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บทคดัย่อ

	 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบผลกระทบระหวา่งมิติของความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมของธุรกิจกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 

ท่ีไดรั้บการรับรอง	ISO	14001	ในประเทศไทย	โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็ขอ้มูลจาก	ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีของธุรกิจ	ไดรั้บตอบกลบัจ�านวน	138	ราย	

ท�าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ	 (Multiple	Regression	

Analysis)	

	 ผลการศึกษาพบว่ามิติดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม	และดา้น 

การร่วมพฒันาชุมชนและสังคมของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจมีผลกระทบ 

เชิงบวกต่อการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ	แต่ดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชน

และการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมมีผลกระทบเชิงลบต่อการเปิดเผยขอ้มูลบญัชี 

ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ	
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Abstract

	 The	aim	of	 this	 research	 is	 to	 investigate	 the	effect	between	 the	corporates’	

social	responsibility	dimension	with	the	environmental	accounting	disclosure	of	the	industrial 

production	certified	 ISO	14001	 in	Thailand.	This	 study	used	questionnaire	 to	collect	 

data	 from	138	 account	 executives/	 account	managers.	Data	were	 analyzed	 using	 

Multiple	Regression	Analysis.

	 The	results	of	this	research	found	that	fairness	implementation,	community	and	

social	 responsibilities	 have	positive	 relation	 to	 environmental	 accounting	 disclosure.	

Moreover,	 human	 rights	 fairness	 has	 negative	 relation	 to	 environmental	 accounting	

disclosure.

Keywords: Corporate	Social	Responsibility,	Environmental	Accounting	Disclosure

บทน�า

 ธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เป็น	 ธุรกิจผลิต	แปรรูปอาหาร	

ผลิตเคมีภณัฑ	์ท�าเหมืองแร่	เกษตรกรรม	ยานยนต	์และก่อสร้าง	ฯลฯ	โดยธุรกิจเหล่าน้ีลว้น

แลว้แต่เป็นธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม	 ถึงแมว้า่จะปฏิบติัตามกฎหมายแลว้ก็ตาม	

แต่ยงัมีข่าวเร่ืองของการละเมิดกฎหมายเกิดข้ึนจนท�าใหมี้ประชาชนเกิดการร้องเรียนใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัความไม่ใส่ใจ	 รับผดิชอบต่อสงัคมและสร้างความเดือดร้อนใหเ้กิดข้ึน	

ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ	มลพิษทางอากาศ	ระบบนิเวศน	์และประชาชน	ท่ีสร้างความเบียดเบียน

การด�าเนินชีวติเป็นท่ีทราบกนัดีวา่	สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูเ่ป็นเร่ืองส�าคญัของการด�ารง

ชีวิตอยา่งมีความสุขทั้งกายและจิตใจ	ดงัตวัอยา่งท่ีเห็นเช่น	คดีอาญา	 สิทธิชุมชนในการ 

ปกป้องทรัพยากรฯ	กรณีเหมืองใตดิ้นโปแตซ	อุดรธานี	คดีล�าน�้าพอง	คดีการปนเป้ือนสารตะกัว่

ในล�าหว้ยคลิต้ี	คดีมลพิษจากเหมืองแม่เมาะ	คดีแรงงาน	โรคจากการท�างาน	 (โรคอลมิูน่า)		 

คดีฟ้องใหป้ระกาศพ้ืนท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม	(มลูนิธินิติธรรมส่ิงแวดลอ้ม	:	 เวบ็ไซต)์	 
จะเห็นไดว้่าส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัหลกัท่ีทุกคนควรให้การดูแลรักษาไวเ้พ่ือชีวิตของ

ประชาชนและสตัวท่ี์อยูร่่วมกนั	จากปัญหาและคดีฟ้องท่ีเกิดการฟ้องร้องกนัแสดงใหเ้ห็น

วา่กิจการจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสงัคมเพราะนกัลงทุน	ผูถื้อหุน้	และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ของกิจการ	 มีความคาดหวงัใหกิ้จการด�าเนินงานโดยท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ตอ้งมีหลกัฐานการเปิดเผยขอ้มูลดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มหรือการบญัชีท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
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เพ่ือท่ีจะเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนต่อไป	โดยเฉพาะธุรกิจท่ีไดรั้บการรับรอง	ISO	14001	 

มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเพิม่มากข้ึนโดยปัจจยัหลกันั้นธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน	ISO	14001 

เน่ืองจากเป็นมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อท่ีจะใส่ใจดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยตรง

