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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงระหว่างระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งกับ
ผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
และ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางอ้อมระหว่างระยะเวลาที่ผบู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งกับผลการดาเนินงานโดยใช้
ความเสีย่ งของบริษทั เป็ นตัวแปรคั ่นกลาง สถิติทใ่ี ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉลี่ย
และ 2) สถิติการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics ผลงานวิจยั
พบว่า (1) ระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดารงตาแหน่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดาเนินงานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 ยิง่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีผพู้ ทิ กั ษ์ผลประโยชน์ (Stewardship Theory)
ทีอ่ ธิบายได้ว่าผูบ้ ริหารทาหน้าทีเ่ ป็ นผูพ้ ทิ กั ษ์ (Steward) เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตัว ผลงานวิจยั (2) การศึกษาความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างระยะเวลาทีผ่ ู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งกับผล
การดาเนินงาน โดยใช้ความเสีย่ งบริษทั เป็ นตัวแปรคั ่นกลาง ผลจากการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างพบว่า
ความเสี่ย งบริษัท ท าหน้ า ที่เ ป็ น ตัว แปรคัน่ กลางส่ ง ผ่ า นแบบบางส่ ว น (Partial Mediation) ที่มีอิท ธิพ ลท าให้
ความสัมพันธ์ระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ ง ต่อผลการดาเนินงานลดลงแต่ยงั คงมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.01 ความเสีย่ งบริษทั ทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นตัวแปรคั ่นกลางทาให้ทราบความสัมพันธ์ทซ่ี บั ซ้อนระหว่าง
ตัวแปร ผลการทดสอบพบว่า ระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเสีย่ งบริษทั
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 สอดคล้องกับทฤษฎีตวั แทนทีอ่ ธิบายว่าผูบ้ ริหารไม่กล้าทีจ่ ะลงทุน
ในโครงการที่มคี วามเสี่ยงแต่ให้ผลตอบแทนสูง เพราะการลงทุนที่ผดิ พลาดจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตาแหน่ ง
หน้ า ที่ นอกจากนี้ ผ ลการทดสอบพบว่า ความเสี่ยงบริษัทมีค วามสัมพัน ธ์เ ชิงลบกับผลการดาเนิ น งานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงว่ายิง่ ความเสีย่ งมากจะส่งผลในเชิงลบให้แก่ผลการดาเนินงานของ
บริษทั
คาสาคัญ: ระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ง ความเสีย่ งของบริษทั ผลการดาเนินงาน ตัวแปรคั ่นกลาง
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Abstract
Objectives of this research are (1) to study the relationship between the CEO Tenure and firm
performance of listed firm on the Stock Exchange of Thailand and Market for Alternative Investment. (2)
to study the mediator influence of firm risks on the relationship between CEO tenure and firm performance.
Statistical method conduced in this research consists of (1) the descriptive statistics and (2) the analyzed
statistics of structural equation model (SEM) via SPSS program. The research found that (1) It is a direct
relationship between CEO tenure and firm performance and CEO tenure has significant positive association
with the performance at 0.01 level. This output is consistent with the Stewardship Theory, explaining that
management acts as a steward to protect the organization's interests rather than personal interests. (2) a
study of indirect relationship between CEO tenure and firm performance using firm risk as a mediator
variable. The results of the structural equation model analysis showed that firm risk is a partial mediator.
The impact of firm risk causes the relationship between CEO tenure and firm performance declined. But
this relationship is still significant at the 0.01 level. The mediator effect of firm risk can be used to reveal
the complex relationship between variables. The results showed that CEO tenure is significantly negative
to firm risk at 0.01 level. This is consistent with the Agency Theory. This theory explains that management
is unwilling to invest in risky but high-yield projects because the wrong investment may have an impact on
the job position. In addition, the results showed that the firm risk was significantly negative to the firm
performance at 0.01 level. It indicates that the greater the risk, the more negative the firm performance.
Keywords: CEO tenure, Firm risk, Firm performance, Mediator

