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บทที ่3 

การพฒันาสมมตฐิานและระเบียบวธีิการศึกษา 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงการพัฒนาสมมติฐานการศึกษา และวิธีการศึกษา อันประกอบด้วย              
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ตวัแปรและการวดัค่าประชากร การเลือกตวัอยา่ง และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

3.1  การพฒันาสมมติฐาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ปัจจยัของบริษทัท่ีผูศึ้กษาคาดวา่จะมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
การเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทัในคร้ังน้ี มี 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ ขนาดของ
บริษัท อายุของบริษัท  โครงสร้างการเป็นเจ้าของ  โครงสร้างกรรมการอิสระ  โครงสร้างเงินทุน 
ความสามารถในการท าก าไร ประเภทส านักงานสอบบัญชี และการรับการรับรองมาตรฐาน             
ISO 14000 โดยมีเหตุผลในการเลือกก าหนดตวัแปรอิสระอยู่บนพื้นฐานของงานวิจยัเชิงประจกัษ ์           
ในอดีตและแนวคิดดงัต่อไปน้ี 

(1) ขนาดของบริษัท (Size)  

บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่จะมีการเปิดเผยขอ้มูลมากกวา่บริษทัท่ีมีขนาดเล็ก เน่ืองจากบริษทัท่ี
มีขนาดใหญ่จะมีตน้ทุนในการจดัท าขอ้มูลเผยแพร่ต ่ากวา่บริษทัขนาดเล็ก เพราะการท าให้ขอ้มูลของ
บริษทัเป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัจะมีตน้ทุนในการจดัท าขอ้มูลเผยแพร่ท่ีแตกต่างกนั โดยบริษทัท่ีมีขนาด
ใหญ่มกัจะเป็นท่ีสนใจของนกัวิเคราะห์และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ อยู่แลว้ นอกจากน้ี บริษทัท่ีมีขนาด
ใหญ่ยงัต้องเผชิญกบัแรงผลกัดันท่ีจะตอ้งมีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับจากสาธารณชน (Trotman และ Bradley, 1981) จากการทบทวนวรรณกรรมของ Singhvi และ 
Desai (1971) Eng และ  Mak (2003) Brammer และ Pavelin (2006) บุญฑริกา ใจกระจ่าง (2546) 
อลิสรา ผลาวรรณ์ (2547) พฤกษา พึ่งจิตตป์ระไพ (2551) และบงกชรัตน์ เชพานุเคราะห์ (2555) พบวา่
ขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ดงันั้นในการศึกษาผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานเป็นดงัน้ี 

H1 : ขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคม 
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 (2) อายุของบริษัท (Age) 

อายกุารด าเนินกิจการของบริษทัมีผลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูล บริษทัท่ีมีอายกุารด าเนิน
กิจการในตลาดหลักทรัพยม์ายาวนานมกัจะเป็นบริษทัท่ีมีผลการประกอบการท่ีดี และได้รับการ
ยอมรับ และความไวว้างใจจากลูกคา้หรือนกัลงทุนถึงความมัน่คงของบริษทัและความสามารถในการ
บริหารงานของบริษทั อีกทั้งยงัไดรั้บความสนใจในการเลือกท่ีจะลงทุนจากนกัลงทุน บริษทัจึงตอ้งมี
การเปิดเผยขอ้มูลในระดับท่ีเพิ่มมากข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการด าเนินกิจการท่ี
ยาวนานของบริษทั บริษทัท่ีมีอายุการด าเนินกิจการมายาวนานมกัจะมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูใ้ช้
ขอ้มูลจ านวนมาก อาจเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัไดด้ าเนินกิจการมายาวนาน ท าให้ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ
ถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผูใ้ช้ขอ้มูลว่าควรมีการเปิดเผยขอ้มูลอะไรให้แก่ผูใ้ช้ข้อมูลได้ทราบขอ้มูล            
อย่างครบถ้วนมากกว่าบริษัทท่ี เพิ่ งด าเนินกิจการ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Zoysa และ 
Wijewardena (2003) ท่ีพบว่าอายุมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับระดับการเปิดเผยข้อมูล ดังนั้ นใน
การศึกษาผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานเป็นดงัน้ี 

H2 : อายขุองบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคม 

(3) โครงสร้างการเป็นเจ้าของ (Ownership Structure) 

การแสดงถึงสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของบริษทั หากบริษทัมีโครงสร้างการเป็น
เจา้ของท่ีมีลกัษณะการกระจายการถือหุ้นต ่า หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจุกตวั คือมีสัดส่วน
การถือหุ้นส่วนใหญ่หรือสิทธิออกเสียงท่ีมีสาระส าคญัเป็นของบุคคลบางกลุ่ม จะท าให้บริษทัมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากมีความเช่ือใจ ความไวว้างใจและผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ทราบขอ้มูล
ภายในบริษัทอยู่แล้วจึงไม่มีความจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูล  บริษัทจึงมักได้รับแรงกดดันให้มี                 
การเปิดเผยข้อมูลจากผูถื้อหุ้นรายย่อยในระดับต ่า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา Singhvi และ Desai 
(1971) Lam และคณะ (1994)  และนวพร พงษต์นัฑกุล (2546) ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานเป็นดงัน้ี 

H3 : โครงสร้างการเป็นเจา้ของมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน
สังคม 

(4) โครงสร้างกรรมการอสิระ (Independent Director Structure) 

หากบริษทัมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากในคณะกรรมการบริหาร จะมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจดา้นการเปิดเผยขอ้มูลให้เป็นไปตามแนวคิดดา้นบรรษทัภิบาลมากข้ึน การมีกรรมการ
จากภายนอกองค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหาร จะช่วยตรวจสอบการท างานและ           
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การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ และมีความโปร่งใสในการ
บริหารงานมากข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการอิสระส่วนใหญ่จะมีการคดัเลือกบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีความรู้และ
ไดรั้บการยอมรับจากสาธารณะชน เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือในความโปร่งใส ในการบริหารงานแก่ผูถื้อ
หุน้และเป็นการคุม้ครองนกัลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Brammer และ Pavelin (2006) และ
บุญฑริกา ใจกระจ่าง (2546) ท่ีพบวา่โครงสร้างของกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบั
การเปิดเผยขอ้มูล ดงันั้นในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานเป็นดงัน้ี 

H4 : โครงสร้างกรรมการอิสระมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้น
สังคม 

(5) โครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) 

บริษทัท่ีมีโครงสร้างเงินทุนท่ีมีระดบัหน้ีสินรวมทั้งหมดของธุรกิจต่อทุนในสัดส่วนท่ี
ค่อนขา้งสูง จะมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลในระดบัท่ีสูง อาจเน่ืองมาจากบริษทัมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจา้หน้ีหรือผูใ้ห้กูย้มืถึงผลประกอบการ
ของบริษทัและความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Eng และ Mak (2003) พบวา่
การเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความละเอียด ครบถ้วนและทันต่อเวลาจะสามารถท าให้ผู ้ให้กู้ยืมหรือ                    
ผูรั้บประกนัมีความเขา้ใจถึงความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั ซ่ึงเป็นการช่วยลดตน้ทุนในการ
ก่อหน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมของ Eng และ Mak (2003) Brammer และ Pavelin (2006) และ
บุญฑริกา ใจกระจ่าง (2546) พบว่าโครงสร้างการเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการเปิดเผย
ขอ้มูล ดงันั้นในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานเป็นดงัน้ี 

H5 : โครงสร้างเงินทุนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคม 

(6) ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 

บริษทัมกัจะมีการเพิ่มระดบัการเปิดเผยข้อมูล หากบริษทัพิจารณาแล้วว่าการเปิดเผย
ขอ้มูลผลประกอบการในอดีตจะส่งผลดีต่ออตัราผลตอบแทนหรืออตัราก าไรของบริษทั และผูใ้ช้
ขอ้มูลไดรั้บประโยชน์จากการเปิดเผยขอ้มูลในปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึนตามผลประกอบการของบริษทั
หรือความสามารถในการท าก าไรของบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัมีอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นสูง 
ผูบ้ริหารก็จะมีความยินดีท่ีจะพิจารณาเพิ่มระดับการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูใ้ช้ขอ้มูลทราบเพื่อเป็นการ
รักษาต าแหน่งและผลตอบแทนต่างๆ ในทางตรงกนัขา้มหากบริษทัมีอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น
ในระดบัท่ีต ่ากวา่ท่ีตั้งไวจ้ะมีการพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูใ้ชข้อ้มูลไดท้ราบนอ้ยท่ีสุดท่ีจะอธิบายถึง



 

30 

 