	 ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ	 (Corporate	Social	Responsibility	 :	CSR)	

เป็นการด�าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมการก�ากบัดูแลท่ีดีควบคู่ไปกบัการใส่ใจและดูแล

รักษาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม	 เพ่ือน�าไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื	 (อิสรีย	์ โชวว์วิฒันา,	

2553)	ความรับผดิชอบต่อสงัคมธุรกิจ	คือ	การด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการ	ใส่ใจและดูแล

รักษาสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม	การก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี	 และการน�า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ	 เพ่ือน�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจท่ีประสบความส�าเร็จ

อยา่งย ัง่ยนื	 (คณะท�างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
จดทะเบียน,	2551)	องคก์รท่ีมีการน�าเอาเร่ืองของ	ความรับผดิชอบต่อสงัคมธุรกิจ	มาใชจ้ะ

ส่งผลดีต่อองคก์ร	 โดยจะท�าใหไ้ดรั้บผลดีตอบแทนกลบัมา	ทั้งประโยชน์ทางตรงและ 

ทางออ้ม	 เช่น	การคน้พบนวตักรรม	การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ธุรกิจ	การไดรั้บความนิยม

ช่ืนชอบและความไวว้างใจจากลูกคา้	 ตลอดจนการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนทั้งจากมุมมอง 
ของพนกังาน	ผูถื้อหุน้	นกัลงทุน	ฯลฯ	 (คณะท�างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 

และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน,	 2551)	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สีย	 

(Stakeholder	Theory)	แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีการบริหารกิจการร่วมกนั	มีการ

ปฏิบติัแนวทางการรับผิดชอบต่อองคก์รธุรกิจ	 มีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม	และ 

ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีองคก์รธุรกิจในฐานะพลเมือง	(Corporate	Citizenship	Theory)	ท่ีมี

การเคารพสิทธิผูเ้ป็นแรงงานภายในองคก์รอยา่งเป็นธรรม	และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งภายนอก

องคก์รทุกส่วน	ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมจึงตอ้งมีการค�านึงถึงความรับผดิชอบ

ต่อสังคมเพ่ือท่ีสร้างช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีดีตามมา	 ในปัจจุบนัธุรกิจ

อุตสาหกรรมในประเทศไทยไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มแต่กมี็จ�านวนไม่มาก

เน่ืองจากกฎหมายไทยยงัไม่ไดมี้การบงัคบัใหเ้ปิดเผย	แต่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูบญัชีส่ิงแวดลอ้ม

ดว้ยความสมคัรใจ	ดงันั้นการบญัชีส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยจึงเป็นประเด็นท่ีไดรั้บ 
ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน

	 นอกจากนั้นงานวจิยัในอดีต	พบวา่	ประชาชนมีความคาดหวงัวา่	ธุรกิจจะด�าเนินงาน

โดยใหค้วามส�าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม	(กฤชณทั	แสนทว,ี	2553)	ในขณะท่ีนกับญัชี

มีความคิดเห็นต่อการเปิดเผยขอ้มูลการบญัชีส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ในประเทศไทย	พบวา่	นกับญัชีส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อการเปิดเผยขอ้มูล 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม	(กรกริช	วฒันาเลขาวงศ,์	2553)	นอกจากนั้นงานวจิยัของ	Masanet-Llodra	

(2006)	พบว่า	 การเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มในประเทศสเปน	 เป็นส่ิงส�าคญัต่อ 
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สภาพแวดลอ้มของขอ้มูลทางบญัชีในการบริหารจดัการท่ีสนบัสนุนให้เกิดประโยชน ์

ต่อการตดัสินใจในการด�าเนินงานดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
งานวจิยัของ	Chan,	Watson,	and	Woodliff	(2014)	ท่ีพบวา่	การใหข้อ้มูลความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมมากข้ึนจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการจดัอนัดบัของการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึน	ซ่ึงช่วย

สนบัสนุนขอ้จ�ากดัของงานวจิยัในอดีตท่ีตอ้งการเช่ือมโยงเร่ืองของคุณภาพการก�ากบัดูแล

กบัความรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีปรากฏอยูใ่นรายงาน	

	 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของ	การน�าความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมธุรกิจมาประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ	 จากการศึกษาในอดีตของ	 

(คณะท�างานส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน,	2551)	

พบวา่มีองคป์ระกอบทั้งหมด	CSR	8	ดา้น	ไดแ้ก่	1)	การก�ากบัดูแลกิจการ	ท่ีดี	2)	การประกอบ

ธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม	3)	การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่ง 

เป็นธรรม	4)	ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค	5)	การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม	6)	การดูแล

รักษาส่ิงแวดลอ้ม	7)	นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด�าเนินความรับผดิชอบ

ต่อสงัคม	8)	การจดัท�ารายงานดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม	(คณะท�างานส่งเสริมความรับผดิชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน,	 2551)	 แต่ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยั 
ไดมี้การประยกุตใ์ชเ้พียง	6	ดา้น	คือ	เน่ืองจากองคป์ระกอบท่ี	6	และ	8	ธุรกิจมีการด�าเนินงาน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเป็นปกติ	นอกจากนั้นการท่ีธุรกิจอุตสาหกรรมมีการน�า	CSR	มาใช ้
ในองคก์รจะส่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม	6	ดา้น	ประกอบดว้ย	1)	การเปิดเผยตน้ทุน

ส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสินส่ิงแวดลอ้ม	 2)	ทางเลือกในการตีราคาตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มข้ึน 
เป็นทุน	 3)	 การรับรู้ประมาณการตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม	 4)	 การเปิดเผยความเส่ียงและ 
ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม	5)	การดอ้ยค่าของสินทรัพย	์6)	ค่าเสียหายจากเบ้ียปรับ

เน่ืองจากการละเมิดกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม	 (นิพนัธ์	 เห็นโชคชยัชนะ	และ	 ศิลปะพร	 
ศรีจัน่เพชร,	 2554)	จะเห็นไดว้า่	CSR	 ส่งผลใหธุ้รกิจในอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยขอ้มูล

ดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้ม	งานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจท่ี 
ส่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรอง

จาก	 ISO	14001	 ในประเทศไทย	 เน่ืองจากธุรกิจท่ีไดก้ารรับรอง	 ISO	14001	 เป็นธุรกิจ 

ท่ีมีลกัษณะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการผลิตหรือแปรรูปผลิตภณัฑต่์างๆ	ISO	14001	

ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหอ้งคก์รสามารถบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและประเมินผล 
การด�าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกดว้ย	การวจิยัใน

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือทดสอบผลกระทบของความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ

กบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้ม	 ซ่ึงงานวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยท่ีไดก้ารรับรอง	 ISO	14001	 ท่ีมีการน�า	CSR	มาใช้

เพื่อใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้ม	
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วตัถุประสงค์ 

	 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือทดสอบผลกระทบของความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมธุรกิจกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้ม

กรอบแนวคดิ

ภาพที ่1		กรอบแนวคิดในการวจิยั

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

	 1.	 เพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจของธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรอง	ISO	14001	ในประเทศไทย

	 2.	 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กบัธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเห็นความส�าคญั 

ถึงการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้ม

	 3.	 เพ่ือเป็นขอ้มลูส�าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรอง	ISO	14001	

ในการประยกุตใ์ชค้วามรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ	 (CSR)	 ต่อการเปิดเผยขอ้มูลบญัชี 

ส่ิงแวดลอ้ม
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นิยามศัพท์

 ความรับผดิชอบต่อองค์กรของธุรกจิ หมายถึง	การร่วมสร้างสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกั	ธรรมาภิบาล	 มีคุณธรรม	จริยธรรม	 มีการร่วมมือกนัทั้งบุคคลภายใน 

และภายนอก	เพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อสงัคมร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม

 การก�ากบัดูแลกจิการที่ดี หมายถึง	การบริหารจดัการองคก์รใหอ้งคก์รอยูร่อด 

โดยผูบ้ริหาร	คณะกรรมการ	นกัลงทุน	ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง	พนกังานมีส่วนในการ

ก�าหนดเป้าหมาย	การวางแผน	ปฏิบติังาน	ควบคุม	สามารถตรวจสอบได	้ขอ้มูลมีความโปร่งใส

 การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม	หมายถึง	 กิจการด�าเนินงานโดยยดึหลกั

ความเป็นธรรมมีคุณธรรม	จริยธรรมต่อบุคคลภายในและภายนอกองคก์รและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย

กบัองคก์ร	มีการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม	หมายถึง	องคก์ร

มีการเอาใจใส่ดูแลผูร่้วมงานทุกคนอยา่งมีความเท่าเทียมเสมอภาค	ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใด

บุคคลหน่ึง	ใหค้วามเคารพสิทธิ	เคารพการตดัสินใจ	เอาใจใส่ผูร่้วมงานใหมี้ความยติุธรรม

 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค	หมายถึง	องคก์รมีความรับผดิชอบต่อสงัคม	ส่ิงแวดลอ้ม	

ผูบ้ริโภค	ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค	ผลิตสินคา้ใหมี้คุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล

 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม หมายถึง	การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

และสงัคมตอ้งมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั	พ่ึงพาอาศยักนั	ชุมชนมีการร่วมมือในการสร้าง

ชุมชนท่ีเขม้แขง็	มีการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

 นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด�าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

หมายถึง	การพฒันาหรือสร้างกระบวนการ	วธีิการใหม่ๆ	เก่ียวกบันวตักรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กบัการรับผดิชอบต่อสงัคมและมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหชุ้มชนไดรั้บทราบร่วมกนั

 การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อม หมายถึง	กระบวนการเปิดเผยดา้นบญัชี

ส่ิงแวดลอ้ม	ท่ีประกอบไปดว้ย	การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม	หน้ีสินส่ิงแวดลอ้ม	มีการก�าหนด

วธีิการวดัมูลค่าประมาณการตน้ทุน	ประเมินความเส่ียง	ผลกระทบท่ีจะก่อใหเ้กิดผลเสียกบั

องคก์ร

แนวคดิและทฤษฎี

ทฤษฎผู้ีมส่ีวนได้เสีย (Stakeholder Theory) 

	 ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีพ้ืนฐานมาจากกรอบแนวคิดของ	(Branard,	1938)	ถกูพฒันา

ข้ึนโดย	R.Edward	Freeman	ในปี	1970	มีการสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารสร้างความพึงพอใจแก่
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บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัเพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในประเดน็ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย	ผูล้งทุน	ผูถื้อหุน้	 บุคคลในองคก์ร	 บุคคลภายนอก

องคก์ร	เน่ืองจากธุรกิจไม่ไดดู้แลผูมี้ส่วนไดเ้สียเพียงอยา่งเดียว	แต่กิจการตอ้งท�าเพื่อสงัคม

และตอ้งการด�าเนินกิจการท่ีต่อเน่ือง	ดงันั้นการด�าเนินธุรกิจแบบมีจริยธรรมต่อบุคคล 

ภายในและนอกองคก์รธุรกิจรวมถึงการพฒันาชุมชนและสังคมจะส่งผลให้องคก์ร 

ประสบความส�าเร็จ	 Post	 et	 al.	 (2002)	 ไดก้ล่าววา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นบุคคลท่ีจะไดรั้บ 

ผลกระทบจากการตดัสินใจต่างๆ	 ในองคก์ร	ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงตอ้งการอธิบายวา่ 

ธุรกิจควรมีการสนบัสนุนใหมี้มุมมองใหม่ท่ีกวา้งข้ึนและใหค้วามสนใจผูมี้ส่วนไดเ้สียสงัคม	

และชุมชน	(Simmons,	2004)	ทฤษฎีน้ีจึงเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาแนวคิดความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมของบริษทัและค�านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ	(Friedman	and	Miles,	2006)	จึงสรุป

ไดว้า่ทฤษฎีผูมี้ส่วนเสียเป็นทฤษฎีท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเกิดความรับผดิชอบต่อสงัคม

ขององคก์รและยงัเช่ือมโยงถึงการเป็นภาวะผูน้�าในการเปล่ียนแปลงและการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย	(ธีรพร	ทองขะโชค	และอาคม	ใจแกว้,	2556)

	 ส�าหรับงานวิจยัน้ีใชท้ฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สีย	 (Stakeholder	Theory)	 เพ่ืออธิบาย 

ถึงแนวปฏิบติัในการรับผดิชอบต่อองคก์รธุรกิจของผูท่ี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารกิจการ

เพ่ือใหมี้ความรับผิดชอบ	ในดา้นของการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี	การประกอบธุรกิจและ 

การปฏิบติัต่อแรงงานดว้ยความเป็นธรรม	เคารพสิทธิมนุษยชน	ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค	

มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม	และมีการสร้างนวตักรรมจากการด�าเนิน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะจะสะทอ้นความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมออกมา 

สู่ภายนอกเพื่อใหผู้อ่ื้นรับรู้ได้

ทฤษฎอีงค์กรธุรกจิในฐานะพลเมอืง (Corporate Citizenship Theory) 