บทนา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (Chief Executive Officer: CEO) ซึ่งเป็ นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรมีความสาคัญ
อย่างมากต่อบริษทั เพราะเป็ นบุคคลสาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์ของบริษทั พันธกิจ หรือการปรับกลยุทธ์เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายของกิจการ รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรและการตัดสินใจลงทุนของบริษัท ดังนัน้ CEO จึงมี
บทบาทที่สาคัญต่อการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงาน กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้ าหมายและ
แผนการดาเนินงาน เป้ าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมถึงอานาจในการกาหนดโครงสร้างองค์กร วิธกี าร
บริห าร การคัด เลือ ก การฝึ ก อบรม การว่ า จ้า ง และการเลิก จ้า งพนั ก งาน และก าหนดอัต ราจ้า ง เงิน เดือ น
ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สาหรับพนักงาน ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญาเอกสารคาสั ่ง
หนั ง สือ ใด ๆ ที่ใ ช้ติด ต่ อ กับ หน่ ว ยงานหรือ บุ ค คลอื่น เพื่อ ให้ก ารดาเนิ น งานของบริษัท ฯ สาเร็จ ลุ ล่ว งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ การบริหารงานของ CEO จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการนาองค์กรให้ประสบ
ความสาเร็จ
ในปั จ จุ บ ัน มีบ ริษัท ต่ า ง ๆ เสนอโครงการเกษีย ณก่ อ นก าหนด (Early Retirement) เช่ น ธนาคารไทย
พาณิชย์’ เปิ ดเออรีร่ ไี ทร์ โครงการ ‘จากด้วยใจ’ รอบสอง ชดเชยสูงสุด 33.3 เดือน-ลดอายุเหลือ 50 ปี ขน้ึ ไป เปิ ดรับ
สมัครตัง้ แต่วนั ที่ 20 เม.ย.-31 พ.ค.2563 [1] บริษทั บางกอกโพสต์ จากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตหนังสือพิมพ์ Bangkok
Post, นิ ต ยสาร Forbes Thailand และนิ ต ยสาร ELLE ประกาศโครงการร่ ว มใจจากองค์ ก รโดยการสมัค รใจ
เกษียณอายุก่อนกาหนด ปี 2564 โดยจ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน [2] โครงการเกษียณก่อนกาหนดนี้ส่วนใหญ่เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรและเพื่อให้พนักงานทีม่ อี ายุมากได้ลาออกก่อนกาหนด องค์กรส่วนใหญ่ตอ้ งการคนทีม่ พี ลัง
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ความคิดปรับตามโลกธุรกิจได้มากกว่าเพราะคนสูงอายุท่ใี ช้เวลาในการตัดสินใจช้าและไม่กล้ารับความเสี่ยง แต่
ในทางกลับกันบางองค์กรต้องการ CEO ทีเ่ กษียณอายุแล้วกลับเข้ามาทางานให้กบั องค์กร ทัง้ นี้เพราะ CEO คือหัว
เรือสาคัญของบริษทั ทีจ่ ะขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ CEO ทีม่ ากด้วยประสบการณ์และเข้าใจในธุรกิจ
ทีเ่ คยบริหาร หลายบริษทั จึงมักจะแต่งตัง้ CEO ทีเ่ กษียณอายุแล้วกลับเข้ามาทางานในตาแหน่ งสาคัญๆ ในบริษทั
เช่น กรรมการ หรือ ทีป่ รึกษา ตัวอย่างเช่น นาย Michael Blumenthal อดีต CEO ของบริษทั Unisys เป็ นบริษทั ที่
ให้บริการและคาปรึกษาด้าน IT และจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์ค กลับเข้ามาเป็ น Chairman ให้กบั Unisys
เป็ นต้น [3]
งานวิจยั เชิงประจักษ์ทผ่ี ่านมายังไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ CEO ดารงตาแหน่ งกับ
ผลการดาเนินงานของบริษทั ไปในทิศทางเดียวกัน Dikolli และคณะ [4] แสดงให้เห็นว่ายิง่ ดารงตาแหน่ง CEO นาน
เท่าไหร่ผลการดาเนินงานของบริษทั ก็จะยิง่ ดีมากขึน้ เท่านัน้ และสามารถเพิม่ มูลค่าของบริษทั ได้ Boling และคณะ
[5] ตัง้ ข้อสังเกตว่า CEO มักจะได้รบั ความรูแ้ ละความสามารถจากการดารงตาแหน่ งทีน่ านมากขึน้ ทาให้มคี วาม
เข้าใจเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกของบริษทั ได้เป็ นอย่างดี ซึง่ ทาให้บริษทั มีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ และเติบโตได้เร็วขึน้ ในทางตรงกันข้าม Goyal and Park [6] สรุปว่ายิง่ CEO ดารงตาแหน่งนาน
ยิง่ ทาให้มคี วามยากในการกาจัด CEO ประเภทที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน Luo และคณะ [7] กล่าวว่า CEO ที่
ดารงต าแหน่ ง เป็ น เวลานานอาจสร้า งฐานอ านาจท าให้พ วกเขาขับ ไล่ จ ากต าแหน่ ง ได้ย าก จากการทบทวน
วรรณกรรมแสดงว่าการทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งเป็ นเวลานานอาจส่งผลเสียกับองค์กร เช่น เรื่องการปรับตัว
เข้ากับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง หรือส่งผลดีต่อองค์กร เพราะเป็ นผู้มีประสบการณ์ ท่สี ่งผลดีต่อองค์กร ดังนัน้
งานวิจยั นี้จงึ สนใจศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่งต่อผลการดาเนินงาน
นอกจากนี้การทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งเป็ นระยะเวลานาน อาจส่งผลต่อการตัดสินใจด้านความเสีย่ ง
ตามทฤษฎีตวั แทนหรือ Agency Theory [8] นัน้ CEO ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ จึงไม่ใช่เจ้าของกิจการ ตาม
ทฤษฎีน้ี CEO จะพยายามที่จะรัก ษาผลประโยชน์ ของตนเองมากกว่า ของกิจการ ท าให้เ กิด ความขัดแย้งได้
ผูบ้ ริหารทีบ่ ริหารงานโดยไม่มปี ระสิทธิภาพจะหลีกเลีย่ งการลงทุนในโครงการทีม่ คี วามเสีย่ งสูงถึงแม้วา่ โครงการนัน้
จะให้ผลตอบแทนสูงย่อมก็ตาม ผูบ้ ริหารไม่ชอบอะไรทีเ่ สีย่ งมาก ไม่ชอบความผันผวนของผลตอบแทน กลัวการ
ขาดทุน เพราะกลัวมีผลกับตาแหน่ งที่ดารงอยู่ ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยตรง จึงไม่
ทราบข้อมูลต่าง ๆ ทีผ่ บู้ ริหารซ่อนเร้น ทาให้ผลการดาเนินงานไม่สร้างความมั ่งคั ่งเท่าทีค่ วรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้
งานวิจยั นี้จงึ สนใจศึกษาอิทธิพลทางตรงระหว่างระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่งกับผลการดาเนินงาน และ
ศึกษาอิทธิพลทางอ้อมโดยใช้ความเสีย่ งของบริษทั เป็ นตัวแปรคั ่นกลาง
แนวคิ ดและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีตวั แทน ทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory)
Jensen and Meckling [8] ได้อธิบายทฤษฎีตวั แทนว่าเป็ นความสัมพันธ์ภายใต้สญ
ั ญาระหว่างบุคคลทีเ่ ป็ น
ตัวการ (Principal) ในการแสวงหาประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน โดยตัวแทน (Agent) จ้างให้ดาเนินการบริหาร
จัดการแทนตนเอง ตามทฤษฎีน้ีคนทัวไปจะมี
่
แรงจูงใจในการสร้างประโยชน์ต่าง ๆ ให้ตนเอง ดังนัน้ ถ้าผู้บริหารที่
เป็ นตัวแทนจะสร้างมูลค่าให้กบั กิจการได้ผบู้ ริหารต้องได้รบั ผลประโยชน์ต่อตนด้วย ดังนัน้ จึงเกิดความขัดแย้งได้
เมื่อผู้บริหารที่เป็ นตัวแทนบริหารงานโดยไม่มปี ระสิทธิภาพ คานึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าที่จะสร้างมูลค่า
สูงสุดให้กิจการ ปั ญหานี้คอื ปั ญหาตัวแทน (Agency Problem) ซึ่ง McColgan [9] ได้อธิบายปั ญหาความขัดแย้ง
ระหว่างตัวการและตัวแทน ดังนี้ Moral-Hazard คือ ปั ญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดจากผูบ้ ริหารคานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เช่น ผูบ้ ริหารนาทรัพยากรของบริษทั ไปใช้ส่วนตัว ส่วน Risk Aversion
เป็ นปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดจากพฤติกรรมการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนของผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะ

[37]

วารสารศรี น คริ น ทรวิ โ ร ฒวิ จ ั ย และพั ฒ นา (สาขามนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ) ปี ที่ 14 ฉ บั บ ที่ 27 มกราค ม-มิ ถุ น ายน 2565

เลือกลงทุนในโครงการที่มคี วามเสี่ยงต่ าเพราะหากบริหารงานล้มเหลวก็ย่อมมีผลกระทบต่อตาแหน่ งหน้าทีง่ าน
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงหลีกเลี่ยงการลงทุนในโครงการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ถึงแม้ว่าโครงการนัน้ จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าก็
ตาม
ทฤษฎีผ้พู ิ ทกั ษ์ผลประโยชน์ (Stewardship Theory)
Donaldson and Davis [10] ได้อธิบายทฤษฎีผพู้ ทิ กั ษ์ผลประโยชน์ ว่ามีแนวคิดมาจากทางด้านปรัชญาและ
สังคมศาสตร์ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนัน้ ผู้บริหารจึงมีพฤติกรรมที่จ ะ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหารมีทศั นคติว่าการบริหารกิจการเป็ นหน้าทีท่ ต่ี อ้ งทา ผูบ้ ริหาร
จึงไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนจะทาหน้าที่เป็ น “ผู้พทิ กั ษ์” (Steward) เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนัน้ การกระทาเช่นนี้จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ าย และจะทา
ให้องค์กรบรรลุ เป้ าประสงค์ท่วี างไว้ ตามแนวคิดนี้ บทบาทผู้พิทกั ษ์จะเป็ นการให้กับองค์กรมากกว่าทาเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน เมื่อกิจการประสบความสาเร็จจะทาให้ผบู้ ริหารเป็ นที่ยอมรับทางสังคม
ตัวแปรคั ่นกลาง (Mediator)
Baron and Kenny [11] ได้ให้คานิยามว่า ตัวส่งผ่าน (Mediator) หรือตัวแปรคั ่นกลาง (Mediating Variable)
คือตัวแปรทีท่ าหน้าทีส่ ่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรต้นไปยังตัวแปรตาม
ลักษณะการส่งผ่านของตัวแปร มี 2 ลักษณะ คือ
1) การส่งผ่ านแบบสมบูรณ์ (Complete Mediation หรือ Full Mediation) เป็ นสภาวะที่อิทธิพลจากตัว
แปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามโดยส่งผ่านตัวแปรคั ่นกลางเท่านัน้ ดังนัน้ เมื่อมีตวั แปรคั ่นกลางจะทาให้อทิ ธิพลทางตรง
จากตัวแปรต้นไปตัวแปรตาม ลดลงไปจนไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตหิ ลังจากใส่ตวั ส่งผ่าน
2) การส่งผ่านแบบบางส่วน (Partial Mediation) เป็ นสภาวะที่อิทธิพลจากตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปร
ตามโดยส่งผ่านตัวแปรคั ่นกลาง และตัวแปรต้นยังคงก็มอี ทิ ธิพลทางตรงถึงตัวแปรตามโดยไม่ผ่านตัวแปรส่งผ่าน
ด้วยเช่นกัน นัน่ คืออิทธิพลทางตรงจากตัวแปรต้นไปตัวแปรตามลดลง แต่ยงั คงมีนัยสาคัญทางสถิติหลังจากใส่
ตัวส่งผ่าน
อิทธิพลของตัวแปรคั ่นกลาง (Mediating Variable) ต่อตัวแปรต้นและตัวแปรตาม แสดงได้ดงั ภาพต่อไปนี้
Mediator
b

a
Independent
Variable

C’

