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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแบ่งผลการ
วเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
ส่วนท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ โดยแยก

ผลการวเิคราะห์ออกเป็นอีก 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
(1) การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ 
(2) การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหูคูณ 

4.1 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

หลงัจากท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล และประเมินระดบัการเปิดเผยขอ้มูลของแต่ละบริษทัแลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลโดยใช้สิถิติเชิงพรรณนาเพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่างๆ ท่ี
ใชใ้นการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของบริษทัจดทะเบียนท่ีเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ  

 

จ ำนวนบริษทัที่

เปิดเผยข้อมูล

ธุรกิจการเกษตร 15 4 26.67

อาหารและเคร่ืองด่ืม 26 18 69.23

แฟชัน่ 23 11 47.83

ของใช้ในครัวเรือนและสาํนักงาน 10 3 30.00

ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์ 6 4 66.67

ยานยนต์ 19 6 31.58

วสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจกัร 7 0 0.00

บรรจุภณัฑ์ 13 5 38.46

กระดาษและวสัดุการพิมพ์ 2 1 50.00

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 11 9 81.82

เหลก็ 26 12 46.15

วสัดุก่อสร้าง 18 8 44.44

บริการรับเหมาก่อสร้าง 0 0 0.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 61 25 40.98

พลงังานและสาธารณูปโภค 22 17 77.27

เหมืองแร่ 2 1 50.00

พาณิชย์ 13 7 53.85

ส่ือและส่ิงพิมพ์ 25 13 52.00

การแพทย์ 13 6 46.15

การทอ่งเท่ียวและสนัทนาการ 13 4 30.77

บริการเฉพาะกิจ 3 2 66.67

ขนส่งและโลจิสติกส์ 12 5 41.67

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 11 7 63.64

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 27 19 70.37

รวม 378 187 49.47

     1 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2554 ไมร่วมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หมแ่ละกองทนุรวม

     - กลุ่มธุรกิจการเงิน (ธนาคาร สถาบนัการเงิน  บริษทัเงินทนุและหลกัทรัพย ์บริษทัประกนัภยั  และประกนัชีวิต) จาํนวน 56 บริษทั

         -  บริษทัท่ีแกไ้ขการดาํเนินงานไมไ่ดต้ามกาํหนดซ่ึงอยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟูกิจการ จาํนวน 21 บริษทั

         -  ขอ้มลูท่ีมีคา่ผิดปกติ จาํนวน 14 บริษทั 

หมำยเหตุ  

และไมร่วม

ร้อยละ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

(Agro & Food Industry)

กลุ่มอุตสำหกรรม หมวดธุรกจิ
จ ำนวนกลุ่ม

ตัวอย่ำง1

เทคโนโลย ี(Technology)

สินคา้อุปโภคบริโภค (Consumer 

Products)

สินคา้อุตสาหกรรม  (Industrials)

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  

(Property & Construction)

ทรัพยากร (Resources)

บริการ  (Services)
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่บริษทัจดทะเบียนท่ีเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 81.82 
รองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 
77.27 และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คิดเป็น
ร้อยละ 70.37  

ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของแต่ละบริษทั จ าแนกตามระดับการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ (N=187) 

ระดับการเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ (ร้อยละ) 

บริษัททีเ่ปิดเผยข้อมูล 

จ านวน ร้อยละ 

90-100 19 10.16 

80-89 42 22.47 

70-79 74 39.57 

60-69 49 26.20 

50-59 3 1.60 

40-49 0 0.00 

30-39 0 0.00 

20-29 0 0.00 

10-19 0 0.00 

0-9 0 0.00 

รวม 187 100.00 

  
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่มีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อ

สังคมของธุรกิจอยูใ่นระดบัร้อยละ 70-79 มีจ านวน 74 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 39.57 รองลงมามีระดบั
การเปิดเผยอยูร่ะหวา่งร้อยละ 60-69 มีจ านวน 49 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 26.20 และมีระดบัการเปิดเผย
ขอ้มูลอยูร่ะหวา่งร้อยละ 80-89 มีจ านวน 42 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 22.47 
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ตารางที่ 4.3  แสดงจ านวน ร้อยละของบริษทั จ าแนกตามรายการท่ีเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ (N=187) 