สาเหตุของการขาดทุนของบริษทัซ่ึงเป็นการมองภาพรวมของการด าเนินงานของผูบ้ริหารบริษัท                
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญฑริกา ใจกระจ่าง (2546) พบวา่การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจะมีระดบัการเปิดเผย
ท่ีเพิ่มมากข้ึนตามผลประกอบการของบริษัทหรือความสามารถในการท าก าไร หากบริษัทมี                               
ผลประกอบการท่ีแยบ่ริษทัจะมีการพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลในระดบัท่ีต ่าคือตามท่ีมีการก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 48 เท่านั้นเพื่อเป็นการอธิบายถึงผลประกอบการท่ีลดต ่าลงให้น้อยท่ีสุด                                           
จากการทบทวนวรรณกรรมของ  Lang และ Lundholm (1996) Camfferman และCooke (2002)                  
บุญฑริกา ใจกระจ่าง (2546) และพฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ (2551) พบว่าความสามารถในการท าก าไร             
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูล ดงันั้นในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานเป็น
ดงัน้ี 

H6 : ความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้น
สังคม 

 (7) ประเภทส านักงานสอบบัญชี (Type of Auditor) 

ประเภทของส านกังานสอบบญัชีมีอิทธิพลต่อปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั โดย
ระดบัของความมีอิทธิพลในแต่ละแห่งจะแตกต่างกนั โดยส านกังานสอบบญัชีจะเป็นผูพ้ิจารณาเลือก
ขอ้มูลท่ีจะท าการเปิดเผย ซ่ึงขอ้มูลท่ีจะเปิดเผยตอ้งมีการแสดงในงบการเงิน เพื่อให้มีความเพียงพอ 
(Adequacy) หรือความมีนยัส าคญั (Maturity) ตามรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงโดยปกติแลว้จะตอ้งเป็นไปตามค าวินิจฉยัของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต หรือตามความตอ้งการของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ทั้งน้ีการท่ีส านักงานสอบบญัชีท่ีมีขนาดใหญ่ (Big 4) มีปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลมากกว่า
ส านักงานสอบบัญชีท่ีมีขนาดเล็ก อาจเน่ืองมาจากส านักงานสอบบัญชีท่ีมีขนาดใหญ่จะได้รับ            
การคาดหวงัจากผูใ้ชข้อ้มูลว่าจะมีการให้บริการท่ีมีคุณภาพสูงกวา่ส านกังานสอบบญัชีท่ีมีขนาดเล็ก 
ดงันั้นส านกังานสอบบญัชีจึงมีความพยายามท่ีจะใชอ้ านาจหนา้ท่ีของตนในการผลกัดนัท่ีจะให้ลูกคา้   
มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูใ้ช้ขอ้มูลไดท้ราบในระดบัท่ีเพิ่มสูงข้ึนในรายงานประจ าปี จากการทบทวน
วรรณกรรมของ Eng และ Mak (2003) อลิศรา ผลาวรรณ์ (2547) บุญฑริกา ใจกระจ่าง (2546) และ
พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ (2551) พบวา่ประเภทส านกังานสอบบญัชี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบั
การเปิดเผยขอ้มูล ดงันั้นในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานเป็นดงัน้ี 

H7 : ประเภทส านกังานสอบบญัชีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้น
สังคม 
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(8) การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 (Certified ISO 14000) 

ระบบมาตรฐาน ISO 14000 มีวตัถุประสงคเ์พื่อวางมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ
แนะน าหน่วยงานต่างๆ ในเร่ืองของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environment Management System 
EMS) ซ่ึงสามารถรวมเขา้กบัระบบบริหารอ่ืนๆ ของหน่วยงานเพื่อท่ีจะช่วยให้หน่วยงานเหล่านั้น
ประสบความส าเร็จในเร่ืองของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมพร้อมไปกับความส าเร็จทางธุรกิจ                 
(พรจนัทร์ ฉนัทวศินกุล, 2555: ออนไลน์) จากการทบทวนวรรณกรรมของจกัรพนัธ์ จินดาวงศ ์(2547) 
พบว่าการไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 มีผลต่อการก าหนดรูปแบบการเปิดเผยสารสนเทศ
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด โดยเป็นการวดัถึงผลกระทบของบริษทั ท่ีมีต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูล ดงันั้นใน
การศึกษาผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานเป็นดงัน้ี 

H8 : การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการ
เปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคม 

จากการพฒันาสมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปและก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา         
ดงัภาพท่ี 3.1 

                            ตัวแปรอสิระ                                                                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 

 