Outcome
Variable

ภาพที่ 1 Mediator Model
ทีม่ า: Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social
psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal or Personality and
Social Psychology. 51(6): 1173-1182. [11]
การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบอิทธิพลการส่งผ่านมีขนั ้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ(x) ทีม่ ตี ่อตัวแปรตาม (Y) ดังสมการนี้ Y = ß1 + cX +ɛ1
ขัน้ ตอนที่ 2 ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ(x) ทีม่ ตี ่อตัวส่งผ่าน (Med) ดังสมการนี้ Med = ß2 + aX +ɛ2
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ(x) และอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านทีม่ ตี ่อตัวแปรตาม (Y) ดังสมการนี้
Y = ß3 + c’X +bMed + ɛ3
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ขัน้ ตอนที่ 4 การสรุปผลของอิทธิพลส่งผ่านดังนี้
ถ้า ค่า a ในขัน้ ตอนที่ 2 หรือค่า b ในขัน้ ตอนที่ 3 ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า Med ไม่ใช่ตวั แปรคั ่นกลาง
ถ้า ค่า c’ ในขัน้ ตอนที่ 3 ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ สรุปได้ว่าเป็ นการส่งผ่านแบบสมบูรณ์ (Complete Mediation)
ถ้า ค่า c’ ในขัน้ ตอนที่ 3 มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่า c’< c จากขัน้ ตอนที1่ สรุปได้ว่าเป็ นการส่งผ่านแบบบางส่วน
(Partial Mediation)
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาผู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งกับผลการดาเนิ นงาน
งานวิจยั เชิงประจักษ์ในอดีตได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาผูบ้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่งกับผลการ
ดาเนินงานแตกต่างกัน งานวิจยั ของ Henderson และคณะ [12] พบว่าการดารงตาแหน่งของ CEO เป็ นวงจรชีวติ
ที่ผู้บริหารเรียนรู้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาแรกที่พวกเขาอยู่ในที่ทางาน แต่จากนัน้ เมื่อสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรเปลีย่ นแปลงไปทาให้ยอดขายลดลง ทัง้ นี้เพราะ CEO มีการเรียนรูจ้ ะลดลง การบริหารของ CEO มีกระบวน
ทัศ น์ ค่ อ นข้า งตายตัว ซึ่ง เปลี่ย นแปลงเล็ก น้ อ ยที่ป รับ ตัว ไม่ท ัน การเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มภายนอก
นอกจากนี้งานวิจยั ของ Wang และคณะ [13] เสนอแนะว่ายิ่ง CEO อยู่ในตาแหน่ งเป็ นเวลานานการสร้า งผล
ประกอบการที่มีประสิทธิภ าพยิ่ง เป็ นไปได้ย าก ในทางตรงกันข้าม March [14] และ Vera and Crossan [15]
เสนอว่า CEO ทีด่ ารงตาแหน่ งเป็ นเวลานานยิง่ มีประสบการณ์มาก สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งความรูแ้ ละการ
เรียนรู้ทาให้บริษัทมีผลประกอบการดี นอกจากนี้ ภิญญดาพัชญ์ ชัยจรัสเจริญลาภ [16] ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสูงสุด (CEO) และผลการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(SET100) ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาการดารงตาแหน่ งของผูบ้ ริหารสูงสุดมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาผู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งกับความเสี่ยง
Dong and Yudan [17] วิเคราะห์ผลของการดารงตาแหน่ ง CEO ต่อการรับความเสี่ยง ผลการวิจยั พบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระยะเวลาการดารงตาแหน่งต่อการรับความเสีย่ ง อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์น้ขี น้ึ อยู่
กับความไม่สมดุลด้านข้อมูลเกีย่ วกับความสามารถของ CEO ด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับผลการดาเนิ นงานของบริษทั
งานวิจยั เชิงประจักษ์ทผ่ี ่านมา ขณะนี้ยงั ไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสีย่ งได้
ไปในทิศ ทางเดีย วกัน ได้ งานวิจ ัย ของ Fiegenbaum and Thomas [18] พบความสัม พัน ธ์ เ ชิง ลบระหว่ า ง
ความสามารถในการทากาไรกับความเสีย่ งและ แววดาว พรมเสน [19] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสีย่ งกับ
ตัว ชี้ว ัด ผลการด าเนิ น งานของบริษัท จดทะเบีย น ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย พบว่ า ความเสี่ย งมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการวัดผลการดาเนินงานทัง้ ด้านบัญชีและด้านตลาด นอกจากนี้ Bettis and Mahajan
[20] แสดงให้เ ห็น ว่ า บางบริษัท สามารถเพิ่ม ผลก าไรและลดความเสี่ย งได้พ ร้อ มกัน ความเสี่ย งของบริษัทมี
ผลกระทบอย่างมากต่อผลการดาเนินงานของบริษัทเนื่องจากบริษัทที่รบั ความเสี่ยงได้มากโดยทัวไปแล้
่
วจะมี
ผลตอบแทนทีส่ งู กว่าถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนมากกว่าก็ตาม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบความสัมพันธ์ในแต่ละด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาผูบ้ ริหาร
สูงสุดดารงตาแหน่ งกับผลการดาเนินงาน ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาผูบ้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งกับ ความ
เสีย่ งและความสัมพันธ์ระหว่าความเสีย่ งกับผลการดาเนินงานของบริษทั ดังนัน้ ความเสีย่ งอาจทาหน้าที่เป็ นตัวแปร
คั ่นกลาง (Mediating Variable) ทีท่ าหน้าทีส่ ่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรต้นไปยังตัวแปรตาม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ทางตรงและอิทธิพลของตัวแปรคั ่นกลางโดยใช้ความเสี่ยงบริษัทต่อ ความสัมพันธ์
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ระหว่างระยะเวลาผูบ้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งกั บผลการดาเนินงาน เพื่อช่วยอธิบายความสัมพันธ์ทซ่ี บั ซ้อน จึ ง
กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั กรอบแนวคิดของการวิจยั และสมมุตฐิ านการวิจยั ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงระหว่างระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่งกับผลการดาเนินงาน
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางอ้อมระหว่างระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่งกับผลการดาเนินงานโดย
ใช้ความเสีย่ งของบริษทั เป็ นตัวแปรคั ่นกลาง

