครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลประชากร และกลุมตัวอยางโดยใช
แบบสอบถามเปนกลุมตัวอยางท่ีเลือกมาโดยการสุม ดวยวิธี Stratified Random
Sampling จากพนักงานของสถาบันการเงินไทยในระดับผูจัดการสาขาเพ่ือใหไดขอมูลท่ี
เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยแบงประชากรออกเปน 3 กลุม ตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
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 สถิติท่ีใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
วัตถุประสงคขอท่ี 1 นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ของธนาคารแหงประเทศ

ไทย กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรมีหนาท่ีกํากับ
ดูแลรับผิดชอบสถาบันการเงินไทย ทําใหสถาบันการเงินไทยมีความม่ันคง พบวา ธนาคาร
แหงประเทศไทย (2551) ไดตราพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 เม่ือวันท่ี
27 มกราคม 2551 ไดกําหนดและใหอํานาจหนาท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกํากับดูแล
สถาบันการเงินอยางครบถวนครอบคลุม ซึ่งโครงสรางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
ประกอบดวย 8 หมวดคือ การจัดตั้งและการขอรับใบอนุญาต โครงสรางสถาบันการเงิน
การกํากับสถาบันการเงินการตรวจสอบสถาบันการเงิน การแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงิน การเขาควบคุมสถาบันการเงิน การกํากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บทกําหนดโทษ การกํากับสถาบันการเงิน

วัตถุประสงคขอท่ี 2 สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย พบวา ไดสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบัน
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
วัตถุประสงคขอท่ี 3 ระดับการมีธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินไทย ผลการ

วิเคราะหขอมูล และทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย โดยภาพรวม พบวา สถาบันการเงินไทยมีระดับธรรมา
ภิบาลในการบริหารจัดการโดยเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางสูงถึงระดับสูง โดยหลักความความ
รับผิดชอบมีระดับธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืน แตอยูในระดับคอนขางสูง
และหลักนิติธรรมมีระดับ ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืน และอยูในระดับสูง
เม่ือพิจารณาในองคประกอบยอย มีขอคนพบดังนี้

1. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวางธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน กับการบริหารสินเชื่อ พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
สินเชื่อโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงถึงระดับสูงมาก โดยหลักความคุมคามีระดับธรรมาภิบาล
นอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืน แตอยูในระดับสูง และหลักการมีสวนรวมมีระดับธรรมา
ภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงมาก

2. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวางธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน กับการบริหารการตลาด พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
การตลาดโดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ําไปถึงระดับสูงมาก โดยหลักความโปรงใสมีระดับธรรมา
ภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับต่ํา และหลักการมีสวนรวมมีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงมาก

3. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน กับการบริหารการปฏิบัติงาน พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางต่ําถึงระดับสูงท่ีสุด โดยหลักความคุมคา
มีระดับธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับคอนขางต่ํา และหลัก
ความโปรงใสมีระดับธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงท่ีสุด

4. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารสภาพคลอง พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
สภาพคลองโดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ําไปจนถึงระดับสูงมากโดยหลักการมีสวนรวมมีระดับ
ธรรมาภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับต่ํา และหลักความคุมคามีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงมาก
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5. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารกลยุทธ พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
กลยุทธโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูงมากโดยหลักคุณธรรมมีระดับธรรมาภิ
บาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับปานกลาง และหลักความโปรงใสมีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงมาก

6. ผลการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานระหวาง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารชื่อเสียง พบวาสถาบันการเงินมีระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
ชื่อเสียงโดยเฉลี่ยในระดับต่ําท่ีสุดถึงระดับสูงมาก โดยหลักความรับผิดชอบมีระดับธรรมา
ภิบาลนอยกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับต่ําท่ีสุด และหลักนิติธรรมมีระดับ
ธรรมาภิบาลมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืนและอยูในระดับสูงมาก

วัตถุประสงคขอท่ี 4 ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทยพบวาธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับ
การบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยอยูในระดับ .757 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกอยูใน
ระดับสูงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) เทากับ .05 หรือหมายถึงสัดสวนหรือ
เปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทยไดสูง หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินไทยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะทําใหกําไรสุทธิกอนหักภาษีของ
สถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 75.7 รวมท้ังพบวา หลักนิติธรรมมีความสัมพันธกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย มากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืน มีคาเทากับ .300 และมี
ความสัมพันธในเชิงบวก แสดงวาในการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยโดยยึดหลักนิติ
ธรรม หากหลักนิติธรรม มีคาเพ่ิมข้ึน 1 หนวยจะทําใหสถาบันการเงินไทย มีกําไรเพ่ิมข้ึน
.300 ลานบาท และเม่ือพิจารณาในองคประกอบยอยพบวา

1. หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน กับการบริหารสินเชื่อมีความสัมพันธเชิง
บวก และอยูในระดับ.734 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) ท่ี .05  ซึ่ง
แสดงวาการบริหารสินเชื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทําใหสินเชื่อมีคุณภาพดีข้ึนในระดับสูง
และแสดงวาสัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลทุกตัว สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารสินเชื่อทําใหสินเชื่อมีคุณภาพดีข้ึนในระดับสูงถึงรอยละ73.4
หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารสินเชื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะ
ทําใหคุณภาพสินเชื่อดีข้ึนถึงรอยละ 73.4

2. หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารการตลาดมีความสัมพันธเชิง
บวกและอยูในระดับ.809 ซึ่งอยูในระดับสูงมากอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) ท่ี .05
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และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารการตลาดไดสูงมาก หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารการตลาด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลจะทําใหเงินฝากเพ่ิมข้ึนสูงถึงรอยละ 80.9

3. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารการปฏิบัติงาน
เชิงบวก และอยูในระดับ.729 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) เทากับ
.05 และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของรายไดในระดับสูงหรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลจะทําใหรายไดเพ่ิมข้ึนสูงถึงรอยละ 72.9

4. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารสภาพคลองเชิง
บวก และอยูในระดับ .80 ซึ่งอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) เทากับ.05
และแสดงวา สัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของสภาพคลองไดในระดับสูง หรือสามารถอธิบายไดวาการบริหารสภาพ
คลองโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะทําใหสภาพคลองเพ่ิมข้ึนสูงถึงรอยละ
80.0

5. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารกลยุทธเชิงบวก
และอยูในระดับ .734 ซึ่งอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) ท่ี .05 และ
แสดงวาสัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารกลยุทธไดในระดับสูง หรือสามารถอธิบายไดวา การบริหาร
กลยุทธโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน จะทําใหกําไรตอหัวพนักงานเพ่ิมข้ึนถึง
รอยละ 73.4

6. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินมีความสัมพันธกับการบริหารชื่อเสียงเชิงบวก
และอยูในระดับ .727 ซึ่งอยูในระดับสูงยางมีนัยสําคัญท่ีระดับแอลฟา (α) เทากับ .05
แสดงวาสัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารชื่อเสียงไดในระดับสูงหรือสามารถอธิบายไดวาการบริหาร
ชื่อเสียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินจะทําใหความพึงพอใจของลูกคา
เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 73.4

อภิปรายผล
ผูวิจัยอภิปรายผลตามขอคนพบท่ีไดตาม ดังนี้
วัตถุประสงคขอท่ี 1 นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย

กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรมีหนาท่ีกํากับดูแล
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รับผิดชอบสถาบันการเงินไทยทําใหสถาบันการเงินไทยมีความม่ันคง ท้ังสามหนวยงาน
มุงเนนออกเปนกฎหมายบังคับใชเชน ธนาคารแหงประเทศไทยไดเสนอออกพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และธนาคารแหงประเทศไทยไดอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ออกประกาศนโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ
ใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติเพ่ือใหสถาบันการเงินมีความม่ันคงเขมแข็ง มีธรรมาภิบาล
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน เชนประกาศ ท่ี สนส. 60/2551 วันท่ี 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และไดประกาศปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงใหหลักธรรมา
ภิบาลของสถาบันการเงินมีความครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึนตามประกาศ ท่ี สนส 13/2552
เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 เปนตน ซึ่งเม่ือพิจารณา
ถึงบทบาท อํานาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ธนาคารแหงประเทศไทย เปน
หนวยงานท่ีมีบทบาท อํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลสถาบันการเงินไทย ท่ีสําคัญท่ีสุด
ดังนั้นหากสถาบันการเงินไทยประสบปญหาการบริหารจัดการท่ีขาดธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบไดสําหรับ
กระทรวงการคลังจะมีบทบาทในการกํากับดูแลสถาบันการเงินในภาพกวางเพ่ือให
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงการคลังจะรับ
นโยบายจากรัฐบาลโดยตรง ซึ่งแตกตางกับธนาคารแหงประเทศไทย ท่ีคอนขางมีอิสระใน
การออกนโยบายเอง เชนนโยบายการปองกันและแกไขปญหาการเกิดวิกฤตสถาบันการเงิน
เปนตนโดยกระทรวงการคลังไดออกเปนกฎหมายบังคับใช กฎหมายดังกลาวท่ีสําคัญ ๆ
เชน พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ.2541 พระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544 และไดเสนอออกพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 2550 เพ่ือใหเกิดความคลองตัว
เอ้ืออํานวยตอการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีมีเปนจํานวนมากของสถาบันการเงินให
บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถรับซื้อ รับโอน และรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน เ พ่ือนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป และได เสนอออก
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพ่ือใหความคุมครองผูฝากเงินรายยอย
ซึ่งเปนผูฝากจํานวนมากในสถาบันการเงิน และเพ่ือชวยสงเสริมความม่ันคงและเสถียรภาพ
ของระบบสถาบันการเงินโดยปองกันการตื่นตระหนก เรงถอนเงินฝากของผูฝากรายยอย
เม่ือสถาบันการเงินมีปญหาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเสนอออกพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และอาศัยอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาว
ออกประกาศ ระเบียบตาง ๆ เชนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2545 ปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 เพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติอยางมีธรรมาภิบาลเปนการให
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ความสําคัญกับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ของธนาคารแหงประเทศไทย ดังกลาว
สอดคลองกับหลัก Corporate Governance ของ OECD ท่ีไดประกาศ หลัก Corporate
Governance สําหรับภาคธุรกิจ ในป ค.ศ. 1999 และไดทบทวนปรับปรุงในป ค.ศ. 2004
คือการมีกรอบโครงสรางการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล (Ensuring the Basis for
an Effective Corporate Governance) ซึ่งรวมถึงการมีกฎระเบียบและยึดถืออยาง
เครงครัด  การใหสิทธิแกผูถือหุน และบทบาทหนาท่ีหลักของเจาของกิจการ (The Rights
of Shareholders and Key Ownership Function) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder) การกําหนดบทบาทหนาท่ีของ
ผูมีสวนไดเสียในการกํากับดูแลกิจการ(The Role of Stakeholders in Corporate
Governance)การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the board) นโยบาย
กฎหมาย กฎระเบียบเก่ียวกับธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังสามหนวยงานมุงเนนออกเปน
กฎหมายบังคับใช ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Porta, Silanes, shleifer, and Vishny
(2000) ไดวิจัยเรื่อง Investor Protection and Corporate Governance โดยชี้ใหเห็นวา
บริ ษัทในประเทศตาง ๆ ท่ีได วิ จัย  ใหความสํา คัญกับธรรมาภิบาล (Corporate
Governance) ในเรื่องการปกปองนักลงทุนภายนอกท่ีเขามารวมลงทุนกับเจาของกิจการ
จากการแสวงหาผลประโยชนนําเงินรายไดของกิจการเปนรายไดสวนตัวของผูบริหาร
รวมท้ังปกปองผูถือหุนรายอ่ืน ๆ และปกปองสถาบันการเงินผูใหบริษัทกูเงินหรือใหเครดิต
ดวย โดยออกเปนกฎหมายบั ง คับใช  ซึ่ ง เห็นว าการมีธรรมาภิบาล (Corporate
Governance) โดยออกเปนกฎหมายบังคับใชจะไดผลมากกวา

