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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะแยก
ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ ในขณะท่ีส่วนท่ีสองจะกล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และส่วนท่ีสามจะกล่าวถึงวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

2.1  แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

2.1.1  ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่มีผูใ้ห้ค  านิยามเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) (สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม, 2553ข: ออนไลน์) ดงัน้ี  

The European Commission ให้นิยาม ความหมายของ CSR คือ แนวคิดท่ีบริษทัผสาน
ความห่วงใยต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มไวใ้นกระบวนการด าเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วน
ไดเ้สียภายใตพ้ื้นฐานการกระท าดว้ยความสมคัรใจ  

World Business Council on Sustainable Development ให้นิยาม ความหมายของ CSR 
คือ ค ามั่นของบริษัทท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืนโดยท างานร่วมกับลูกจ้างและ
ครอบครัวของพวกเขา ชุมชน และสังคมโดยกวา้ง เพื่อจะพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของสังคมโดยรวม 

ISO 26000 ให้นิยาม ความหมายของ CSR เป็นเร่ืองของการท่ีองค์กรตอบสนองต่อ
ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งท่ีการให้ประโยชน์กับคน ชุมชน และสังคม
นอกจากนั้น ยงัเป็นเร่ืองของบทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคม และความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อ
องค์กรธุรกิจ โดยจะตอ้งท าด้วยความสมคัรใจ และผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ต่างๆ โดยสามารถวดัผลไดใ้น 3 มิติ คือ การวดัผลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงเเวดล้อมของบริษทัจดทะเบียน
คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(กลต.) ให้นิยาม ความหมายของ Corporate 
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Social Responsibility หรือท่ีเรียกเป็นภาษาไทยวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ว่าการด าเนิน
ธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการก ากบัท่ีดี ควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

สถาบนัไทยพฒัน์ ภายใตมู้ลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ใหนิ้ยาม ความหมายของ CSR คือการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์รท่ีค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคม ทั้งในระดบัใกล ้(ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัองค์กร เช่น ลูกคา้ คู่คา้ ครอบครัว พนกังาน 
ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยู)่ และระดบัไกล (ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รทางออ้ม เช่น คู่แข่งขนัทาง
ธุรกิจ ประชาชนโดยทัว่ไป) ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร 
ในอนัท่ีจะท าใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข”  

สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง    
การด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกบัการใส่ใจรักษาสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน อธิบายไดว้า่ การด าเนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกองคก์รท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดบัใกลแ้ละไกล โดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใด
ทั้งส้ิน องค์กรท่ีมี CSR ย่อมไม่ขูดรีดแรงงานลูกจา้ง ไม่ฉ้อโกงลูกคา้ ไม่เอาเปรียบคู่คา้ ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มหรือท าร้ายชุมชนโดยรอบ ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์สุขแก่องคก์รและสังคม อนัน าไปสู่การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ     

องคก์รหรือบริษทัต่างๆ ไดย้ดึแนวปฎิบติัในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม  อนัไดแ้ก่ การเอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมโดยไม่ไป
เบียดเบียนฝ่ายใด ไม่ขูดรีดแรงงานลูกจา้ง ไม่ฉ้อโกงลูกคา้ ไม่เอาเปรียบคู่คา้ ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
หรือท าร้ายชุมชนโดยรอบด้วยการก่อมลพิษ เป็นต้น (สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม, 2553ค: ออนไลน์)          
ท างตลาดหลักท รัพย์แห่ งประเทศไทยจึงจัดตั้ งสถาบัน ธุรกิจเพื่ อสั งคม  (Corporate Social      
Responsibility Institute: CSRI) เพื่อส่งเสริมใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ด าเนินการเก่ียวกบั CSR เพิ่มมากข้ึน และไดว้างกรอบงานท่ีจะจดัท ารายงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ (CSR report) เพื่อเป็นรายงานประจ าปีของตลาดหลกัทรัพย์ ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยท์  า
หน้าท่ี เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมแนวคิดและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมแก่องค์กรในตลาดทุน พร้อมจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีค านึงถึงผู ้ท่ี เก่ียวข้องทุกฝ่าย และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รและชุมชน รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 
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ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนไทยต่างๆ  ก็หันมาเห็นถึงความส าคญัของการรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากข้ึน  
และถือว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าเพื่อการพฒันาร่วมกนัอย่างเก้ือกูลกนัและกนัระหว่างธุรกิจและสังคมเพื่อ
ความย ัง่ยนืต่อไป (สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม, 2553ก: ออนไลน์) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผูใ้ห้แนวคิดเก่ียวกับการเปิดเผยรายงานความ
รับผดิชอบต่อสังคม ดงัน้ี 

2.1.2.1  แนวคิดของคณะกรรมการการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงเเวดล้อมของบริษัทจด
ทะเบียน คณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ไดใ้ห้หลกัส าคญัของการ
ปฏิบัติตามเเนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) ซ่ึงควรอยู่บนพื้นฐานของความ
พอประมาณท่ีธุรกิจตอ้งไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่เบียดเบียนสังคมดว้ย แนวทาง
ปฏิบติัในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) แบ่งไดเ้ป็น 8 หวัขอ้ ดงัน้ี (สถาบนัธุรกิจเพื่อ
สังคม, 2551: ออนไลน์) 

(1) การก ากบัดูเเลกจิการทีด่ี 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นการจดัให้มีระบบบริหารจดัการอยา่งรู้หนา้ท่ี 

มีความรับผิดชอบในการจดัการอยา่งโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
ได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย อนัจะน าไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืนของธุรกิจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 
หมวด คือ 

(1.1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 
(1.2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
(1.3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(1.4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
(1.5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

(2) การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมั่นกับ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง อนัจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งน้ี ธุรกิจควรถือปฏิบติัตามแนวทางเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจได้มาจากการด าเนินงานท่ีไม่
ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 
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แนวปฏิบัติ 
(2.1) หลีก เล่ี ยงการด า เนินการท่ี อาจ ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้งท าง

ผลประโยชน์หรือหากพบวา่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน 
ก็ควรจดัให้มีกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งครบถว้น 

(2.2) ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่น
พรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กนั 

(2.3) ไม่สนบัสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

(2.4) จดัให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถป้องกันการจ่ายสินบน
และทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมี
กระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัให้ความเป็น
ธรรมหากเกิดกรณีดงักล่าวข้ึน 

(2.5) รณรงคใ์ห้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเห็นความส าคญัของการ
ต่อต้านการทุจริต รวมทั้ งการกรรโชก และการให้สินบนในทุก
รูปแบบ 

(3) การเคารพสิทธิและการปฎบิัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม 
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพฒันาทรัพยากรบุคคล อนัมี

ส่วนสัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากรบุคคลนบัเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขในการ
ท างาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และได้มีโอกาสแสดงศกัยภาพ ตลอดจนไดรั้บโอกาสในการ
ฝึกฝนและเพิ่มพนูทกัษะในการท างาน 