รายการ 
ระดับการเปิดเผยข้อมูล 

จ านวน ร้อยละ 

การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม     
1. ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายและสินทรัพยส์ าหรับส่ิงแวดลอ้ม 77 41.18 
2. หน้ีสินส่ิงแวดลอ้ม 1        00.53 
3. การก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี 187      100.00 
4.  การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 187      100.00 
5. การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อเเรงงานอยา่งเป็นธรรม 186        99.47 
6. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 185        98.93 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 187      100.00 
8. การดูเเลรักษาส่ิงเเวดลอ้ม 182        97.33 
9. การเผยเเพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 37        19.79 
10.การจดัท ารายงานดา้นสังคมและส่ิงเเวดลอ้ม 106        56.68 
  

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่บริษทัจดทะเบียนท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมด
มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และการ
ร่วมพฒันาชุมชนและสังคม แสดงให้เห็นว่าบริษทัตอ้งการเปิดเผยถึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คือมี
ความรับผดิชอบในการจดัการอยา่งโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ้
ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
บริษัทต้องการเปิดเผยถึงการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมั่นกับ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง อนัจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว และบริษทัตอ้งการเปิดเผยถึงการร่วมพฒันาชุมชน
และสังคมซ่ึงมีความส าคญัในฐานะเป็นปัจจยัเอ้ือต่อการด าเนินงานของธุรกิจ รองลงมามีการเปิดเผย
ดา้นการเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อเเรงงานอยา่งเป็นธรรม คิดเป็นร้อยละ 99.47 แสดงวา่บริษทัส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยดา้นการเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อเเรงงานอยา่งเป็นธรรมอนัมี
ส่วนสัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากรบุคคลนบัเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต โดยจะเป็นการเปิดเผยในเร่ืองของความใส่ใจดูแลพฒันาพนกังาน
ในองค์กร การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองให้กับพนักงาน ผลประโยชน์ 
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สวสัดิการต่างๆ ท่ีบริษทัให้แก่พนกังาน รวมถึงการจดัให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการท างาน 
และมีการเปิดเผยดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค คิดเป็นร้อยละ 98.93 โดยเป็นการเปิดเผยเก่ียวกบั
ผลิตสินคา้และบริการท่ีปลอดภยัและไวว้างใจได้ ให้ขอ้มูลท่ี ถูกตอ้งและเพียงพอแก่ผูบ้ริโภค โดย
ค านึงถึงสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 

 หลงัจากนั้น จึงเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดน้ าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้า
ประมวลผลและวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่างๆ อนั 
ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียของขอ้มูลทั้งหมด (Mean) ค่ามธัยฐานของขอ้มูล (Median) ค่าสูงสุดของขอ้มูล 
(Maximum) ค่าต ่ าสุดของข้อมูล (Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard 
Deviation) ผลการวเิคราะห์เป็นดงัน้ี 
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 ตารางที ่4.4 สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรในการศึกษา (N=187) 

ตัวแปร ค่าเฉลีย่ ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตัวแปรอสิระ :คุณลกัษณะของบริษัท 
     

- ขนาดของบริษทั (พนัลา้นบาท) 14.6376 4.3613 184.5376 0.3588 25.9571 
- อายขุองบริษทั (ปี) 29.1551 27.0000 85.0000 6.0000 13.1624 
- โครงสร้างการเป็นเจา้ของ (%) 72.5636 76.0720 99.3500 27.1800 16.1400 
- โครงสร้างกรรมการอิสระ (%) 49.9282 50.0000 85.7143 20.0000 19.0396 
- โครงสร้างเงินทุน (เท่า) 0.2613 0.0840 1.6446 -0.8488 0.3722 
- ความสามารถในการท าก าไร (%) 7.2414 6.8854 79.7482 -72.8470 11.6163 
- ประเภทส านกังานสอบบญัชี 0.6630 1.0000 1.0000 0.0000 0.4739 
- การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 0.3580 0.0000 1.0000 0.0000 0.4808 