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความ

รับผดิชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

- ขนาดของบริษทั 

- อายขุองบริษทั 

- โครงสร้างการเป็นเจา้ของ 
- โครงสร้างกรรมการอิสระ 
- โครงสร้างเงินทุน 

- ความสามารถในการท าก าไร 
- ประเภทส านกังานสอบบญัชี  
- การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 
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3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท         
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ งบการเงิน และรายงานประจ าปี ปี 2554 รวมถึง
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหนังสือ เอกสารต ารา บทความท่ี เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และ
งานวจิยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1)  ตัวแปรตาม ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจซ่ึงจดัเก็บจาก
รายงานประจ าปี 2554 และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2)  ตัวแปรอิสระ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ขนาดกิจการ อายุของบริษทั 
โครงสร้างการเป็นเจา้ของ โครงสร้างกรรมการอิสระ โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการท าก าไร 
ประเภทส านักงานสอบบญัชี และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 เก็บรวบรวมจากรายงาน
ประจ าปี 2554  

3.2.2  ตัวแบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

ตวัแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นดงัน้ี 

DISC = β0 + β1[SIZE] + β2[AGE] + β3[OWNSTR] + β4[IDSTR] + β5[CAPSTR] + 
β6[PROFIT] + β7[AUDITOR] + β8[CERTIFIED] + e 

โดยท่ี    DISC  = ระดบัหรือดชันีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจของ         
        บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 SIZE  = ขนาดของบริษทั (ยอดสินทรัพยร์วม) 
 AGE  = อายขุองบริษทั (จ  านวนปีของบริษทันบัจากวนัจดัตั้งเป็นบริษทั จนถึงปีท่ี 
      ท าการศึกษา ปี 2554) 
 OWNSTR = โครงสร้างการเป็นเจา้ของ (เปอร์เซ็นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้สูงสุด 10 ราย 
      แรกของหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้) 
 IDSTR  = โครงสร้างกรรมการอิสระ (เปอร์เซ็นของกรรมการอิสระในคณะกรรม-  
       การบริหาร) 
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 CAPSTR = โครงสร้างเงินทุน (อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น)  
 PROFIT  = ความสามารถในการท าก าไร (อตัราก าไรสุทธิก่อนดอกเบ้ียและภาษีต่อ 
      สินทรัพยร์วม)   
 AUDITOR = ประเภทส านกังานสอบบญัชี (0 = บริษทัสอบบญัชีท่ีไม่ใช่ Big 4, 1 =  
     บริษทัสอบบญัชีท่ีใช่ Big 4 โดย Big 4 ประกอบดว้ย บริษทั เคพีเอม็จี  
      ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั, บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั,  
      บริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และบริษทัส านกังาน 
      เอินทส์ แอนด ์ยงั จ  ากดั  

CERTIFIED = การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 (0 = บริษทัท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง 
    มาตรฐาน ISO 14000, 1 = บริษทัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14000)  

3.2.3 ตัวแปรและการวดัค่า 

3.2.3.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  

ตวัแปรตามของการศึกษาคร้ังน้ีคือ ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจซ่ึงการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ยงัไม่มีข้อก าหนดหรือ
รูปแบบใหบ้ริษทัตอ้งปฏิบติัอยา่งชดัเจน มีเพียงแต่แนวทางหรือค าแนะน าวา่ควรจะเปิดเผยเร่ืองใดบา้ง 
จากการศึกษาแนวปฏิบติัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของคณะกรรมการการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(กลต.) และแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญมาตรฐานการบญัชีและการ
รายงานระหว่างประเทศ (Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards 
of Accounting and Reporting: ISAR) แนวท างป ฏิบั ติ ในการเปิ ด เผยข้อมู ล ท่ี เก่ี ยวกับต้น ทุน
ส่ิงแวดล้อมและหน้ีสินด้านส่ิงแวดล้อม จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว ผูศึ้กษาจึงพฒันากระดาษ        
ท  าการข้ึนมาโดยก าหนดรายการท่ีควรเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทั         
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดด้งัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 แสดงกระดาษท าการวดัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคม 

รายการการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อสังคม คะแนน 
1. ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย  และสินทรัพยส์ าหรับส่ิงแวดลอ้ม  
2. หน้ีสินส่ิงแวดลอ้ม  
3. การก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี   
4.  การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
5. การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อเเรงงานอยา่งเป็นธรรม  
6. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม  
8. การดูเเลรักษาส่ิงเเวดลอ้ม  
9. การเผยเเพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม  
10.การจดัท ารายงานดา้นสังคมและส่ิงเเวดลอ้ม        

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ระดาษท าการ ตามตารางท่ี 3.1 จะมีการใหค้ะแนนดงัน้ี  

หากบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นใดจะให้คะแนนในประเด็นนั้ นเท่ากับ 1 
คะแนน และหากไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลจะให้คะแนนเท่ากบั 0 คะแนน ดงันั้นคะแนนรวมของระดบั
การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เท่ากับ 10 คะแนน โดยข้อมูลท่ีได้จะน ามา
วิเคราะห์ โดยค านวณดชันีการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Index) ตามแนวทางของ Camfferman และ 
Cooke (2002) ดงัน้ี 

  Disclosure Index = AS                
                                                 MS 

โดยท่ี 0 ≤ INDEX ≤ 1 
 AS = คะแนนจริงท่ีแต่ละบริษัทได้รับ (Actual Scores) บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลใน
ประเด็นใดจะใหค้ะแนนในประเด็นนั้นเท่ากบั 1 คะแนน และหากไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลจะใหค้ะแนน
เท่ากบั 0 คะแนน ดงันั้นคะแนนท่ีบริษทัไดรั้บมีตั้งแต่คะแนน 0 คะแนน ถึง 10 คะแนน 
 MS = คะแนนรวมสูงสุดท่ีแต่ละบริษทัควรจะไดรั้บ (Maximum Scores) เท่ากบัรายการ
การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการศึกษาคร้ังน้ีใหค้ะแนนสูงสุดท่ีควรจะไดรั้บเท่ากบั 
10 คะแนน 
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3.2.3.2 ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)  

จากการทบทวนวรรณกรรมในและต่างประเทศท่ีผ่านมาพบว่า มีการศึกษา
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลจ านวนมากมาย โดยผูศึ้กษาในโครงการต่างๆ ได้ก าหนดตวัแปรท่ีใช้ใน
การศึกษาความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัประเด็นท่ีผูศึ้กษาสนใจ โดยมีตวัแปรหลาย
ตวัท่ีถูกน ามาใช้ในการศึกษาหลายคร้ัง ได้แก่ ขนาดของบริษทั อายุของบริษทั โครงสร้างการเป็น
เจา้ของ โครงสร้างกรรมการอิสระ โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการท าก าไร ประเภทส านกังาน
สอบบญัชี และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 ซ่ึงท าใหมี้ความน่าเช่ือถือวา่ตวัแปรเหล่าน้ีอาจ
มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลจริง จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการศึกษา ซ่ึงรายละเอียด
การวดัค่าขอ้มูลของตวัแปรอิสระ ทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีคาดหวงัของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม          
ดงัตารางท่ี 3.2 

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตวัแปร การวดัค่าและทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีคาดหวงัของตวัแปรอิสระ
ต่อตวัแปรตาม 

ตัวแปร ช่ือตัวแปร การวดัค่า 
ทศิทาง

ความสัมพนัธ์
ทีค่าดหวงั 

ตัวแปรตาม 
   

- ระดับการเปิด เผยข้อมูล
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

DISC สัดส่วนคะแนนการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผิดชอบต่อสั งคมโดย
การศึกษาคร้ังน้ีให้คะแนนสูงสุดท่ี
ควรจะไดรั้บเท่ากบั 10 คะแนน 

  

ตัวแปรอสิระ      

- ขนาดของบริษทั SIZE ย อ ด สิ น ท รัพ ย์ ร ว ม  (ห น่ ว ย : 
พนัลา้นบาท) 

+ 

- อายขุองบริษทั AGE จ านวนปีของบริษัทนับจากวัน
จัดตั้ ง เป็นบริษัท  จนถึงปี  2554 
(หน่วย: ปี) 

+ 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ) รายละเอียดของตวัแปร การวดัค่าและทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีคาดหวงัของตวัแปร
อิสระต่อตวัแปรตาม 

ตัวแปร ช่ือตัวแปร การวดัค่า 
ทศิทาง

ความสัมพนัธ์ที่
คาดหวงั 

- โครงสร้างการเป็นเจา้ของ OWNSTR เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผูถื้อหุ้น
สู ง สุ ด  10 ร าย แ รก ข อ ง หุ้ น ท่ี               
อ อ ก แ ล ะ เ รี ย ก ช า ร ะ แ ล้ ว               
(หน่วย: %) 

- 

- โครงสร้างกรรมการอิสระ INSTR เปอร์เซ็นต์ของกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการบริหาร (หน่วย: %) 

+ 

- โครงสร้างเงินทุน CAPSTR อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ (หน่วย: เท่า) 