แนวปฏิบัติ 
(3.1) สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจ

ตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced 
Labour) ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก (Child Labour) เป็นตน้ 

(3.2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตาม
หลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบ
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ของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยงัครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ            
ผูร่้วมทุน และคู่คา้ 

(3.3) จดัให้มีระบบการท างานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัใน
สถานท่ีท างานอยา่งเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจ
เกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้ มีสถานท่ีท างาน            
ท่ีสะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบติัภยั
และโรคภยั 

(3.4) พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และเล่ือนต าแหน่งเม่ือมีโอกาส            
ท่ีเหมาะสม 

(3.5) จดัให้มีเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนักงาน และให้
พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

(3.6) จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมส าหรับพนักงาน           
ท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

(3.7) จดัให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น             
จดัให้มีวนัลาพกัผ่อนประจ าปี การท างานล่วงเวลาท่ีสมเหตุสมผล 
การรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นตน้ 

(3.8) ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว มีการพิจารณาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบ าเพ็ญประโยชน์                  
ท  าความดีเพื่อสังคมรวมทั้งการปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนา
ต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนั 

(3.9) จดัให้มีนโยบายปกป้องพนักงาน ไม่กลั่นแกล้ง หรือลงโทษทาง
วินัยกับพนักงานท่ี มีการรายงานอย่างสุจริตต่อผู ้บ ริหารหรือ
หน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีเกิดข้ึนภายใน
องคก์รธุรกิจ (Whistleblower Protection) 

(3.10) ให้ขอ้มูลส าคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผล
การด าเนินงานและสภาพท่ีแทจ้ริงขององคก์รธุรกิจ 

(3.11) สนับสนุนการหารือหรือความร่วมมือระหวา่งนายจา้งกบัพนกังาน 
และตวัแทนพนกังาน เพื่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติการท างาน 
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(3.12) เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน ซ่ึงครอบคลุมถึง
การมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การ
ไดรั้บขอ้มูลหรือความคิดเห็นผา่นส่ือต่างๆ รวมทั้งจดัให้มีช่องทาง
การส่ือสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเสรี 

(4) ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
สินคา้หรือบริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้เกิดความเส่ียงหรืออนัตรายต่อ

ผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคา้หรือบริการให้มีความเป็นสากลและให้ทุกคน
สามารถเขา้ถึงไดร้วมทั้งควรพฒันาสินคา้หรือบริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแกไ้ขปัญหาของ
สังคมดว้ย 

แนวปฏิบัติ 
(4.1) ผลิตสินคา้หรือบริการท่ีปลอดภยัและไวว้างใจได ้โดยไม่ผลิตสินคา้

ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค รวมถึงมีกระบวนการเรียก
คืนสินคา้หรือบริการท่ีไม่ปลอดภยั 

(4.2) จดัเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคอยา่งปลอดภยั ไม่ส่งต่อขอ้มูลผูบ้ริโภคให้กบั
ผูอ่ื้น นอกจากจะไดรั้บความยนิยอมจากผูบ้ริโภคก่อน 

(4.3) ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอแก่ผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง 
ฉลากสินคา้ควรมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ใชภ้าษาเรียบง่ายต่อการ
ท าความเขา้ใจ บอกวิธีการใชสิ้นคา้อย่างปลอดภยัรวมถึงการก าจดั
ซากขยะหลงัการใชง้าน เป็นตน้ 

(4.4) กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตเห็นความส าคญัของการใชสิ้นคา้หรือ
บริการท่ีค านึงถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากข้ึน 

(4.5) พฒันาผลิตภณัฑ์ สินคา้ และบริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรควบคู่ไปกบัการน าพาสังคมผูบ้ริโภคให้เป็นสังคมคนดี มี
วฒันธรรม และคุณธรรม ท่ียงัให้ เกิดการพัฒนาให้ ดียิ่งข้ึนได้
ตลอดไปอยา่งย ัง่ยนื 
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(5) การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
ชุมชนและสังคมท่ีเขม้แข็งและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้น มีความส าคญัยิ่งใน

ฐานะเป็นปัจจยัเอ้ือต่อการด าเนินงานของธุรกิจ ดงันั้น ธุรกิจควรจดักิจกรรมทางสังคมหรือมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา้หรือ
บริการของธุรกิจ โดยการแสดงตวัเป็นพลเมืองท่ีดีของชุมชนนั้น พร้อมกบัคิดคน้วิธีการท่ีจะลดและ
หยดุผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม ท่ีเกิดจากกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจในท่ีสุด 

แนวปฏิบัติ 
(5.1) ส ารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีตั้งของธุรกิจทั้ง

ใกลแ้ละไกลว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการด าเนินการของ
ธุรกิจหรือโครงการท่ีจะด าเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อ
น ามาพิจารณาแกไ้ขหรือปรับปรุงการด าเนินการ มิใหเ้กิดผลกระทบ
ในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทั้ งโดย
ทางตรงและทางออ้ม 

(5.2) สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมอาสาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน
และสังคม 

(5.3) ร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนและสังคมใหน่้าอยู ่
(5.4) สนบัสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ 

อยา่งเพียงพอ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ถนน เป็นตน้ 
(5.5) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น 

การจดักิจกรรมส่งเสริมการท าความดี ลดอบายมุขเพื่อความอยู่ดีมี
สุขภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

(5.6) ในการจดักิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ใหแ้ก่ชุมชนและสังคม 

(6) การดูเเลรักษาส่ิงเเวดล้อม 
การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรโลก บวกกบัปัจจยัความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจนอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมหาศาลเกินกวา่ความจ าเป็น 
ยงัก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน ้ า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดย
ภาวะโลกร้อนดงักล่าวจะกระทบต่อมนุษยแ์ละระบบนิเวศน์ต่อไป ดังนั้น ธุรกิจจึงมีหน้าท่ีในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติมนุษยด์ว้ยการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยถือวา่การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็น
หนา้ท่ีร่วมกนัของทุกคน 
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แนวปฏิบัติ 
(6.1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม และ

ติดตามประเมินผลการด าเนินการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ง
ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับประเด็นส่ิงแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศน์ 
ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ 

(6.2) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม 
โดยค านึงถึงการลดปริมาณและการบ าบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่
ธรรมชาติ 

(6.3) ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และ
มีการน าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ 

(6.4) พฒันาสินคา้หรือบริการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความ
ปลอดภยัในการใชง้าน 

(6.5) ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ความปลอดภยั และ
ระบบสาธารณสุขแก่พนกังานและสาธารณชน 

(6.6) ส่งเสริมให้ลูกคา้ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
การใชสิ้นคา้หรือบริการของบริษทั 

(6.7) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั 
และสาธารณสุข 

(6.8) จดัเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจดัการกบัปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจ
เกิดข้ึนรวมทั้ งจดัให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแล
ทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