ตัวแปรตาม :ระดับการเปิดเผยข้อมูล 
     - ดชันีการเปิดเผยขอ้มูล 0.7139 0.7000 1.0000 0.5000 0.0985 
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จากตารางท่ี 4.4 เม่ือพิจารณาค่าระดบัหรือดชันีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของบริษทัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
187 ขอ้มูล พบว่าค่าระดบัหรือดชันีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการกระจายมากโดยมีมูลค่าสูงสุดเท่ากบั 1.0000 
และมีมูลค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.5000 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.7139 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.0985 และ
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 0.7000 

จ านวนขนาดของบริษัทพบว่ามูลค่าของยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีมูลค่าสูงสุดเท่ากบั 184.5376 พนัลา้นบาท และมีมูลค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.3588 พนัลา้นบาท โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 14.6376 พนัล้านบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 25.9571 พนัล้านบาท และ
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.3613 พนัลา้นบาท 

จ านวนอายุของบริษทัพบวา่บริษทัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดพบวา่มีจ านวนปีสูงสุด 85 ปี และ
มีบริษทัท่ีมีจ  านวนปีต ่าสุดเท่ากบั 6 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 29.1551 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ   
13.1624 ปี และค่ามธัยฐานเท่ากบั 27 ปี 

โครงสร้างการเป็นเจา้ของพบวา่มีอตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของหุ้นท่ี
ออกและเรียกช าระแลว้ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีอตัราสูงสุดเท่ากบั 99.3500 เท่า และมีอตัราส่วน
การถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ต ่าสุดเท่ากบั 27.1800 เท่า 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 72.5636 เท่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 16.1400 เท่า และค่ามธัยฐานเท่ากบั 
76.0720 เท่า 

โครงสร้างกรรมการอิสระพบวา่มีอตัราส่วนกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการการบริหารท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดมีอัตราสูงสุดเท่ ากับ  85.7143 เท่ า และมีอัตราส่วนกรรมการอิสระต่อ        
คณะกรรมการการบริหารต ่าสุดเท่ากบั 20.0000 เท่า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 49.9282 เท่า ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 19.0396 เท่า และค่ามธัยฐานเท่ากบั 50.0000 เท่า 

โครงสร้างเงินทุนพบว่ามีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมี
อตัราสูงสุดเท่ากบั 1.6446 เท่า และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นต ่าสุดเท่ากบั -0.8488 เท่า 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.2613 เท่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.3722 เท่า และค่ามธัยฐานเท่ากบั 
0.0840 เท่า 
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ความสามารถในการท าก าไรพบวา่มีอตัราก าไรสุทธิก่อนดอกเบ้ียและภาษีต่อสินทรัพยร์วมท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีอตัราสูงสุดเท่ากบั 79.7482 เท่า และมีอตัราก าไรสุทธิก่อนดอกเบ้ียและภาษี
ต่อสินทรัพยร์วมต ่าสุดเท่ากบั -72.8470 เท่า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.2414 เท่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 11.6163 เท่า และค่ามธัยฐานเท่ากบั 6.8854 เท่า 

เม่ือพิจารณาสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรจากตารางท่ี 4.4 พบวา่ตวัแปรส่วนใหญ่ยกเวน้ตวัแปร
ประเภทส านกังานสอบบญัชีและการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 พบวา่ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ 

ขอ้มูลตวัแปรท่ีแทนค่าดว้ยตวัแปรหุ่น ไดแ้ก่ ประเภทส านกังานสอบบญัชี (AUDITOR) และ
การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 (CERTIFIED) วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยใชก้ารแจกแจง
ความถ่ี (Frequencies) เพื่อทราบจ านวนความถ่ีของขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละทางเลือก ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 4.5 และ 4.6 

ตารางที ่4.5 การแจกแจงความถ่ีของประเภทส านกังานสอบบญัชี 

 ความถี่ ร้อยละ 
ใชบ้ริการตรวจสอบบญัชีจากกลุ่ม Non-BIG 4 63 33.70 
ใชบ้ริการตรวจสอบบญัชีจากกลุ่ม BIG 4 124 66.30 