วัตถุประสงคขอท่ี 2 สรางสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ขอคนพบคือ ไดสมการพยากรณธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยคือ สมการแสดงความสัมพันธระหวาง
ธรรมาภิบาลของถาสบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย มีความสัมพันธ
เชิงบวก แสดงวาหากการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมีธรรมาภิบาลสูง ผลกําไรก็จะ
สูง แตหากการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมีธรรมาภิบาลต่ําผลกําไรก็จะต่ําหรือ
ขาดทุน ซึ่งสอดคลองกับงานการวิจัยของ Compers, Ishii and Metrick (2003) ไดพบวา
ความสัมพันธของการท่ีบริษัทธุรกิจขนาดใหญท่ียึดหลักธรรมาภิบาลสูง จะทําใหบริษัทมี
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กําไรสูง มียอดขายเติบโตสูง การใชจายเงินทุนต่ํา บริษัทมีมูลคาสูง และสอดคลองกับ
รายงานการวิจัยเรื่อง Does Corporate Governance Predict Firms’ Performance.
The Case of Ukraine พบวา เม่ือดรรชนี ธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึนหนึ่งจุด ผลการปฏิบัติงาน
(Performance) จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 0.4%-1.9% และทําใหผลประกอบการของธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 40% แตในการวิจัยครั้งนี้แตกตางกับการวิจัยของ Compers, Ishii
and Metrick และ Zheka ในเรื่องตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ซึ่ง Compers, Ishii and
Metrick และZheka เนนการหาความสัมพันธระหวางการยึดหลักธรรมาภิบาล ดรรชนี
ธรรมาภิบาลกับผลประกอบการของธุรกิจท่ัวไปซึ่งการวิจัยครั้งนี้มุงเนนท่ีความสัมพันธ
ระหวางธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับผลประกอบการ (กําไร) ของสถาบันการเงินไทย
ในการวิจัยเรื่อง Relationship Between Corporate Governance and Firm
Performance: An African Perspective พบวาองคกรท่ีนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติได
ดีกวา จะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนกวา และมูลคาของธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึนกวา และ
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง Corporate Governance and Dividend Policy in Poland โดย
การสรางดรรชนีความโปรงใสและการเปดเผย (Transparency and Disclosure Index:
TDI) เพ่ือวัดคุณภาพของธรรมาภิบาล ขององคกรธุรกิจ พบวาองคกรธุรกิจท่ีมี TDI สูงกวา
จะเชื่อมโยงกับระดับการจายผลตอบแทนแกผูถือหุน (Level of Dividend) ท่ีสูงกวา และ
องคกรท่ีนําธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดดีกวา จะเชื่อมโยงกับมูลคาของธุรกิจองคกรเพ่ิมข้ึนสูง
กวา การวิจัยของ Kyereboah-Coleman, Anthony, Kowalewski, Stetsyuk and
Talavera มุงเนนความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการธุรกิจขนาดใหญ
ท่ัวไป   ซึ่งแตกตางจากการวิจัยในครั้งนี้ท่ีมุงเนนความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงินกับการบริการจัดการสถาบันการเงินไทย

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยพบวาการบริหารจัดการสถาบันการเงินจะตองยึดหลักธรรมาภิบาล

ทุกหลักแตท้ังนี้สถาบันการเงินจะตองใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินท่ีมีคาความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมากกวาหลักธรรมา
ภิบาลอ่ืน อีกประการหนึ่งดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวา หลักธรรมาภิบาลนั้นมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งในการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย ซึ่งจากการวิจัยพบวาหลักนิติธรรมมี
ความสัมพันธกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทยมากกวาหลักธรรมาภิบาลอ่ืน โดย
หากหลักนิติธรรมมีคาเพ่ิมข้ึน 1 หนวยจะทําใหสถาบันการเงินไทย มีกําไรเพ่ิมข้ึน 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
สินเชื่อท่ีเปนมาตรฐานอยางเครงครัด เชนการทํา Risk Rating หรือการใช Scoring
Model หรือใช Credit Concentration เปนตน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหาร

จัดการสถาบันการเงินไทยเพ่ือใหเนื้อหาสาระมีความสมบูรณและมีความครอบคลุมยิ่งข้ึน
กวาควรมีการศึกษาวิจัยดังนี้

1. วิเคราะหเชิงสาเหตุประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสถาบันการเงินขนาด
เล็ก กลางและใหญ

2. ดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการชําระคืนเงินกูของลูกคาธนาคารรายบุคคลหรือ
กลุมบุคคล

3.ธรรมาภิบาลของผูบริหารธนาคารตอการตัดสินปลอยสินเชื่อใหกับลูกคา
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