(7) การเผยเเพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 
ในการด าเนินธุรกิจควรน าแนวคิด CSR มาประยุกต์ผสมผสานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอยา่งกลมกลืน โดยน า
ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์การด าเนินงานดา้น CSR มาพฒันาปรับใช้และคิดคน้ให้เกิดนวตักรรม
ทางธุรกิจท่ีสามารถสร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขนั และมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและสังคม
ไปพร้อมๆ กนั (Competitiveness with Innovative Business) 

แนวปฏิบัติ 
(7.1) ส ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน            

ว่าก่อให้เกิดความเส่ียงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและ
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ส่ิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลด
ผลกระทบดงักล่าวนอกจากนั้น ควรศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์
กระบวนการท างานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกดา้น เพื่อสร้าง
โอกาสในการพฒันาไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ 

(7.2) เปิดเผยนวตักรรมท่ีค้นพบในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อกระตุน้ใหธุ้รกิจและผูป้ระกอบการรายอ่ืนไดป้ฏิบติั
ตาม 

(7.3) หมั่นวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวตักรรม
ตลอดเวลา โดยควรเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองอย่างไม่
หยุดน่ิง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ และเพื่อความ
เจริญเติบโตควบคู่การสร้างผลก าไรของธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจาก
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในศตวรรษท่ี 21 จะเปล่ียนไปสู่ความ
ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีมีองค์ประกอบด้าน CSR มากข้ึน หาก
ธุรกิจไม่สามารถปรับตวัตอบสนองความตอ้งการไดท้นัท่วงที อาจ
สูญเสียตลาดและโอกาสทางธุรกิจได ้

(8) การจัดท ารายงานด้านสังคมและส่ิงเเวดล้อม 
ธุรกิจควรให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นการปฏิบติั

ตามแนวทาง CSR ท่ีกล่าวมาอยา่งครบถว้น โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยน้ีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายยงัช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจทราบไดว้า่ ไดด้ าเนินการในเร่ือง CSR 
ตรงกบัเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ อยา่งไร 

แนวปฏิบัติ 
(8.1) จดัท ารายงานเปิดเผยการด าเนินงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

(CSR Report) โดยอาจระบุไวใ้นรายงานประจ าปี  (Annual Report) 
หรือจัดท าเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจ าปี ท่ีเรียกว่า 
รายงานความย ัง่ยืน (Sustainability Report) ตามรูปแบบท่ีสากล
ยอมรับและควรครอบคลุมเน้ือหาในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
(8.1.1) การด าเนินงานด้านธุรกิจ กล่าวถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์

ของธุรกิจท่ีสะท้อนหลักการและแนวทางปฏิบัติตาม
หลกัการ CSR โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และผล
การด าเนินงาน 



 

14 

 

(8.1.2) การด าเนินงานด้าน ส่ิ งแวดล้อมและความปลอดภัย 
กล่าวถึงนโยบายการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภยักระบวนการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และการฟ้ืนฟูธรรมชาติ และกระบวนการจดัการของเสีย
และวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อผูบ้ริโภค 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(8.1.3) การด าเนินงานดา้นสังคม กล่าวถึง นโยบายการจดัการดา้น
แรงงานและพนักงาน สวัสดิภาพในการท างานของ
พนักงานการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน และการ
ส่งเสริมและพฒันาชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นท่ีตั้งของ
ธุรกิจ 

(8.2) จัดท าข้อมูลในรายงานให้ชัดเจน  กระชับ ใช้ภาษาท่ี เข้าใจง่าย
หลีกเล่ียงขอ้มูลท่ีไม่จ  าเป็น โดยสรุปการด าเนินการทั้งด้านดีและ
ดา้นไม่ดีตามขอ้เท็จจริง หากมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลจากภายนอก
ให้ระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูล และกลัน่กรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
ก่อนน ามาเปิดเผยไวใ้นรายงาน 

(8.3) จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู ้อ่าน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก เช่น จดัท ารายงานทั้งในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์
ของธุรกิจหรือบริษทั 

2.1.2.2  แนวคิดของกลุ่มผู้เช่ียวชาญว่าด้วยมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบัญชีและการ
รายงาน 

องค์การสหประชาชาติได้จดัตั้งคณะท างานเพื่อศึกษา และเสนอแนวทางปฏิบติั
ทางการบญัชีและการรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม คณะท างานดงักล่าวเรียกวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญวา่
ดว้ยมาตรฐานสากลเก่ียวกบัการบญัชีและการรายงาน (Intergovernmental Working Group of Experts 
on International Standards of Accounting and Reporting: ISAR) ซ่ึ งได้ให้แนวทางในการปฏิบัติ
เก่ียวกับบัญชีส่ิงแวดล้อมโดยครอบคลุมถึงการรับรู้ต้นทุนส่ิงแวดล้อม การรับรู้หน้ีสินด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ค่าชดเชยท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากบุคคลท่ีสาม การวดัมูลค่าหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี (อิสรีย ์โชวว์วิฒันา, 2553: ออนไลน์)  
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การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็นสินทรัพย ์กิจการควรรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน หรือควรบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนและทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละงวด
ตามความเหมาะสม 

การรับรู้หน้ีสินด้านส่ิงแวดล้อม กิจการควรรับรู้ในงบดุล เม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจากกิจการเพื่อช าระภาระผกูพนัในปัจจุบนั 
และเม่ือมูลค่าของภาวะผกูพนัท่ีตอ้งช าระนั้นสามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

การรับรู้ค่าชดเชยจากบุคคลท่ีสามเก่ียวกบัหน้ีสินส่ิงแวดลอ้ม กิจการไม่ควรหัก
กลบค่าชดเชยท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากบุคคลท่ีสามกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่ควรรับรู้เป็นรายการ
สินทรัพยแ์ยกต่างหาก เวน้แต่กิจการจะมีสิทธิตามกฎหมายใหน้ ามาหกักลบกนัได ้

การเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกับต้นทุนส่ิงแวดล้อมและหน้ีสินด้านส่ิงแวดล้อม 
กล่าวคือ กิจการอาจเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นการอธิบายรายการท่ีอยูใ่นงบดุลหรืองบก าไรขาดทุน 
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หรืออาจเปิดเผยไวใ้นรายงาน แยกต่างหากจากงบ
การเงิน ตวัอยา่งของการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวมีดงัน้ี  

(1) ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม  
(1.1) ประเภทของรายการท่ีเป็นตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
(1.2) รายการท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
(1.3) จ านวนต้นทุนส่ิงแวดล้อมท่ีบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ใน

ระหวา่งงวด 
(1.4) เปิดเผยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นผลมาจากการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมรวมถึงการชดเชยผลเสียหายท่ีมี
สาเหตุมาจากมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มให้แก่บุคคลท่ีสามเป็นรายการ
แยกต่างหาก 

(1.5) ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีบนัทึกเป็นรายการพิเศษให้เปิดเผยเป็นรายการ
แยกต่างหาก 