รวม 187 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการใช้บริการสอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีในกลุ่ม 
BIG 4 จ านวน 124 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 66.30 และใชบ้ริการสอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีท่ีไม่
อยู่ในกลุ่ม BIG 4 (Non-BIG 4) จ านวน 63 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 33.70 ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์ระดมทุนผา่นทางตลาดเงินตลาดทุน ดงันั้นเพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่นกั
ลงทุน บริษทัจึงเลือกใชบ้ริการสอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ
ในระดบันานาชาติ 
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ตารางที ่4.6 การแจกแจงความถ่ีของการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000  

 ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มีการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000  120 64.20 
มีการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 67 35.80 

รวม 187 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 เป็น
จ านวน 120 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 64.20 และมีการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 จ านวน 67
บริษทั คิดเป็นร้อย 35.80 อาจเน่ืองมาจากเป็นการขอการรับรองโดยความสมคัรใจ แต่ต้องมีการ
ประกาศเป็นนโยบายอยา่งชดัเจน และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

ในส่วนต่อไป ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับขนาดของบริษัท อายุของบริษัท โครงสร้างการเป็นเจ้าของ 
โครงสร้างกรรมการอิสระ โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการท าก าไร ประเภทส านักงานสอบ
บญัชี และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 โดยใชว้ธีิทางสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 

4.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ดว้ยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
และการวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ ซ่ึงแสดงไดด้งัน้ี 

4.2.1 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ 

เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพื่อตรวจสอบระดับและทิศทางของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ดว้ยสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง
ท่ี 4.7 
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DISC SIZE AGE OWNSTR IDSTR CAPSTR PROFIT AUDITOR CERTIFIED
1.0000 0.3650** 0.0556 -0.1430* -0.0957 0.1174 -0.0092 0.1240* 0.1550*

0.0000 0.2250 0.0251 0.0963 0.0547 0.4501 0.0455 0.0169
0.3650** 1.0000 0.0691 -0.0229 -0.0523 0.3360** 0.0308 0.2180** 0.1490*

0.0000 0.1737 0.3780 0.2386 0.0000 0.3377 0.0014 0.0208
0.0556 0.0691 1.0000 0.0326 -0.0822 -0.0091 0.0466 0.0558 0.0489
0.2250 0.1737 0.3291 0.1316 0.4510 0.2632 0.2240 0.2530

-0.1430* -0.0229 0.0326 1.0000 0.0580 -0.1680* 0.1204 0.0416 0.1370*

0.0251 0.3780 0.3291 0.2152 0.0106 0.0504 0.2858 0.0310
-0.0957 -0.0523 -0.0822 0.0580 1.0000 -0.0830 0.0582 -0.0208 -0.0166
0.0963 0.2386 0.1316 0.2152 0.1293 0.2144 0.3888 0.4108
0.1174 0.3360** -0.0091 -0.1680* -0.0830 1.0000 -0.1108 0.1520* 0.0516
0.0547 0.0000 0.4510 0.0106 0.1293 0.0655 0.0188 0.2416
-0.0092 0.0308 0.0466 0.1204 0.0582 -0.1108 1.0000 0.0087 -0.1092
0.4501 0.3377 0.2632 0.0504 0.2144 0.0655 0.4527 0.0685
0.1240* 0.2180** 0.0558 0.0416 -0.0208 0.1520* 0.0087 1.0000 0.1079
0.0455 0.0014 0.2240 0.2858 0.3888 0.0188 0.4527 0.0708
0.1550* 0.1490* 0.0489 0.1370* -0.0166 0.0516 -0.1092 0.1079 1.0000
0.0169 0.0208 0.2530 0.0310 0.4108 0.2416 0.0685 0.0708

โดยท่ี DISC : ระดบัหรือดชันีการเปิดเผยขอ้มลูความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ

SIZE : ยอดสินทรัพยร์วม (หน่วย: พนัลา้นบาท)

AGE : อายขุองบริษทั (หน่วย: ปี)

OWNSTR : อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ (หน่วย: เทา่)

IDSTR : อตัราส่วนกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการการบริหาร (หน่วย: เทา่)

CAPSTR : อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (หน่วย: เทา่)

PROFIT : อตัรากาํไรสุทธิก่อนดอกเบ้ียและภาษีต่อสินทรัพยร์วม (หน่วย: เทา่)