	 ทฤษฎีองคก์รธุรกิจในฐานะพลเมืองถกูพฒันาข้ึนโดย	(Archie	B.	Carroll,	1998)	

ซ่ึงมองวา่กิจการเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงบุคคล	ดงันั้นกิจการตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี	 

ท�าหนา้ท่ีในฐานะของพลเมืองท่ีดี	มีการก�าหนดความเป็นพลเมืองท่ีดี	4	ประเดน็คือ	เศรษฐกิจ	

กฎหมาย	จริยธรรม	และการกศุล	จึงมีการก�าหนดความรับผดิชอบไวว้า่ตอ้งมีความรับผดิ

ชอบต่อบุคคลอยา่งเป็นธรรม	มีการพฒันาแบบต่อเน่ือง	และการกศุลตอ้งท�าดว้ยความเตม็ใจ	

พอใจ	มีความเสียสละท่ีจะท�าเพื่อสงัคม	และมีความตั้งใจท�าใหส้งัคมมีความสงบสุขอยา่ง

ย ัง่ยนื	Googins	et	al.,	2007	กล่าวถึงการเป็นพลเมืองของบริษทัไวใ้นหนงัสือ	Beyond	Good	

Company:	Next	Generation	Corporate	Citizenship	 โดยใหค้วามหมายวา่	พลเมืองของ
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บริษทัมีพื้นฐานความคิดภายใตเ้ร่ืองของ	จริยธรรม	จรรยาบรรณของธุรกิจ	อยูบ่นพื้นฐาน

ความดีมีการก�าหนดหลกัเกณฑท่ี์ใหเ้ป็นท่ียอมรับ	เช่น	กฎหมาย	มาตรฐานดา้นธุรกิจ	จรรยาบรรณ

ของวชิาชีพหรือธุรกิจ	เพื่อใชห้ลกัปฏิบติัเหล่านั้นในการตดัสินใจหรือยกระดบัมาตรฐาน

ใหสู้งกว่าขอ้กฎหมาย	Beyond	Good	Company	หมายถึง	 เป็นมากกว่าบริษทัทัว่ไปมี 

ความกา้วหนา้ในแนวคิดเกินกวา่มาตรฐานปกติ	การเป็นพลเมืองของบริษทัมีความส�าคญั

ต่อการด�าเนินการขององคก์รท�าใหมี้ผลก�าไรดี	มีความรับผดิชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย	

การเป็นพลเมืองของบริษทัเป็นแนวคิดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมของบริษทัและเป็นแนวคิดท่ีมีการเช่ือมโยงถึงปัจจยัของการมีส่วนร่วมของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย	เพื่อก่อใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อสงัคม	(ธีรพร	ทองขะโชค,	2556)	

	 งานวจิยัน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีองคก์รธุรกิจในฐานะพลเมืองเพ่ืออธิบายถึงองคก์รตอ้งมี

ความเอาใจใส่สังคม	ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร	ภายในองคก์รจะประกอบไปดว้ย	 

การก�าหนดกฎระเบียบของการท�างานในองคก์รให้มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบ 

ได	้ มีความเคารพสิทธิผูเ้ป็นแรงงานขององคก์รอยา่งเป็นธรรม	 ส่วนภายนอกองคก์ร 

เป็นการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมต่อคู่คา้	ลูกคา้	หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกส่วน	

มีการร่วมพฒันาสงัคมใหมี้ความน่าอยู่

แนวคดิเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ

	 เป็นการด�าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัความมีจริยธรรม	การก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี	คู่ขนาน

ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสังคมส่ิงแวดลอ้มเพ่ือไปสู่การพฒันาธุรกิจท่ีย ัง่ยืน	 (อิสรีย	์ 

โชวว์วิฒันา,	2553)	นอกจากนั้นยงัหมายถึง	กิจการมีการด�าเนินงานทั้งภายในและภายนอก

องคก์รโดยมีการค�านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในระยะอนัใกลแ้ละไกล	โดยมีการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในองคก์รเพื่อใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข	(สถาบนัไทยพฒัน,์	2559)	

ในขณะท่ี	นภาพร	ขนัธนภา	และศานิต	ด่านศมสถิต	(2547)	ไดก้ล่าววา่	ความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมหรือ	CSR	 เป็นการแสดงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม	สงัคมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย	

ทุกขั้นตอนกระบวนการด�าเนินธุรกิจ	ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะรวมไปถึง	ผูถื้อหุน้	พนกังาน	ชุมชน	