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ใช้ระเบียบวิจยั เชิงปริมาณมีการกาหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังนี้
กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง งานวิจยั นี้จงึ ได้กาหนดกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ (x)

ตัวแปรคั ่นกลาง (z)

ตัวแปรตาม (y)

H1
H2

ระยะเวลาดารงตาแหน่งของผูบ้ ริหาร
สูงสุด

H3

ความเสีย่ งบริษทั

ผลการดาเนินงาน

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจยั

สมมุติฐานการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1(H1) : ระหว่ า งระยะเวลาที่ผู้บ ริห ารสู ง สุ ด ด ารงต าแหน่ ง มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน
สมมติฐานที่ 2(H2): ระหว่างระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่งมีอทิ ธิพลต่อความเสีย่ งของบริษทั
สมมติฐานที่ 3(H3): ความเสีย่ งของบริษทั มีอทิ ธิพลต่อผลการดาเนินงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นี้มขี อบเขตในการศึกษาเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่ปี
2557-2561 โดยกลุ่มทีเ่ ลือกมาทาการศึกษาในงานวิจยั นี้จะไม่รวมกลุ่มบริษทั ในสถาบันทางการเงินที่ถูกกากับดูแล
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวอย่างจะใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) บริษัททัง้ หมดของประชากรที่ถูกคัดเลือกต้องไม่อยู่ระหว่างการพิทกั ษ์ทรัพย์ และ การฟื้ นฟูกิจการ
นอกจากนี้บริษัทที่จะน ามาศึกษาจะต้องมีการเปิ ด เผยข้อมูลในรายงานประจาปี ต่อ สาธารณชนของตัว แปรที่
ต้องการศึกษาครบถ้วนตามช่วงเวลาทีก่ าหนด จานวนตัวอย่างทีน่ ามาใช้ในการวิจยั 2,275 บริษทั -ปี
วิ ธีการเก็บรวมรวบข้อมูล
ข้อมูลทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้เป็ นแบบข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) โดยข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี ข องบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ข องบริษัท ระหว่ า งปี พ.ศ.2557-2561 และข้อ มูลจาก
ฐานข้อมูลของ SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART)
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
งานวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้เทคนิคทางด้านสถิติมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบทุติยภูมิ ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การหา
ความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรโดยใช้ ค่ า สหสัม พัน ธ์ แ บบเพีย ร์ สัน (Pearson’s correlation) และในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานของงานวิจยั นี้จะท าการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Regression
Analysis) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ใช้ โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for
Windows) การทดสอบความสัมพันธ์ทางอ้อมโดยใช้ตวั แปรคั ่นกลางในสมการทีม่ คี วามซับซ้อน ใช้การวิเคราะห์ตวั
แบบสมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Amos การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน และได้กาหนดรูปแบบการจาลองไว้ ดังนี้
ROEit = ß0 + ß1Tenureit +ß2 MBVit +ß3 Sizeit+ ß4 Levit +ß5 Profitit+ß6 INDDummy it +ß7YearDummyit +ɛit (1)
Riskit = ß0 + ß1Tenureit + ß2 MBVit +ß3 Sizeit+ ß4 Levit +ß5 Profitit+ß6 INDDummy it +ß7YearDummyit+ɛit (2)
ROEit = ß0 + ß1 Riskit +ß2 MBVit +ß3 Sizeit+ ß4 Levit +ß5 Profitit+ß6 INDDummy it +ß7YearDummyit+ɛit (3)
การวัดค่าตัวแปร
Tenureit คือระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารดารงตาแหน่ ง วัดจากระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารดารงตาแหน่ ง คิดเป็ นจานวนปี ท่มี ารับตาแหน่ ง [21, 22] ROEit คือผลการดาเนินงานจากการลงทุน ใช้
วัดผลการดาเนินงานของกิจการด้านบัญชี ผลการดาเนินงานจากการลงทุน คานวณได้จาก กาไรสุท ธิ หารด้วย
ส่วนของผู้ถือหุ้น MBVit คือมูลค่าทางการตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี คานวณได้จาก มูลค่าทางการตลาดหารด้วย
มูลค่าทางบัญชี Sizeit คือขนาดของกิจการ วัดจากค่าลอการิทมึ ของสินทรัพย์วดั โดยมูลค่าทางตลาดของบริษทั
Levit คืออัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวม คานวณได้จาก Total Debt/Total Asset [23] Profitit คืออัตรากาไรสุทธิ
คานวณได้จากกาไรสุทธิหารด้วยยอดขาย Risk itคือความเสี่ยงของบริษัท วัดได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรัพ ย์ (Standard Deviation of ROA) [24] INDDummy it คื อ ประเภทกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
(INDUSTRY) และ YearDummy it คือเวลา (TIME) เป็ นตัวแปรหุ่น

ผลการวิ จยั
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ตัวแปร
จานวน
ค่าตา่ สุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ROE
2275
-129.65
119.037
7.804
16.10185
Tenure
2275
0.005
50.03
10.016
8.669706
Risk