(2) หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
(2.1) เปิดเผยหน้ีสินท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นรายการแยกต่างหากในงบดุล

หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
(2.2) ขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชใ้นการวดัค่าของหน้ีสินท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(2.3) ค าอธิบายเก่ียวกบัประเภทของหน้ีสิน ระยะเวลาและเง่ือนไขของ

การช าระคืนหน้ีสิน 
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2.1.3  ทฤษฎตีัวการ – ตัวแทน (Agency Theory) 

อฐัวฒิุ ปภงักร (2556) ไดอ้ธิบายทฤษฎีตวัการ – ตวัแทน ไวว้า่ทฤษฎีน้ีไดรั้บการเขียนให้
ชัดเจนโดย Jensen และ Meckling ในปี 1976 โดยมีการแนะน าหรือยกตวัอย่างให้เขา้ใจ  โดยมีการ
แทน “ตวัการ” ดว้ยผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นเจา้ของบริษทั ซ่ึงตอ้งการให้บริษทัมีก าไรและไดผ้ล
ประโยชน์สูงสุด เพื่อใหบ้ริษทัมีผลตอบแทนสูง คุม้ค่ากบัท่ีลงทุนไปใหม้ากท่ีสุด โดยจะค านึงหรือไม่
ค  านึงถึงวิธีการได้มาของผลตอบแทนเหล่านั้น และแทน “ตวัแทน” ด้วยผูบ้ริหารของบริษัทหรือ
คณะกรรมการของบริษทัซ่ึงเป็นผูบ้ริหารขององคก์รโดยรับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัต่างๆ 
เปรียบเสมือนลูกจา้ง ซ่ึงมีหน้าท่ีตอ้งท าให้ผูว้า่จา้งหรือตวัการมีความพึงพอใจสูงสุด โดยวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ภายใตค้่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนท่ีจ ากดัและออกแบบการบริหารบริษทัให้เหมาะสมท่ีสุด 
และตวัแทนได้รับการแต่งตั้งข้ึนอย่างเต็มใจและรับค่าตอบแทนอย่างสมควร ปัญหาเกิดจากการท่ี
ตวัแทนรู้สึกวา่ตวัเองคือผูท้  างานเพื่อให้บริษทัเจริญงอกงาม  แลว้ไดเ้พียงค่าจา้งหรือโบนสัซ่ึงไม่มาก
พอเม่ือเทียบกบัผลประกอบการท่ีท าข้ึนมาได ้ก็จะท าให้การปกปิดเอกสารหรือการเพิ่มโบนสัในเชิง
ตวัเลขมีมากข้ึนถา้ตวัแทนคิดแบบน้ี ตวัแทนมกัจะมีปัญหากบัผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีตอบค าถามไม่ตรงใจ
หรือบริหารไม่ไดอ้ย่างท่ีผูถื้อหุ้นคาดหวงั ซ่ึงความคาดหวงัเหล่านั้นมกัเกิดข้ึนจากการให้ขอ้มูลท่ีไม่
ครบถว้นหรือมีขอ้มูลภายนอกแทรกซึมเขา้มาในรูปแบบต่างๆ อยา่งไรก็ดี บรรษทัภิบาลเป็นส่ิงท่ีลด
ปัญหาเหล่าน้ีลงได ้ ซ่ึงการลดปัญหาไม่ใช่การเพิ่มก าไรหรือรายรับ หากแต่เป็นการก ากบัให้ทุกคนท า
ในกรอบหนา้ท่ีของตวัเองใหดี้ท่ีสุด  

2.1.4 ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) 

ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือ Stakeholder Theory โดย Edward R. Freeman ไดเ้ขียนทฤษฎี
เร่ืองน้ีข้ึนในปี 1984  ซ่ึงหลกัการหรือการตีความขององค์ประกอบของผูมี้ส่วนได้เสียจะข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะของบริษทัเป็นหลกัไม่ใช่การท่องจ า  แต่เป็นการประยุกตใ์ชเ้พื่อให้เหมาะสมในแต่ละองคก์ร
หรือแต่ละสถานการณ์ โดยทฤษฎีน้ีจะเนน้การค านึงถึงและความเขา้ใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร  
ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม  ซ่ึงองค์กรตอ้งวิเคราะห์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียขององค์กร
อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อจะได้น าไปต่อยอดในการท าตามแนวทางบรรษัทภิบาลท่ี ดี                         
(อฐัวฒิุ ปภงักร, 2557: ออนไลน์) การให้ความส าคญักบัส่วนไดส่้วนเสียจากการด าเนินกิจการ (Stake) 
ของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ นอกเหนือจากผูถื้อหุ้นแต่เพียงกลุ่มเดียว บริษทัจึงถูกมองว่าเป็น
ระบบของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ท่ีด าเนินกิจการอยู่ภายใต้ระบบท่ีใหญ่กว่าสังคมท่ีมี
โครงสร้างทางกฎหมายและตลาดรองรับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เม่ือเป็นเช่นน้ีผูบ้ริหารจึงตอ้งมี
หน้าท่ีคอยก ากบัการท างานของตนในการปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัพร้อมๆ กบัผลประโยชน์
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อนัชอบธรรมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โครงสร้างการตดัสินใจจึงข้ึนอยูก่บัการใช้
วิจารณญาณ (Discretion) ของผูบ้ริหารสูงสุดและหลกัการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
ซ่ึงในท่ีน้ีมีตวัแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมอยูด่ว้ย (สุทธิศกัด์ิ ไกรสรสุธาสินี, 2556) 

2.1.5 กลุ่มทฤษฎบูีรณาการ (Integrative Theories) 

