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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยผูศึ้กษาได้จดัเก็บข้อมูลเพื่อวดัค่าของตวัแปรต่างๆ จากงบการเงิน รายงาน
ประจ าปี ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปี 2554 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้มี
จ  านวน 187 บริษทั 

ขอ้มูลทั้งหมดได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน
ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามคือ การ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และตวัแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของบริษทั อายุของบริษทั โครงสร้างการเป็นเจา้ของ 
โครงสร้างกรรมการอิสระ โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการท าก าไร ประเภทส านักงาน             
สอบบญัชี และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 โดยทดสอบวา่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
และมีทิศทางตามสมมติฐานท่ีก าหนดหรือไม่ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจปิโตรเคมี
และเคมีภณัฑ์ และบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจอยู่ในระดับร้อยละ 70-79 โดยประเด็นข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีบริษัทจดทะเบียน
ทั้งหมดเปิดเผยคือขอ้มูลดา้นการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และการ
ร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ส าหรับประเด็นขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลนอ้ย
ท่ีสุดคือ ขอ้มูลหน้ีสินส่ิงแวดลอ้ม  
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ผลการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า               
ขนาดของบริษทั และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเปิดเผย
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 และโครงสร้างการเป็นเจ้าของ                    
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05                      
นั่นหมายความว่าการเปล่ียนแปลงของตวัแปรดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ             
การเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.2.1 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

ผลการศึกษาพบวา่บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมมากกวา่ร้อยละ 50 
ของรายการท่ีได้ก าหนดไว ้(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.7139) ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ Brammer และ 
Pavelin (2006) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมคัรใจโดยบริษทัขนาด
ใหญ่ในประเทศองักฤษ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของดัชนีการเปิดเผยข้อมูลเท่ากับร้อยละ 57.00 และพฤกษา             
พึ่งจิตตป์ระไพ (2551) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของดชันีการเปิดเผยขอ้มูลเท่ากบั
ร้อยละ 58.70 ซ่ึงแสดงให้เห็นไดว้า่บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ร้อยละ 50 ของ
เร่ืองท่ีไดก้ าหนดไว ้อาจเน่ืองมาจากในปัจจุบนัมีการให้ความส าคญัในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจมากข้ึน จึงท าให้เกิดแนวคิดเพื่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของความ
พอประมาณท่ีธุรกิจตอ้งไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่เบียดเบียนสังคม ประกอบ
ธุรกิจอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ พร้อมกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั และผูล้งทุนไดใ้หค้วามส าคญัในการเลือก
ลงทุนในบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการด าเนินกิจการดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม และมีการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะผูล้งทุนมีขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินในการลงทุนท่ีชดัเจนและ
ถูกตอ้งเก่ียวกบักลยุทธ์และการด าเนินงาน และในขณะท่ีบริษทัจดทะเบียนจะมีการปรับปรุงพฒันา
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ในการบริหารธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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  หากพิจารณาถึงประเด็นขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ บริษทัจดทะเบียน
ทั้งหมดมีการเปิดเผยคือขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 
และการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม โดยส่วนใหญ่จะเปิดเผยถึงเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุ้น บทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และกิจกรรมทางสังคมหรือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความแข็งแรงให้แก่ชุมชน
และสังคม รองลงมาคือขอ้มูลเก่ียวกบัการเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อเเรงงานอยา่งเป็นธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 99.47 โดยส่วนใหญ่จะเปิดเผยถึงเร่ืองการพฒันาพนกังานเพื่อเพิ่มทกัษะ เพิ่มศกัยภาพและการ
ดูแลในเร่ืองสวสัดิการพนกังาน และการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค คิดเป็นร้อย
ละ 98.93 โดยส่วนใหญ่จะเปิดเผยถึงเร่ืองสินคา้หรือบริการท่ีปลอดภยัและไวว้างใจได้ โดยไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค และให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอแก่ผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงสุขภาพและความ
เป็นอยูท่ี่ดีของผูบ้ริโภค 

  5.2.2. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับ
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปิดเผยข้อมูล 

 จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่ามีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

(1) ขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่ามีทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Eng และ Mak (2003) ท่ีพบว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท               
จะเพิ่มข้ึนตามขนาดของบริษทั เน่ืองจากมีปริมาณการใช้ข้อมูลเป็นจ านวนมาก และ Singhvi และ 
Desai (1971) Brammer และ Pavelin (2006) บุญฑริกา ใจกระจ่าง (2546) อลิสรา ผลาวรรณ์ (2547) 
พฤกษา พึ่งจิตตป์ระไพ (2551) และบงกชรัตน์ เชพานุเคราะห์ (2555) ท่ีพบวา่ขนาดของบริษทัมีผลต่อ
ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม อาจเน่ืองมาจากบริษทัท่ีมีขนาดเล็กตอ้งใชต้น้ทุน
ในการจดัท าขอ้มูลเผยแพร่จ านวนมากในการเผยแพร่ขอ้มูลให้ทราบโดยทัว่กนั และบริษทัท่ีมีขนาด
ใหญ่ยงัตอ้งเผชิญกบัแรงผลกัดนัท่ีจะตอ้งมีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งไดรั้บความ
สนใจจากนกัวิเคราะห์และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่จะมีการ
เปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมสูงเน่ืองจากมีตน้ทุนในการจดัท าต ่า และมีแรงผลกัดนัให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูล 
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(2) โครงสร้างการเป็นเจ้าของมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา่มีทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Singhvi และDesai (1971) และนวพร พงษ์ตนัฑกุล 
(2546) ทั้ งน้ีหากบริษัทมีโครงสร้างการเป็นเจ้าของท่ีมีลักษณะการกระจายการถือหุ้นต ่ า  หรือ
โครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจุกตัว  คือมีสัดส่วนการถือหุ้นส่วนใหญ่หรือสิทธิออกเสียงท่ี                         
มีสาระส าคญัเป็นของบุคคลบางกลุ่ม จะท าให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับต ่า เน่ืองจาก             
ผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลภายในบริษทัเป็นอยา่งดีและมีความเช่ือใจ จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
มีการเปิดเผยขอ้มูลใรปริมาณท่ีมาก ดงันั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างการเป็นเจา้ของมีผลต่อการ
เปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมต ่า  

(3) การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิดเผย
ขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา่มีทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัรพนัธ์ จินดาวงศ์ (2547) กล่าวคือการ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 มีผลต่อการก าหนดรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ส่ิงแวดล้อม และปริมาณการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ อาจเน่ืองมาจากระบบมาตรฐาน ISO 14000 
เป็นมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในเร่ืองของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เพื่อ
ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีจะช่วยให้หน่วยงานประสบความส าเร็จในเร่ืองของระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัความส าเร็จทางธุรกิจ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากตอ้งมีการให้ขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และระบบสาธารณสุขแก่พนกังานและ
สาธารณชน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการการประหยดัพลงังาน และมีการน า
ทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ ให้ผูใ้ช้ขอ้มูลทราบเพื่อประกอบในการตดัสินใจ ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า
บริษทัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 จะมีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคมมาก 

 