2275

0.126

63.933

4.48934

4.499606

MBV

2275

-16.177

57.978

2.380

2.816534

Size

2275

6.53

27.904

14.318

4.666372

Lev
Profit

2275
2275

0.003
-178.95

2.525
181.551

0.414
5.629

0.206862
19.93116
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ผลจากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปร แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรตามได้แก่ผลการ
ดาเนินงาน (ROE) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 7.804 ค่าสูงสุดเท่ากับ 119.037 และค่าต่าสุดเท่ากับ -129.65 ตัว
แปรต้นได้แก่ระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดารงตาแหน่ ง(ปี ) (Tenure) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 10.016
ค่าสูงสุดเท่ากับ 50.03 และค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.005 แสดงให้เห็นว่าบางบริษัทมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ดารง
ตาแหน่ งทีน่ านมาก ตัวแปรคั ่นกลางได้แก่ ความเสีย่ งของบริษทั (Risk) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.48 ค่าสูงสุด
เท่ากับ 63.933 และค่าต่าสุดเท่ากับ 0.126 แสดงให้เห็นว่าหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดมีความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของตัวแปร
Variables
Risk
Tenure
MBV
Size
Lev
Risk
1
-.166**
.146**
-.081**
.003
Tenure
-.166**
1
-.022
.014
-.020
**
**
MBV
.146
-.022
1
.061
.075**
Size
-.081**
.014
.061**
1
.083**
Lev
.003
-.020
.075**
.083**
1
**
**
**
**
Profit
-.210
.058
.127
.139
-.139**
ROE
-.178**
.096**
.349**
.126**
-.140**
** แสดงถึงค่าสถิตมิ นี ัยสาคัญที่ 0.01 * แสดงถึงค่าสถิตมิ นี ยั สาคัญที่ 0.05

Profit
-.210**
.058**
.127**
.139**
-.139**
1
.552**

ROE
-.178**
.096**
.349**
.126**
-.140**
.552**
1

ผลจากตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างตัวแปร พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว ผลทีไ่ ด้พบว่า ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ พบว่าแต่ระดับของ
ความสัม พัน ธ์ไ ม่สูงมากนั ก โดยค่ า สัมประสิทธิส์ หสัมพัน ธ์ของตัวแปรทุก คู่มีค่ าน้ อ ยกว่า 0.8 แสดงให้เห็นว่า
เบือ้ งต้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่มปี ั ญหา Multicollinearity [25]
ผลที่ได้แสดงความสัมพันธ์ท างลบระหว่างระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดารงตาแหน่ ง (Tenure)
กับตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ ความเสีย่ งของบริษทั (Risk) มูลค่าทางการตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (MBV) และอัตราส่วน
หนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวม (Lev) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 นอกจากนี้ยงั พบว่า ผลการดาเนินงาน (ROE) มีความสัมพันธ์
ทางลบกับ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวม (Lev) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
โมเดลที่ 1 ROEit = ß0 + ß1Tenureit +ß2 MBVit +ß3 Sizeit+ ß4 Levit +ß5 Profitit+ß6 INDDummy it
+ß7YearDummyit +ɛit
โมเดลที่ 2 Riskit = ß0 + ß1Tenureit + ß2 MBVit +ß3 Sizeit+ ß4 Levit +ß5 Profitit+ß6 INDDummy it
+ß7YearDummyit+ɛit
โมเดลที่ 3 ROEit = ß0 + ß1 Riskit +ß2 MBVit +ß3 Sizeit+ ß4 Levit +ß5 Profitit+ß6 INDDummy it
+ß7YearDummyit+ɛit
Variables
Intercept
MBV

โมเดลที่ 1

โมเดลที่ 2

Coefficient t-value VIF Coefficient t-value
4.808
-0.919
.287**
17.201 1.066
0.176**
8.591