สุทธิศกัด์ิ ไกรสรสุธาสินี (2556) ไดอ้ธิบายทฤษฎีบูรณาการไวว้า่ กลุ่มทฤษฎีบูรณาการ
เป็นกลุ่มทฤษฎีท่ีพยายามผสานความต้องการของสังคมเข้ากับการด าเนินกิจการ แนวทางการ
สนองตอบสังคม (Social Responsiveness Approach) ในกลุ่มน้ีครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ
ประเด็นต่างๆ (Issue Management) ซ่ึงให้ความส าคญักบัขอ้เรียกร้องและการผสานผลประโยชน์ของ
คนหลายฝ่ายในกระบวนการตดัสินใจท่ีเป็นไปได้ ในทางปฏิบติัมองว่าล าพงักระบวนการนั้นไม่
เพียงพอ แทนท่ีจะหวงัพึ่ งคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหารแต่เพียงอย่างเดียวแนวทางน้ีจึงเสนอ
หลกัการของความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (Principle of Public Responsibility) ให้เป็นนโยบายของ
บริษทัตอ้งก าหนดทิศทางขององคก์รในดา้นสังคมอยา่งชดัเจน ขอบเขตความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร
นอกจากมีหนา้ท่ีการดูแลการด าเนินธุรกิจแลว้ยงัตอ้งรวมไปถึงผลท่ีตามมา แนวทางการบริหารจดัการ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Management) นั้นสนใจทั้งผูท่ี้ส่งผลกระทบและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
จากนโยบายและการด าเนินกิจการ โดยพยายามปรับผลประโยชน์ต่างๆ ของคนเหล่านั้นให้เขา้กบั
เป้าหมายของบริษทัในรูปแบบของความร่วมมือ ซ่ึงต่อมาแนวทางน้ีไดพ้ฒันาใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติัจริง
มากข้ึนในการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร แนวทางผลประกอบการทางสังคมขององค์กร (Corporate 
Social Performance) ไม่ได้มองเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมว่าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต้องเลือกเพียง
อย่างใดอย่างหน่ึง แต่กลับเห็นว่าทั้ งสองเป้าหมายสอดคล้องกับโครงสร้างของพีระมิดความ
รับผดิชอบต่อสังคมท่ีมีทั้งดา้นเศรษฐกิจ การปฏิบติัตามกฎหมาย สังคม และการใชดุ้ลพินิจช่วยเหลือผู ้
ตกทุกขไ์ดย้าก ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาเป็นตน้แบบใหม่ท่ีประกอบดว้ยหลกัการต่างๆ ของความรับผิดชอบ
ต่อสังคม กระบวนการตอบสนองต่อสังคม และนโยบายการจดัการประเด็นทางสังคม ท่ีส าคญัคือยงัมี
การใช้ทฤษฎีองค์กรมาขยายตวัแบบของแนวคิด เพื่อให้สามารถแสดงผลลพัธ์ท่ีเกิดจากพฤติกรรม
องคก์ร แนวคิดน้ีจึงมองความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นระบบท่ีรวบรวมกระบวนการขององคก์รในการ
ประเมินส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สีย และการวดัผลท่ีตามมาภายหลงั ล่าสุด Archie 
B. Carroll ได้ขยายความเพิ่มเติมให้ชัดเจนข้ึนว่า มิติของความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจและ
กฎหมายนั้นเป็นเสมือน “ภาคบงัคบั” ท่ีตอ้งท าอยูแ่ลว้ หลีกเล่ียงไม่ได ้ขณะท่ีดา้นจริยธรรมเป็น “ส่ิงท่ี
ถูกความหวงั” จากสังคม และการแสดงความเอ้ืออาทรใจบุญสุนทานต่อกิจกรรมการกุศลต่างๆ เป็น
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ส่ิงท่ีสังคม “ปรารถนา” และสนบัสนุนให้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นตอ้งไดผ้ลตอบแทน
ท่ีน่าพอใจในทางธุรกิจอีกดว้ย  

2.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อ
สังคม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามวธีิการแบ่งท่ีใชใ้นการศึกษาของ Camfferman และ Cooke 
(2002) และอลิศรา ผลาวรรณ์ (2547) คือ (1) ปัจจยัเก่ียวกบัโครงสร้างของบริษทั (Structure–Related 
Variables) (2) ปัจจัยเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท (Performance–Related Variables) และ          
(3) ปัจจยัเก่ียวกบัการตลาดของบริษทั (Market–Related Variables) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ตัวแปรทีเ่กีย่วกบัโครงสร้างของบริษัท  

(1) ขนาดของบริษัท (Size) 

บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่จะมีการเปิดเผยขอ้มูลมากกวา่บริษทัท่ีมีขนาดเล็ก เน่ืองจาก
บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่จะมีตน้ทุนในการจดัท าขอ้มูลเผยแพร่ต ่ากวา่บริษทัท่ีมีขนาดเล็ก โดยบริษทัท่ีมี
ขนาดใหญ่มกัจะเป็นท่ีสนใจของนกัวิเคราะห์และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ อยู่แลว้ นอกจากน้ี บริษทัท่ีมี
ขนาดใหญ่ยงัตอ้งเผชิญกบัแรงผลกัดนัท่ีจะตอ้งมีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิด
การยอมรับจากสาธารณชน (Trotman และ Bradley, 1981) ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาจ านวนมาก 
(Eng และ Mak, 2003; Brammer และ Pavelin, 2006; Liu และ Anbumazhi, 2009) ท่ีพบว่า ขนาด
กิจการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

(2) โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) 

โครงสร้างเงินทุน คืออตัราส่วนท่ีประเมินสภาพหน้ีสินรวมทั้งหมดของธุรกิจ 
เพื่อประเมินถึงการหาเงินทุนจากเจา้หน้ีกบัการหาเงินทุนจากเจา้ของเป็นสัดส่วนเท่าใด ถา้อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของสูง ยอ่มหมายถึง แหล่งเงินทุนของธุรกิจมาจากเจา้หน้ี เม่ือมีเจา้หน้ีจ านวน
มากก็ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายประจ า คือ การจ่ายดอกเบ้ียให้กบัเงินท่ีกูย้ืมท่ีมาจากเจา้หน้ีหรือผูใ้ห้กูย้ืมมาก
ดว้ยเช่นกนั จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจา้หน้ี
หรือผูใ้หกู้ย้มืถึงผลประกอบการของบริษทัและความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ Eng และ Mak (2003) คือ บริษทัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูใ้ชข้อ้มูลทราบในปริมาณ
ท่ีมากจะท าให้มีตน้ทุนในการก่อหน้ีต ่า อาจเน่ืองมาจากท่ีบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความละเอียด 



 

19 

 

ครบถว้นและทนัต่อเวลาจะสามารถท าให้ผูใ้ห้กูย้ืมและผูรั้บประกนัมีความเขา้ใจถึงความสามารถใน
การช าระหน้ีของบริษทั  

(3) โครงสร้างการเป็นเจ้าของ (Ownership Structure) 

โครงสร้างการถือหุ้น (Ownership Structure) เป็นออกเป็น 2 แบบตามลักษณะ
การถือหุ้นของผูถื้อหุ้น ได้แก่ (1) โครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจายตวั (Dispersed Ownership) คือ            
บริษทัจะมีผูถื้อหุ้นจ านวนมากราย แต่ละรายจะมีการถือหุ้นในสัดส่วนท่ีน้อย เพื่อเป็นการลดอตัรา
ความเส่ียงในการลงทุน ขอ้ดีคือ การบริหารงานของผูบ้ริหารมีความคล่องตวั ขอ้เสียคือผูถื้อหุ้นมกัจะ
ไม่ให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อบริษทั อาจเน่ืองจากผูถื้อ
หุน้แต่ละรายมีส่วนไดส่้วนเสียในบริษทัค่อนขา้งนอ้ยท าใหเ้กิดตน้ทุนในการก ากบัดูแลกิจการสูง และ
(2) โครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจุกตวั (Concentrated Ownership) คือ บริษทัจะมีผูถื้อหุ้นรายหน่ึง
หรือหลายรายท่ีมีจ านวนหุ้นและสิทธิออกเสียงท่ีมีสาระส าคญั ขอ้ดีคือ ผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการมีส่วน
ไดส่้วนเสียในบริษทัมาก จึงมกัจะให้ความส าคญักบัการติดตามก ากบัดูแลกิจการ การบริหารงานของ
บริษทัอย่างใกลชิ้ด ขอ้เสียคือ ผูมี้อ  านาจควบคุมสามารถเขา้แทรกแซงการบริหารงาน (กรัณฑรัตน์ 
บุญญวฒัน์ และศกัดา มาณวพฒัน์, 2554) 