ลกูคา้	คู่คา้	และสงัคม	ดงันั้น	CSR	ไม่ใช่กิจกรรมเพื่อสงัคมท่ีท�าแลว้เสร็จไป	ไม่ใช่การให้

ข่าวสารทางการตลาดและบอกวา่ท�าอะไรใหส้งัคมบา้ง	ไม่ใช่การสร้างภาพของกิจการท่ีมี

การบริจาคช่วยในดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้แสดงตนพร้อมถ่ายภาพร่วมกบัผูบ้ริหาร	ไม่ใช่การ

ลงทุนระยะสั้น	ไม่ใช่รายจ่ายฝ่ายเดียวของกิจการแต่ตอ้งเป็นการลงทุนเพ่ือเพิม่ความมัน่คง

ขององคก์ร	 (คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพฒันามาตรฐานการเรียน 

การสอนและการวจิยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย,	2555)
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	 จากแนวคิดและความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจงานวิจยัน้ี 

จึงสามารถสรุปความหมายไดว้า่	ความรับผดิชอบต่อองคก์รของธุรกิจ	หมายถึง	การร่วมสร้าง

สงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัธรรมาภิบาล	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีการร่วมมือกนั

ทั้งบุคคลภายในและภายนอก	เพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อสงัคมร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม	

ดงันั้นความรับผดิชอบต่อสงัคมประกอบไปดว้ยหลกัการก�ากบัดูแลท่ีดี	การประกอบธุรกิจ

อยา่งเป็นธรรม	มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและต่อแรงงาน	มีความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค	

มีการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม	มีการสร้างนวตักรรมเพ่ือด�าเนินงานต่อความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมธุรกิจเพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการรับผดิชอบต่อสงัคมธุรกิจ

	 นอกจากนั้นคณะท�างานส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของ

บริษทัจดทะเบียน	(2551)	ไดก้�าหนดแนวปฏิบติัในเร่ือง	CSR	ไว	้8	หวัขอ้ดงัน้ี	1)	การก�ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี	2)	การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม	3)	การเคารพสิทธิมนุษยชนและ

การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม	4)	ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค	5)	การร่วมพฒันา

ชุมชนและสงัคม	6)	การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม	7)	นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม

จากการด�าเนินความรับผดิชอบต่อสงัคม	8)	การจดัท�ารายงานดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

	 การวิจยัในคร้ังน้ีไดน้�าแนวปฏิบติัในเร่ือง	CSR	ของคณะท�างานส่งเสริมความ 

รับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน	(2551)	มาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา	

6	หวัขอ้เน่ืองจากธุรกิจมีการด�าเนินงานเก่ียวกบัการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นปกติ 

โดย	 6	หัวขอ้ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย	 1)	 การก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี	 

2)	การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม	3)	การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติั 

ต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม	4)	ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค	5)	การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม	

6)	นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด�าเนินความรับผดิชอบต่อสงัคม

แนวคดิเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลบัญชีส่ิงแวดล้อม

	 การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม	 (Environmental	Accounting)	 เขา้มามีบทบาทส�าคญั 

และท�าใหเ้กิดการปรับปรุงบญัชีท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นปัจจุบนั	รวมถึงการพฒันาระบบสารสนเทศ

เพ่ือช่วยการตดัสินใจของผูบ้ริหารดา้นส่ิงแวดลอ้ม	 เชิงเศรษฐกิจ	 มีการน�าเสนอรายงาน 

ต่อบุคคลภายนอกเพ่ือใหท้ราบถึงการด�าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม	 เช่น	การเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความรับผิดชอบขององคก์รต่อการรายงานส่ิงแวดลอ้มประจ�าปี	การบญัชีตาม 

ความรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นความพยายามของกิจการท่ีจะน�าเสนอขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ท่ีนอกจากผูถื้อหุน้	และผูล้งทุนท่ีมีสิทธิตามความชอบธรรม	มีการรายงานในรูปแบบต่างๆ
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เช่น	การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม	การบญัชีส�าหรับความยัง่ยนื	การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังาน	

งบมูลค่าเพ่ิมการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม	 เป็นววิฒันาการทางการบญัชีแบบหน่ึงท่ีนกับญัชีสมยั

ใหม่ไดพ้ฒันาข้ึนมาเพื่อใหมี้ความตระหนกัถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีกระทบธุรกิจ	การ

บญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นแนวคิดใหม่ท่ีน�าเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้มมาประยกุตก์บัหลกับญัชี	

ท�าให้นกับญัชีทัว่โลกมีความสนใจและมีความพยายามท่ีจะน�ามาปฏิบติั	 การบญัชี 

ส่ิงแวดลอ้มเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม

ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร	บญัชีส่ิงแวดลอ้มครอบคลุมถึงการรับรู้	การจดัมลูค่าตน้ทุน	

หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม	การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม	มีการวเิคราะห์ตน้ทุน	ประเมิน

การลงทุน	 เพื่อน�ามาปรับปรุงพฒันาการน�าเสนอขอ้มูลดา้นสินทรัพย	์หน้ีสิน	ตน้ทุนของ

ระบบนิเวศนท่ี์ไม่ใช่ตวัเงิน	(ศิลปพร	ศรีจัน่เพชร,	2552)

	 ปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม	ดงันั้น

ธุรกิจจึงตอ้งมีการจดัท�ารายงานส่ิงแวดลอ้มโดยความสมคัรใจของกิจการ	 เช่น	ประเทศ 

ในกลุ่มยุโรปไดมี้การสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและ 

เม่ือปี	พ.ศ.	 2544	สหพนัธ์นกับญัชียโุรปไดมี้การเสนอเร่ืองท่ีตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูล 

ส่ิงแวดลอ้ม	ดงันั้นงานวจิยัน้ีสนใจท่ีจะศึกษาประเดน็เร่ืองการเปิดเผยใน	6	ประเดน็ส�าคญั	

(นิพนัธ์	เห็นโชคชยัชนะ	และศิลปพร	ศรีจัน่เพชร,	2554)	ดงัต่อไปน้ีไดแ้ก่	1)	การเปิดเผย

ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสินส่ิงแวดลอ้ม	2)	ทางเลือกในการตีราคาตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
ข้ึนเป็นทุน	 3)	 การรับรู้ประมาณการตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม	 4)	 เปิดเผยความเส่ียงและ 

ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม	5)	การดอ้ยค่าของสินทรัพย	์6)	ค่าเสียหายจากเบ้ียปรับ

เน่ืองจากการละเมิดกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม

สมมตฐิานงานวจิยั

	 ผูว้ิจยัท�าการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์	การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ	และ 

การสร้างสมการพยากรณ์ตามท่ีไดต้ั้งสมมติฐาน	ดงัน้ี

	 H1:		 การก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีผลกระทบเชิงบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชี 

ส่ิงแวดลอ้ม	ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรองจาก	ISO	14001	ในประเทศไทย

	 H2:		การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมมีผลกระทบเชิงบวกกบัการเปิดเผย

ขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรองจาก	 ISO	14001	 

ในประเทศไทย
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	 H3:	 	 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมมีผล 

กระทบเชิงบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 

ท่ีไดก้ารรับรองจาก	ISO	14001	ในประเทศไทย

	 H4:		ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคมีผลกระทบเชิงบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชี

ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรองจาก	ISO	14001	ในประเทศไทย

	 H5:	การร่วมพฒันาชุมชนและสังคมมีผลกระทบเชิงบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูล

บญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรองจาก	 ISO	 14001	 

ในประเทศไทย

	 H6:	นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด�าเนินความรับผดิชอบต่อสงัคม

มีผลกระทบเชิงบวกกบัการเปิดเผยขอ้มลูบญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ท่ีไดก้ารรับรองจาก	ISO	14001	ในประเทศไทย

ระเบียบวธีิการวจิยั 

	 การวิจยัเร่ืองผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจท่ีมีต่อการเปิดเผย

ขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรอง	ISO	14001	ในประเทศไทย	

ไดมี้การด�าเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

ประชากรกลุ่มตวัอย่าง

	 ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั	ไดแ้ก่	ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้าร

รับรอง	ISO	14001	ในประเทศไทย	จ�านวน	614	ราย	(กระทรวงอุตสาหกรรม	2559:	เวบ็ไซต)์	

โดยผูต้อบแบบสอบถามคือ	ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม	(Questionnaire)	ซ่ึงไดส้ร้างข้ึน

ตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีก�าหนดไวข้า้งตน้	โดยแบ่งออกเป็น	5	ตอน	ดงัน้ี