+ 

- ความสามารถในการท า
ก าไร 

PROFIT อตัราก าไรสุทธิก่อนดอกเบ้ียและ
ภาษีต่อสินทรัพย์รวม (Return on 
Assets: ROA) (หน่วย: %) 

+ 

- ประเภทส านกังานสอบ
บญัชี 

AUDITOR บริษทัท่ีตรวจสอบบญัชีโดยบริษทั
สอบบัญชีท่ี เป็น  Big 4  (แทนค่า 
0/1) 

+ 

- การรับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 14000 

CERTIFIED บ ริ ษั ท ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
มาตรฐาน  ISO 14000 (แทนค่ า 
0/1) 

+ 
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3.3  ประชากรและการเลอืกตัวอย่าง 

3.3.1  ประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในปี 2554 จ  านวน 469 บริษทั ไม่รวมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่และกองทุนรวม 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555: ออนไลน์)  

3.3.2  เกณฑ์ในการเลอืกตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในรายงานประจ าปี 2554 

2) ไม่เป็นบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมทั้งบริษทัท่ีแกไ้ขการด าเนินงาน
ไม่ได้ตามก าหนดซ่ึงอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ (Non-Performing Group) ทั้งน้ีบริษทัในกลุ่มธุรกิจ
การเงิน ไดแ้ก่ หมวดธนาคาร หมวดเงินทุนหลกัทรัพย ์หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต เน่ืองจาก
กลุ่มธุรกิจดงักล่าวจะมีการรายงานสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแตกต่างจากหมวดธุรกิจอ่ืน ส่วนบริษทัท่ี
แก้ไขการด าเนินงานไม่ได้ตามก าหนดซ่ึงอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการจะมีลักษณะโครงสร้างทาง
การเงินท่ีแตกต่างจากปกติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3) มีคุณสมบติัครบถว้น โดยมีตวัแปรครบตามแบบจ าลองท่ีตอ้งการศึกษา 

3.3.3  ขนาดของตัวอย่าง 

ขนาดของตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในปี 2554 จ  านวน 469 บริษทั ไม่รวมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่และ
กองทุนรวม เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจการเงิน (ธนาคาร  สถาบนัการเงิน  บริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์
บริษทัประกนัภยั  และประกนัชีวิต) จ  านวน 56 บริษทัมีการรายงานสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแตกต่าง
จากหมวดธุรกิจอ่ืน บริษทัท่ีแก้ไขการด าเนินงานไม่ได้ตามก าหนดซ่ึงอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ 
จ านวน 21 บริษทั ซ่ึงมีลักษณะโครงสร้างทางการเงินท่ีแตกต่างจากปกติ บริษทัท่ีไม่มีการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 191 บริษทั และขอ้มูลท่ีมีค่าผิดปกติ จ านวน 14 บริษทั จึงท า
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ให้กลุ่มตวัอย่างคงเหลือ 187 บริษทั  บริษทัท่ีมีคุณสมบติัครบตามเกณฑ์การเลือกตวัอย่างมีจ านวน 
187 บริษทั (ตามตารางท่ี 3.3) 

ตารางที ่3.3 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

รายละเอยีด 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (บริษัท) 
จ านวนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1 (ไม่รวม
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่และกองทุนรวม) 

469 

หัก  กลุ่มธุรกิจการเงิน1 (ธนาคาร สถาบนัการเงิน บริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์
      บริษทัประกนัภยัและประกนัชีวติ) 

56 

หัก  บริษทัท่ีแกไ้ขการด าเนินงานไม่ไดต้ามก าหนดซ่ึงอยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟู        
       กิจการ 

21 

คงเหลือ 392 
หัก บริษทัท่ีไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคม 191 
คงเหลือ 201 
หัก ขอ้มูลท่ีมีค่าผดิปกติ2 14 
คงเหลือสุทธิ 187 
หมายเหตุ 
 1 ท่ีมาจากขอ้มูลสถิติภาพรวมตลาดรายปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2พิจารณาขอ้มูลท่ีมีค่าผิดปกติด้วยวิธี Casewise Diagnostics ซ่ึงแสดงขอ้มูลผิดปกติท่ีมีค่า
มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ ± 3 เท่าของส่วนเบ่ียงเบน  

 3.3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมน้ี ใช้การวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และ
ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมกับขนาดของบริษัท อายุของบริษัท 
โครงสร้างการเป็นเจา้ของ โครงสร้างกรรมการอิสระ โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการท าก าไร 
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ประเภทส านกังานสอบบญัชี และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
ความถดถอย (Coefficient) และค่าสถิติ t-test วา่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ 