โครงสร้างการเป็นเจา้ของซ่ึงวดัจากจ านวนผูถื้อหุน้ การท่ีบริษทัมีจ านวนผูถื้อหุ้น
หลายรายท่ีมีจ  านวนหุ้นและสิทธิออกเสียงท่ีมีสาระส าคญั หรือสัดส่วนการถือหุ้นเป็นของบุคคลบาง
กลุ่ม จะท าให้ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในระดบัท่ีต ่า (Singhvi และ Desai, 1971) โดยสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ Lam และคณะ (1994) และนวพร พงษ์ตันฑกุล (2546) ระบุว่า การถือหุ้นโดยมี
คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายในบริษทัจะมีความสัมพนัธ์ทางลบกบั
ระดบัคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูล อาจเน่ืองมาจากความเช่ือใจ ความไวว้างใจและผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่
ทราบขอ้มูลภายในอยูแ่ลว้  

(4) โครงสร้างกรรมการอสิระ (Independent Director Structure) 

  กรรมการอิสระมีบทบาทส าคญัในการคานอ านาจในคณะกรรมการ หากบริษทัมี
สัดส่วนของกรรมการอิสระมากในคณะกรรมการบริหาร จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจดา้นการเปิดเผย
ขอ้มูลให้เป็นไปตามแนวคิดด้านบรรษทัภิบาลมากข้ึน การมีกรรมการจากภายนอกองค์กร เขา้มามี
ส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหาร จะช่วยตรวจสอบการท างานและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ให้
มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ และมีความโปร่งใสในการบริหารงานมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาต่างๆ (Brammer และ Pavelin, 2006; บุญฑริกา ใจกระจ่าง, 2546) ท่ีพบว่าสัดส่วนของ
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คณะกรรมการอิสระมากในคณะกรรมการบริหาร จะมีอิทธิพลต่อการการตดัสินใจดา้นการเปิดเผย
ขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามแนวทางบรรษทัภิบาลท่ีดี  

 2.2.2 ตัวแปรทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของบริษัท  

(1) อายุของบริษัท (Age) 

บริษทัท่ีมีอายุการด าเนินกิจการในตลาดหลกัทรัพยม์ายาวนานมกัจะเป็นบริษทัท่ี
มีผลการประกอบการท่ีดี และไดรั้บการยอมรับ และความไวว้างใจจากลูกคา้หรือนกัลงทุนถึงความ
มัน่คงของบริษทัและความสามารถในการบริหารงานของบริษทั อีกทั้งยงัได้รับความสนใจในการ
เลือกท่ีจะลงทุนจากนกัลงทุน บริษทัจึงตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในระดบัท่ีเพิ่มมากข้ึนเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการด าเนินกิจการท่ียาวนานของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Zoysa และ 
Wijewardena (2003) พบว่า อายุของบริษัทมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับการเปิดเผยข้อมูล
บริษทัท่ีมีอายุการด าเนินกิจการมายาวนานมกัจะมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูใ้ช้ขอ้มูลจ านวนมาก 
อาจเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัไดด้ าเนินกิจการมายาวนาน ท าใหไ้ดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงการเปิดเผยขอ้มูล
แก่ผูใ้ช้ขอ้มูลวา่ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลอะไรให้แก่ผูใ้ช้ขอ้มูลไดท้ราบขอ้มูลอย่างครบถว้นมากกว่า
บริษทัท่ีเพิ่งด าเนินกิจการ 

(2) ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 

อตัราความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) คือ เคร่ืองมือในการวดั
ความสามารถในการท าก าไรของแต่ละบริษัท นักวิเคราะห์ทางการเงินมักใช้การวดัน้ีในการ
ประเมินผลประกอบการของบริษทั โดยนกัลงทุนให้ความส าคญักบัอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถ
ในการท าก าไรมากกวา่อตัราส่วนอ่ืนๆ Diamond (1985) กล่าววา่การเปิดเผยขอ้มูลจะเป็นการช่วยลด
ตน้ทุนในการจดัท ารายการ แต่ทางบริษทัจะเลือกพิจารณาผลประกอบการของบริษทัก่อนท่ีจะมีการ
เปิดเผยขอ้มูลแก่ผูใ้ช้ขอ้มูลทราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lang และ Lundholm (1996) พบว่า
บริษทัจะเพิ่มระดบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั หากบริษทัพิจารณาแลว้ว่ามีผลประกอบการสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีมีการตั้งไว ้และมีความเป็นไปได้ท่ีบริษทัท่ีมีผลประกอบการทางด้านการเงินท่ีดีจะมีการ
เปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากข้ึน เพราะผูบ้ริหารมีความเป็นอิสระในการเลือกท่ีจะ
เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้น แต่บริษทัท่ีมีผลประกอบการท่ีแย่จะมุ่งด าเนินกิจการในการท าก าไรของ
บริษทัมากกว่าการก่อค่าใช้จ่ายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (ณิชวรรณ วิชยัดิษฐ และคณะ, 2555; 
Hanitta and Cooke, 2005)  
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2.2.3 ตัวแปรทีเ่กีย่วกบัธุรกจิหรือการตลาดของบริษัท  

(1) ประเภทของส านักงานสอบบัญชี (Type of Auditor) 

ผูส้อบบญัชีอาจปฎิบติังานโดยล าพงัแต่เพียงผูเ้ดียวในรูปบุคคลธรรมดา เน่ืองจาก
รับงานตรวจสอบไม่มากนกั ในขณะท่ีส านกังานสอบบญัชีบางแห่งอาจจดทะเบียนในรูปคณะบุคคล 
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษทัจ ากัด เน่ืองจากให้บริการหลายประเภทและมีลูกค้าจ านวนมาก (นิพนัธ์               
เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2552) โดยส านกังานสอบบญัชีจะเป็นผูพ้ิจารณาเลือกขอ้มูล
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีจะตอ้งมีการแสดงในงบการเงิน เพื่อให้มีความเพียงพอ (Adequacy) หรือความมี
นัยส าคญั (Maturity) ตามรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอตาม
มาตรฐานการบญัชี ซ่ึงโดยปกติแลว้จะตอ้งเป็นไปตามค าวนิิจฉยัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต หรือตาม
ความต้องการของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึง
สอดคล้องกบัการศึกษาจ านวนมาก (Singhvi และ Desai, 1971; Eng และ Mak, 2003) พบว่า ส านัก
งานสอบบญัชีมกัมีอิทธิพลต่อปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลท่ีจะมีการเปิดเผยในงบการเงิน แต่ระดบัความ
มีอิทธิพลของส านกังานสอบบญัชีแต่ละแห่งจะความแตกต่างกนั หากบริษทัท่ีตรวจสอบโดยส านัก
งานสอบบญัชีท่ีมีขนาดใหญ่ (Big 4) มกัจะมีปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลมากกวา่บริษทัท่ีมิไดต้รวจสอบ
จากส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว 