AUDITOR : ประเภทสาํนักงานสอบบญัชี (แทนคา่ 0/1) 

CERTIFIED : การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 (แทนคา่ 0/1)

InDISC : ลอการิท่ึมฐาน e ของระดบัหรือดชันีการเปิดเผยขอ้มลูความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ

หมำยเหตุ  1สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัแสดงไวด้า้นบนขวาของตาราง โดยคา่ระดบันัยสาํคญัแสดงในดา้นล่างของคา่สหสมัพนัธ์
       ** ความสมัพนัธ์เป็นอยา่งมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.01 (1-tailed)   * ความสมัพนัธ์เป็นอยา่งมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.05 (1-tailed)

CAPSTR

PROFIT

AUDITOR

CERTIFIED

DISC

SIZE

AGE

OWNSTR

IDSTR

ตารางที ่4.7 ผลการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร1 (N=187) 
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ตารางท่ี 4.7 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแต่ละคู่พบว่า 
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน เองอย่างมีนัยส าคัญมี  6 คู่  ได้แก่  (1) SIZE และ CAPSTR มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวก โดยมีค่า 0.3360 (2) SIZE และ AUDITOR มีความสัมพนัธ์ในทางบวก โดย
มีค่า 0.2180 (3) SIZE และ CERTIFIED มีความสัมพนัธ์ในทางบวก โดยมีค่า 0.1490 (4) OWNSTR 
และ CERTIFIED มีความสัมพัน ธ์ในทางบวก  โดยมีค่ า 0.1370 (5) CAPSTR และ AUDITOR                 
มีความสัมพนัธ์ในทางบวก โดยมีค่า 0.1520 และ (6) OWNSTR และ CAPSTR มีความสัมพนัธ์ใน  
ทางลบ โดยมีค่า -0.1680 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนั พบวา่ ตวัแปรอิสระ
ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัแต่อยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยคือแสดงวา่ขอ้มูลน้ีไม่มีปัญหาร่วมเส้นตรง
พหุ (Multicollinearlity) ซ่ึงหมายถึงปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนั โดยจะมีผล
ท าใหผ้ลการทดสอบสมการถดถอยไม่ถูกตอ้ง 

 4.2.1 การวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
  การศึกษาคร้ังน้ีใช้การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้วยวิธีการ Enter ซ่ึงเป็นการเลือก            
ตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยเชิงพหุคูณในขั้นตอนเดียวโดยประมวลผลขอ้มูลโดยใชต้วัแบบจ าลอง
ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สมการถดถอยแสดงดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (N=187) 

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

coefficient t Sig.*
0.7650 19.1129 0.0000
0.0013 4.5835 0.0000
0.0002 0.3218 0.7480
-0.0010 -2.2591 0.0251
-0.0004 -0.9871 0.3249
-0.0110 -0.5604 0.5759
0.0001 0.1531 0.8785
0.0097 0.6636 0.5078
0.0251 1.7370 0.0841

หมายเหตุ *ความสมัพนัธ์เป็นอยา่งมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 (2-tailed)
โดยท่ี DISC : ระดบัหรือดชันีการเปิดเผยขอ้มลูความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ

SIZE : ยอดสินทรัพยร์วม (หน่วย: พนัลา้นบาท)
AGE : อายขุองบริษทั (หน่วย: ปี)
OWNSTR : อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของหุ้นท่ีออกและเรียก    

  ช าระแลว้ (หน่วย: เทา่)
IDSTR : อตัราส่วนกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการการบริหาร (หน่วย: เทา่)
CAPSTR : อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (หน่วย: เทา่)
PROFIT : อตัราก าไรสุทธิก่อนดอกเบ้ียและภาษีต่อสินทรัพยร์วม (หน่วย: เทา่)
AUDITOR : ประเภทส านักงานสอบบญัชี (แทนคา่ 0/1) 
CERTIFIED : การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 (แทนคา่ 0/1)
InDISC : ลอการิท่ึมฐาน e ของระดบัหรือดชันีการเปิดเผยขอ้มลูความรับผิดชอบต่อ