โมเดลที่ 3
VIF

Coefficient

VIF

.308**

t-value
4.512
18.278

1.066

1.1

Size

.117**

5.411

1.788

.-0.073*

-2.744

1.788

.106**

4.94

1.791

Lev

-.097**

-5.811

1.066

.-0.042

-2.069

1.066

-0.102**

-6.117

1.068

Profit

.482**

28.682 1.078

.-0.220**

-10.657

1.078

.459**

26.861

1.131

Tenure

.071**

4.363

.-0.147**

-7.326

1.023
-.119**

-7.106

1.089

Risk
Industry
Dummies
Year
Dummies
Adjust R2
DurbinWatson
N

1.023

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

0.405

0.1

0.413

1.922

1.965

1.93

2275

2275

2275

ผลการทดสอบตามตารางที่ 3 ซึ่ง แสดงการวิเ คราะห์ก ารถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) ตามแบบจาลองที่ 1 เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 (H1) : ระหว่างระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ง
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการดาเนินงาน ผลจากทดสอบสมมุตฐิ านพบว่า ระยะเวลาทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดารง
ตาแหน่ง (Tenure) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการดาเนินงาน (ROE) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงว่ายิง่ CEO
ดารงตาแหน่งนานจะส่งผลดีต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.922 ซึง่ แสดงว่าไม่
มีปัญหา autocorrelation และเมื่อพิจารณาค่า Adjusted R2 พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง
ของบริษทั (Risk) ได้เท่ากับ 40.5%
ผลการทดสอบ ตามแบบจาลองที่ 2 เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 (H2) : ระหว่างระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุด
ดารงตาแหน่งมีอทิ ธิพลต่อความเสีย่ งของบริษทั ผลจากทดสอบสมมุตฐิ านพบว่า ระยะเวลาทีป่ ระธานเจ้าหน้าที่
บริหารดารงตาแหน่ง (Tenure) มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเสีย่ งของบริษทั (Risk) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01
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แสดงว่ายิง่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดารงตาแหน่งนานจะยิง่ ปฏิเสธการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ ง ค่า Durbin-Watson มี
ค่าเท่ากับ 1.922 ซึง่ แสดงว่าไม่มปี ั ญหา autocorrelation และเมื่อพิจารณาค่า Adjusted R2 พบว่า ตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งของบริษทั (Risk) ได้เท่ากับ 10.00 %
ผลการทดสอบ ตามแบบจาลองที่ 3 เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 (H3) : ความเสีย่ งของบริษทั มีอทิ ธิพลต่อ
ผลการดาเนินงาน ผลจากทดสอบสมมุตฐิ านพบว่า ความเสีย่ งของบริษทั (Risk) มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการ
ดาเนินงาน (ROE) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 แสดงว่ายิง่ มีความเสีย่ งสูงยิง่ ทาให้ผลการดาเนินงานแย่ลง ค่า DurbinWatson มีค่าเท่ากับ 1.930 ซึง่ แสดงว่าไม่มปี ัญหา autocorrelation และเมื่อพิจารณาค่า Adjusted R2 พบว่า ตัว
แปรอิสระสามารถอธิบายตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งของบริษทั (Risk) ได้เท่ากับ 41.30%
ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าการวิเคราะห์ดว้ ยสมการโครงสร้างแสดงอิทธิพลตัวแปรคั ่นกลางด้านความเสีย่ งต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่งกับผลการดาเนินงาน
โมเดล
ค่าสัมประสิ ทธิ์
ผล
อิทธิพลทางตรง
.073**
H1: Supported
Tenure → ROE (c)
อิทธิพลทางอ้อม (มีตวั แปรคั ่นกลาง)
-0.166**
Tenure → Risk (a)
-0.110**
Risk → ROE (b)
0.055**
H3: Partial Supported
Tenure → ROE (c')
Indirect effect (a x b)
0.018*
Chi-square/df=2.383, GFI= .999, AGFI= .990, CFI = .999, IFI=.999, TLI=.984, NFI=.998, RFI=.972,
RMSEA = .025
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling:
SEM) เพื่อวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ระหว่างระยะเวลาการดารงตาแหน่งกับผลการดาเนินงาน
ผลจากการทดสอบดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Indices) ที่ได้จากการทดสอบ ได้แก่ ค่า
ไคสแควร์สมั พัทธ์ (Relative Chi-Square:  2 /df) เท่ากับ 2.383 ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (Root
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.25 ค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดี (Goodness
of Fit Index) เท่ า กับ 0.999 ค่ า ดัช นี วดั ความสอดคล้อ งที่ป รับแก้แล้ว (Adjust Goodness of Fit Index) เท่ากับ
0.990 ค่ า ดัช นี ว ัด ระดับ ความสอดคล้ อ งเปรีย บเทีย บ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ า กับ 0.999 ค่ า ดัช นี
ตรวจสอบความกลมกลืน (Incremental Fit Index: IFI) เท่ากับ 0.999 ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (TuckerLewis Index: TLI) เท่ากับ 0.984 ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.998 จาก
ผลการวัดค่าดัชนีดงั กล่าวโมเดลทีส่ ร้างขึน้ มามีค่าตามเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกั บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการศึก ษานี้ เ ป็ นไปตามแบบจ าลองของ Baron and Kenny [11] โดยท าการทดสอบด้ ว ยสมการ
โครงสร้างพบว่าระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ ง (ตัวแปรต้น) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเสีย่ งบริษทั
(ตัวแปรคั ่นกลาง) ตามเส้นทาง a และความเสี่ยงบริษัท (ตัวแปรคั ่นกลาง) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการ
ดาเนินงาน (ตัวแปรตาม) ตามเส้นทาง b และเมื่อเส้นทาง a และ b ถูกควบคุม เมื่ออิทธิพลคั ่นกลางทาหน้าที่ไม่
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สมบูรณ์จะทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม นันคื
่ อถ้าเส้นทาง c' ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.55 ลดลง
เมื่อเทียบกัน เส้นทาง c ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.73 แต่ยงั คงมีนัยสาคัญทางสถิติ