(2) การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 (Certified ISO 14000) 

การไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 มีผลต่อการก าหนดรูปแบบการเปิดเผย
สารสนเทศส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด โดยเป็นการวดัถึงผลกระทบของบริษทั ท่ีมีต่อระดบัการเปิดเผย
ขอ้มูล (จกัรพนัธ์ จินดาวงศ,์ 2547) ระบบมาตรฐาน ISO 14000 มีวตัถุประสงคเ์พื่อวางมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดล้อม และแนะน าหน่วยงานต่างๆ ในเร่ืองของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
(Environment Management System: EMS) ซ่ึงสามารถรวมเขา้กบัระบบบริหารอ่ืนๆ ของหน่วยงาน
เพื่อท่ีจะช่วยให้หน่วยงานเหล่านั้นประสบความส าเร็จในเร่ืองของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มพร้อม
ไปกบัความส าเร็จทางธุรกิจ (พรจนัทร์ ฉนัทวศินกุล, 2555: ออนไลน์)  
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2.3  วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การทบทวนวรรณกรรมในอดีตเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ  
มีดงัต่อไปน้ี 

2.3.1  วรรณกรรมและงานวจัิยในต่างประเทศ 

Eng และ Mak (2003) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองของบรรษทัภิบาลและการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
สมัครใจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการเป็นเจ้าของและ
โครงสร้างคณะกรรมการท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งสมคัรใจ วิธีการศึกษาใชก้ารศึกษาเชิงส ารวจ 
โดยการเก็บขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ประจ าปี 1995 มี
การสร้างดัชนีการเปิดเผยข้อมูลท่ีบริษัทควรจะต้องเปิดเผยอย่างเหมาะสม และใช้การวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ จากผลการศึกษาพบว่า กิจการท่ีมีโครงสร้าง
การเป็นเจา้ของโดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีระดบัต ่า และโครงสร้างการเป็นเจ้าของหลกัโดย
รัฐบาล รวมถึงกิจการท่ีมีขนาดใหญ่ หน้ีสินต ่า และประเภทของส านักงานสอบบญัชี เป็นปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูล ส่วนผูถื้อหุ้นหลกัท่ีมากกวา่ 5 เปอร์เซ็นต ์ไม่มีความ
ความสัมพนัธ์ต่อการเปิดเผย และการเพิ่มข้ึนของคณะกรรมการบริษทัภายนอกกิจการ ท าให้การ
เปิดเผยลดนอ้ยลง 

Brammer และ Pavelin (2006) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อย่างสมัครใจโดยบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศอังกฤษ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและคุณภาพในการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมคัรใจ วธีิการศึกษาใชก้ารศึกษาเชิง
ส ารวจโดยการเก็บขอ้มูลจากงบการเงิน รายงานประจ าปี รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นใช้
วิธีการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ          
ตวัแปรต่างๆ ท่ีคาดวา่มีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมคัรใจ จากผลการศึกษาพบวา่
กิจการท่ีมีขนาดใหญ่ หน้ีสินต ่า และโครงสร้างการเป็นเจา้ของแบบถือหุน้กระจาย มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสมคัรใจ ส่วนคุณภาพในการเปิดเผยขอ้มูล มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัขนาดของกิจการและผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มของกิจการ 
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2.3.2  วรรณกรรมและงานวจัิยในประเทศ 

อลิศรา  ผลาวรรณ์ (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของ
บริษทักบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะต่างๆ ของบริษทั วิธีการศึกษาโดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี พ.ศ.2545 โดยแยกประเภท
การเปิดเผยขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท คือ การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้บงัคบัและการเปิดเผยขอ้มูลตาม
ความสมคัรใจ และใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณและการทดสอบครูสคลั – วลัลิสเป็นสถิติ
ในการทดสอบ จากผลการศึกษาพบวา่ บริษทัจดทะเบียนมีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้บงัคบัในระดบัท่ี
ค่อนขา้งสูง แต่บริษทัมีความสมคัรใจท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆ เพิ่มเติมอยู่ในระดบัต ่า คุณลกัษณะท่ี
พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลจากการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ ขนาดขององค์กร การถือหุ้น
โดยชาวต่างชาติ อายุการด าเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน และประเภทของผูส้อบบญัชี โดยขนาด
ขององค์กรและประเภทของผูส้อบบัญชีเป็นคุณลักษณะท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับระดับการ
เปิดเผยข้อมูล แต่การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ อายุการด าเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากน้ีจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในแต่ละอุตสาหกรรมพบวา่ บริษทัในแต่ละอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้บงัคบัใน
ระดบัท่ีไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่มีการเปิดเผยขอ้มูลตามความสมคัรใจในระดบัท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั โดยพบวา่ กลุ่มทรัพยากรมีการเปิดเผยขอ้มูลตามความสมคัรใจในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง
และแตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญั 