  สงัคมของธุรกิจ

IDSTR

4.7146
0.0000

1.9075
0.1748
0.1378

ตัวแปร
CONSTANT

SIZE
AGE

OWNSTR

CAPSTR
PROFIT

AUDITOR
CERTIFIED

Durbin - Watson
R-squared

Adjusted R - squared
F-statistic

Prob. (F-statistic)
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จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ
พหุคูณ (R-Squared) และค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจพหุคูณท่ีปรับแลว้ (Adjusted R – squared) ของ
ข้อมูลทั้ งหมดมีค่าเท่ากับ 0.1748 และ 0.1378 ตามล าดับ หมายความว่าตัวแปรอิสระต่างๆได้แก่             
( 1 )  SIZE ( 2 )  AGE (3) OWNSTR (4) IDSTR (5) CAPSTR (6) PROFIT (7) AUDITOR แ ล ะ                 
(8) CERTIFIED มีผลท าให้ตัวแปรตามการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
(InDISC) เปล่ียนแปลงได ้13.78 % 

ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าตัวแปรขนาดของบริษัท (SIZE) การรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14000 (CERTIFIED) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลด้านสังคม 
และโครงสร้างการเป็นเจา้ของ (OWNSTR) มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลด้าน
สังคม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ นัน่หมายความว่าการเปล่ียนแปลงของตวัแปรดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ (InDISC)  

ซ่ึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.9 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของบริษทักบัระดบัการเปิดเผย 
ขอ้มูลดา้นสังคม 

คุณลกัษณะของบริษัท สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
• ขนาดของบริษทั 
• อายขุองบริษทั 
• โครงสร้างการเป็นเจา้ของ  
• โครงสร้างกรรมการอิสระ 
• โครงสร้างเงินทุน  
• ความสามารถในการท าก าไร  
• ประเภทส านกังานสอบบญัชี  
• การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 

 

+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ (มีนยัส าคญั)* 
(ไม่มีนยัส าคญั) 
- (มีนยัส าคญั)* 
(ไม่มีนยัส าคญั) 
(ไม่มีนยัส าคญั) 
(ไม่มีนยัส าคญั) 
(ไม่มีนยัส าคญั) 
+ (มีนยัส าคญั)* 

หมายเหตุ *ความสัมพนัธ์เป็นอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.9 เป็นการสรุปการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของบริษทักบัระดบั
การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย พบวา่ 
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ขนาดของบริษทั ตั้ งสมมติฐานไวว้่าขนาดของบริษัทมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการ
เปิดเผยข้อมูลด้านสังคม ผลการศึกษาพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนด และเคร่ืองหมายค่า
สัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงทิศทางความสัมพนัธ์มีค่าเป็นบวก จึงสรุปผลการศึกษาไดว้า่ขนาดของบริษทัมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอย่างมีนัยส าคญั ณ 
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

โครงสร้างการเป็นเจา้ของ ตั้งสมมติฐานไวว้า่โครงสร้างการเป็นเจา้ของมีความสัมพนัธ์เชิงลบ
ต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม ผลการศึกษาพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนด และ
เคร่ืองหมายค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงทิศทางความสัมพนัธ์มีค่าเป็นลบ จึงสรุปผลการศึกษาได้ว่า
โครงสร้างการเป็นเจา้ของมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 ตั้งสมมติฐานไวว้่าการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
14000 มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นสังคม ผลการศึกษาพบว่าเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก าหนด และเคร่ืองหมายค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงทิศทางความสัมพนัธ์มีค่าเป็นบวก จึง
สรุปผลการศึกษาไดว้า่การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

ส าหรับคุณลกัษณะอ่ืนๆ ได้แก่ อายุของบริษทั โครงสร้างกรรมการอิสระ โครงสร้างเงินทุน 
ความสามารถในการท าก าไร และประเภทส านักงานสอบบญัชี ผลการศึกษาพบว่าไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก าหนด จึงสรุปผลการศึกษาไดว้่าอายุของบริษทั โครงสร้างกรรมการอิสระ โครงสร้าง
เงินทุน ความสามารถในการท าก าไร และประเภทส านักงานสอบบญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์ทางบวก
อยา่งเป็นนยัส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

 

 