สรุปและอภิ ปรายผล
งานวิจ ัย นี้ 1) ท าการศึก ษาอิท ธิพ ลทางตรงของระยะเวลาที่ผู้บ ริห ารสู ง สุ ด ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน ผลจากการวิจยั จากตารางที่ 3 พบว่าระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่งมีอทิ ธิทางบวกต่อผลการ
ดาเนินงาน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิเท่
์ ากับ 0.73 อธิบายได้ว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารยิง่
ดารงตาแหน่ งนานยิง่ ทาให้ส่งผลดีต่อผลการดาเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีผพู้ ทิ กั ษ์ผลประโยชน์
(Stewardship Theory) ที่ว่าผู้บริหารทาหน้าที่เป็ นผู้พทิ กั ษ์ (Steward) ทาให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และรักษาผลประโยชน์ ขององค์กรมากกว่าผลประโยชน์ ส่วนตัว เนื่องจากผู้บริหารมี
ทัศนคติว่าการบริหารกิจการเป็ นหน้าที่ ดังนัน้ การกระทาเช่นนี้จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง
ทุกฝ่ าย และจะทาให้องค์กรบรรลุเป้ าประสงค์ทว่ี างไว้ เมื่อกิจการประสบความสาเร็จจะทาให้ผบู้ ริหารเป็ นทีย่ อมรับ
ทางสังคม ผลงานวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Saleh และคณะ [26] ซึ่งพบว่าระหว่างระยะเวลาที่ CEO ดารง
ตาแหน่ งมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาเนินงานของบริษทั อธิบายได้ว่ายิง่ ดารงตาแหน่ ง CEO นานเท่าไหร่ผล
การดาเนินงานของบริษทั ก็จะยิง่ ดีขน้ึ เพราะ CEO ทีท่ างานมายาวนานกลายเป็ นผู้เชีย่ วชาญในทุกด้านของการ
ดาเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนชานาญด้านการวางกลยุทธ์ Saleh และคณะ [26] สนับสนุนหลักจรรยาบรรณในการ
กากับดูแลกิจการของปาเลสไตน์ซง่ึ ไม่ได้กาหนดข้อจากัดใด ๆ เกีย่ วกับระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของ CEO
วัตถุประสงค์ท่ี 2) ทาการศึกษาอิทธิพลตัวแปรคั ่นกลางของความเสี่ยงบริษัทต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะเวลาที่ผู้บริหารสูง สุด ดารงตาแหน่ งกับ ผลการดาเนินงาน โดยใช้สมการโครงสร้าง (Structure Equation
Model) ผลจากตารางที่ 3 พบว่าระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งมีความสัมพันธ์ทางลบต่อความเสี่ยง
บริษทั ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 และความเสีย่ งบริษทั มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของบริษทั ในเชิงลบทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.01 แสดงว่าเหมาะสมในการทดสอบความเสีย่ งบริษทั เป็ นตัวแปรคั ่นกลาง ผลจากตารางที่ 4 แสดงการ
ทดสอบด้วยสมการโครงสร้างของความสัมพันธ์ตามเส้นทาง (a) พบว่าระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ ง มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความเสี่ยงบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ว่าผู้บริหารไม่ใช่
เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริหารจะได้รบั เพียงผลตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน จึงเกิดปั ญหา Risk Aversion ซึง่ เป็ นปั ญหาเรื่อง
ความขัดแย้งที่เกิดจากพฤติกรรมการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนของผู้บริหาร ผู้บริหารจะเลือกลงทุนใน
โครงการทีม่ คี วามเสีย่ งต่าเพราะผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ประโยชน์ส่วนเพิม่ จากโครงการนัน้ ๆ ค่าตอบแทนทีผ่ บู้ ริหาร
ได้รบั เป็ นเงินเดือนจานวนทีค่ งที่ หรือการปรับเงินเดือนเป็ นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผลการดาเนินงาน แต่ถา้ หาก
บริหารงานล้มเหลวก็ย่อมมีผลกระทบอาจทาให้ตอ้ งออกจากงาน งานวิจยั ทีผ่ ่านมา ได้แก่ Grimm and Smith [27],
Hambrick และคณะ [28], และ Meijer [22] พบความสัมพันธ์เชิงลบทีส่ อดคล้องกับทฤษฎีตวั แทนเช่นกัน และผล
จากตารางที่ 4 ทดสอบความสัมพันธ์ตามเส้นทาง (b) นัน้ พบว่าความเสีย่ งบริษทั มีความสัมพันธ์เชิงทีผ่ กผันกับผล
การดาเนินงาน แสดงว่ายิง่ ความเสีย่ งของบริษทั สูงขึน้ จะทาให้ผลการดาเนินงานแย่ลง
ผลจากตารางที่ 4 พบว่าการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงระหว่างระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ ง
(Tenure) ที่มผี ลต่อการดาเนินงานของบริษัท (ROE) นัน้ มีค่าสัมประสิทธิ ์ (c) เท่ากับ 0.73 เมื่อทาการควบคุม
เส้น ทาง a และ b และใช้ค วามเสี่ย งบริษัท เป็ น ตัวแปรคั ่นกลาง พบว่ า การวิเ คราะห์อิทธิพลทางตรงระหว่าง
ระยะเวลาทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดดารงตาแหน่ง (Tenure) ทีม่ ผี ลต่อการดาเนินงานของบริษทั (ROE) นัน้ มีค่าสัมประสิทธิ ์
(c’) เท่ากับ 0.55 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 แต่ ซึง่ ค่า c’< c ทาให้สรุปได้ว่าความเสีย่ งบริษทั ทาหน้าทีต่ วั แปรคั ่นกลาง
และเป็ นการส่งผ่านแบบบางส่วน (Partial Mediation) การวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมจึงมีข้อดีท่ีทาให้ทราบถึง
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ความสัมพันธ์ทซ่ี บั ซ้อนระหว่างตัวแปร ซึ่งผลงานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่านอกจากประสบการณ์ในการทางานของ
ผูบ้ ริหารสูงสุดแล้ว ทีก่ ารตัดสินใจด้านการยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนของผูบ้ ริหารเข้ามามีส่วนร่วมกับผลการ
ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
จากงานวิจ ัย ในครัง้ นี้ พ บอิท ธิพลทางตรงระหว่ า งระยะเวลาที่ผู้บ ริหารสูง สุ ด ดารงต าแหน่ ง กับ ผลการ
ดาเนินงาน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั ชิน้ แรกทีท่ าการทดสอบความสัมพันธ์ทางอ้อม
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดารงตาแหน่ งกับผลการดาเนินงานโดยใช้ความเสี่ยงของบริษัทเป็ นตัวแป ร
คั ่นกลาง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั ่นกลางทีท่ าให้ความสัมพันธ์ทางตรงอาจเปลีย่ นไป
สาหรับงานวิจยั ครัง้ ต่อไปสามารถทดสอบความสัมพันธ์ทางอ้อมโดยใช้ตวั แปรคั ่นกลางตัวอื่น ๆ เช่น คุณลักษณะ
ของผูบ้ ริหารสูงสุด การศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะบุคคลทีส่ ่ง ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริหารสูงสุด
นอกจากนี้ การศึกษาประสบการณ์จากการดารงตาแหน่ ง CEO จากบริษทั ก่อนหน้าอาจมีผลทาให้บริษทั มีผลการ
ดาเนินงานทีแ่ ตกต่างกันไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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