จักรพันธ์  จินดาวงศ์ (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองแนวการปฏิบติัและแนวโน้มทางการ
บญัชีการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของอุตสาหกรรมประเภทท่ีมีผลกระทบ
โดยตรงหรือมีนยัส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวทางการปฏิบติังานและ
แนวโนม้ของบญัชีการเงินเพื่อส่ิงแวดลอ้ม และแนวโน้มในการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในรายงาน
ทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมในช่วงปี 2539 ถึง 2544 กลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการการศึกษาน้ีไดแ้ก่ บริษทัในอุตสาหกรรม 9 ประเภทท่ีองค์การสหประชาชาติก าหนดว่า 
การด าเนินงานมีผลกระทบโดยตรงหรือมีนยัส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มจ านวน 40 บริษทั โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการเปิดเผยสารสนเทศส่ิงแวดลอ้มโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาสาระจากขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มท่ี
พบในรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทักลุ่มตวัอยา่งและ
ไดท้  าการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความมีนยัส าคญัของการเปล่ียนแปลงการเปิดเผยขอ้มูลโดยใช ้
McNemar Test ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีหรือสมุห์บญัชีจาก 7 บริษทัใน
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กลุ่มตวัอย่างเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับแนวการปฏิบติังานบัญชีการเงินเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม           
จากผลการศึกษาพบวา่ มีการเพิ่มข้ึนในแนวโนม้การปฏิบติังานบญัชีการเงินท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและ
แนวโนม้การเปิดเผยสารสนเทศส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในช่วงปี 2539 ถึง 
2544 รูปแบบการเปิดเผยสารสนเทศส่ิงแวดลอ้มท่ีพบมากท่ีสุด คือ สารสนเทศเชิงคุณภาพ ซ่ึงอีก 2 
ประเภทไดแ้ก่ เชิงปริมาณ และเชิงการเงิน ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงปัญหาในการน าหลกัการบญัชีเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัรายการค่าใชจ่้ายส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสินส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนมาประยุกตใ์ช้
ในองค์กรว่า คือความยุ่งยากและปัญหาในการก าหนดมูลค่าและการจดัประเภทรายการเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากขาดมาตรฐานการบญัชีในการอา้งอิงเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี
ผลการศึกษายงัสามารถระบุว่า ปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีมีผลต่อการก าหนดรูปแบบการเปิดเผย
สารสนเทศส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด คือ สภาพเศรษฐกิจของประเทศและปัจจยัภายในองค์กรท่ีมีผลต่อ
การก าหนดรูปแบบการเปิดเผยสารสนเทศมากท่ีสุด คือ ทศันคติและการก าหนดนโยบายของฝ่าย
บริหารต่อการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสาเหตุส าคญัท่ีท าให้จ  านวนของบริษทักลุ่มตวัอยา่งเปิดเผย
ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนไดแ้ก่ การไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 และความสมคัรใจในการ
จดัท ารายงาน ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อังคณา  อิรนพไพบูลย์ (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลด้านส่ิงแวดล้อม
และสังคมของบริษทัจดทะเบียน กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถึงลกัษณะและระดบัของการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
วธีิการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลจากงบการเงินและรายงานประจ าปีของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2547 จ  านวน 17 บริษทั และท าการจด
บนัทึกขอ้มูลดงักล่าวเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบ จากผลการศึกษาพบวา่ บริษทัโดยส่วนใหญ่มีการ
เปิดเผยข้อมูลทั้ งด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนั้ น บริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรไม่ค่อยให้ความส าคญัในการเปิดเผยมากนกั ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน
ประจ าปีดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ บริษทัมีการเปิดเผยเร่ืองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด และ
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด่ิง จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลโดยรวมใน
รายงานประจ าปีมากท่ีสุด ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปีด้านสังคม พบว่าความ
รับผิดชอบต่อทรัพยากรบุคคลมีการเปิดเผยมากท่ีสุด ล าดบัถดัมาคือความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคมในรายงานประจ าปีมากท่ีสุด และหากแบ่ง
ตามประเภทของธุรกิจ พบวา่กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่มีการเปิดเผยดา้นส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดและกลุ่มธุรกิจ
น ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม มีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคมมากท่ีสุด 
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พฤกษา  พึ่งจิตต์ประไพ (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูล
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดล้อมและสังคมของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 
และกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง วิธีการศึกษาจากงบการเงินและรายงานประจ าปี จ  านวน 107 
บริษทั และวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งคือ ขนาดกิจการ โครงสร้าง
การเป็นเจ้าของ โครงสร้างการเงิน โครงสร้างกรรมการอิสระ ความสามารถในการท าก าไร 
ความสามารถในการก่อหน้ีหรือช าระหน้ี และประเภทส านักงานสอบบญัชี ประจ าปี 2549 จากผล
การศึกษาพบว่า ระดับการเปิดเผยขอ้มูลด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม บริษทัส่วนใหญ่มีการเปิดเผย
ขอ้มูลในระดบัร้อยละ 40 – 49 คิดเป็นร้อยละ 26.18 โดยบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 90.65 ส าหรับเร่ืองท่ีมีการเปิดเผยน้อยท่ีสุดคือ ดา้นการใชพ้ลงังานคิด
เป็นร้อยละ 29.91 ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมกบั
คุณลกัษณะต่างๆ ของบริษทัพบวา่ ขนาดของกิจการ ประเภทส านกังานสอบบญัชี และความสามารถ
ในการท าก าไร มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัเชิงบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

บงกชรัตน์  เชพานุเคราะห์ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะของกิจการท่ีมีผลต่อ
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณลกัษณะของกิจการท่ีมีผลต่อการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของบริษทัจดทะเบียนกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย วิธีการศึกษาโดยการรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินและรายงานประจ าปีของแต่ละบริษทั 
ประจ าปี 2552 จ  านวนทั้งหมด 80 บริษทั และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องคือ ขนาดกิจการ โครงสร้างเงินทุน อายุการด าเนินงาน อตัราส่วนก าไรสุทธิของบริษัท            
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ ประเภท
ผูส้อบบญัชี และระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 จากผลการศึกษาพบว่า ระดบัการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบริษทักลุ่มตวัอยา่ง โดยวดัจากดชันีการเปิดเผยขอ้มูล มีค่าสูงสุดเท่ากบั 
0.620 และมีค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.000 หรือไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเลย และมีค่าเฉล่ีย
ของดชันีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยูท่ี่ระดบั 0.346 ของรายการทั้งหมด ซ่ึงถือวา่ยงัมีการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระดบัค่อนขา้งนอ้ย คุณลกัษณะของกิจการท่ีมีผลต่อการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมนั้ น มี  2 คุณลักษณะ คืออายุการด าเนินงานของบริษัท และอัตรา
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ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของบริษทัโดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับระดับการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม ส าหรับคุณลกัษณะอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขนาดของบริษทั โครงสร้างเงินทุน อตัราส่วน
ก าไรสุทธิของบริษทั อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ ประเภทผูส้อบบญัชีใน
กลุ่ม Big 4 และระบบจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 นั้ น ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับระดับการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจมีหลายปัจจยัดว้ยกนั โดยการทบทวนวรรณกรรมใน
อดีตพบวา่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะบริษทั ซ่ึงอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากปัจจยัดงักล่าว
น่าจะเป็นปัจจยัโดยตรงต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ  

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเฉพาะดา้นลกัษณะของบริษทั เน่ืองจาก
ขอ้มูลดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนทัว่ไปและสามารถวดัค่าไดแ้น่นอน ส่วนปัจจยัท่ีไม่
สามารถวดัค่าไดแ้น่นอนหรือเกณฑ์ในการวดัค่าตวัแปรท าไดย้ากจะไม่น ามาศึกษาเน่ืองจากอาจท า
ให้ผลการศึกษาไม่น่าเช่ือถือ เช่น การรับรางวลัด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ตัวแบบท่ีใช้ใน
การศึกษามีความเหมาะสมให้ผลเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีสามารถสรุปตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ีไดจ้  านวน 8 ตวัแปร ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขนาดกิจการ (Size)  
(2)  อายขุองบริษทั (Age) 
(3)  โครงสร้างการเป็นเจา้ของ (Ownership Structure) 
(4)  โครงสร้างกรรมการอิสระ (Independent Director Structure) 
(5)  โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) 
(6)  ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 
(7)  ประเภทส านกังานสอบบญัชี (Type of Auditor) 
(8)  การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 (Certified ISO 14000) 