	 	 ตอนท่ี	1	ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

	 	 ตอนท่ี	 2	 ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรอง	 

ISO	14001	ในประเทศไทย

	 	 ตอนท่ี	3	ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจอุตสาหกรรม

การผลิตท่ีไดก้ารรับรอง	ISO	14001	ในประเทศไทย
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	 ตอนท่ี	 4	ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรอง	ISO	14001	ในประเทศไทย

	 ตอนท่ี	 5	ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ	 เก่ียวกบั	ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจและ 

การเปิดเผยขอ้มลูบญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต	โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา	

(Descriptive	Statistics)	น�าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าสถิติ	 ซ่ึงประกอบดว้ย 

ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ 

เพื่อตอบสมมติฐานงานวจิยัไดแ้ก่	การวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression	

Analysis:	MAR)

สมการพยากรณ์การเปิดเผยข้อมูลบัญชีส่ิงแวดล้อมโดยรวม (EAD) ได้ดงันี้

 

	 EAD	=	 การเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้ม	(Environmental	Accounting	Disclosure)

	 GG		 =	 ความรับผดิชอบต่อสงัคมดา้นการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี	(Good	Governance)

	 FI	 	 =	 ความรับผดิชอบต่อสงัคมดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม

	 	 	 	 (Fairness	Implementation)

	 HRF	=	 ความรับผดิชอบต่อสงัคมดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติั 

	 	 	 	 ต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม	(Human	Rights	Fairness)

	 CR		 =	 ความรับผดิชอบต่อสงัคมดา้นความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค

	 	 	 	 (Consumer	Responsibility)

	 CS		 =	 ความรับผดิชอบต่อสงัคมดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม

	 	 	 	 (Community	and	Society)

	 SRI		 =	 ความรับผดิชอบต่อสงัคมดา้นนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการ

	 	 	 	 ด�าเนินความรับผดิชอบต่อสงัคม	(Social	Responsibility	Innovation)

ผลการวจิยั 

	 ผลการวิจยัในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า	 ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	79.70	รองลงมาเป็นเพศชาย	คิดเป็น

ร้อยละ	20.30	ส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่	40	ปี	คิดเป็นร้อยละ	41.30	สถานภาพสมรส	คิดเป็น

ร้อยละ	59.40	ระดบัการศึกษา	ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	คิดเป็นร้อยละ	69.60	ประสบการณ์

ในการท�างาน	11	–	15	ปี	คิดเป็นร้อยละ	40.60	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	มากกวา่	50,000	บาท	
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คิดเป็นร้อยละ	43.50	และ	ต�าแหน่งงานในปัจจุบนั	ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี	คิดเป็น	ร้อยละ	63.80	

รองลงมา	 อ่ืนๆ	 เช่น	ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี	นกัตรวจสอบภายใน	 คิดเป็นร้อยละ	29.70	

นอกจากนั้นผลการวจิยัเก่ียวกบัขอ้มูลของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรอง	ISO	

14001	ในประเทศไทย	มีจ�านวนทุนจดทะเบียน	มากกวา่	300,000,000	บาท	คิดเป็น	ร้อยละ	

52.20	รองลงมา	100,000,000	–	 2,000,000,000	และ	200,000,001-	 300,000,000	บาท	 

อยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนั	 คิดเป็นร้อยละ	18.10	จ�านวนพนกังานในปัจจุบนั	มากกวา่	 300	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	48.60	รองลงมา	201	–	300	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.40	ระยะเวลาในการประกอบ

ธุรกิจ	มากกวา่	30	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	39.10	รายไดเ้ฉล่ียต่อปี	มากกวา่	100,000,000	บาท	 

คิดเป็นร้อยละ	77.50	ระยะเวลาท่ีกิจการไดรั้บการรับรอง	ISO	14001	ระยะเวลา	5	–	10	ปี	

คิดเป็นร้อยละ	40.60	รองลงมา	11	–	15	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	31.90	 กิจการเคยไดรั้บรางวลั 

ทางดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม	 คิดเป็นร้อยละ	63.00	และ	

กิจการมีการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มไวใ้นรายงานประจ�าปี	คิดเป็นร้อยละ	70.30

	 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละดา้นวา่มีความสมัพนัธ์กนั

มากน้อยเพียงใด	ถา้ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัมากอาจท�าให้เกิดเป็นปัญหา	 

Multicollinearity	ดงันั้น	ผูว้จิยัจึงท�าการทดสอบ	Multicollinearity	โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ	และค่า	VIF	ปรากฏว่า	 ค่า	VIF	ของตวัแปรอิสระ 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม	มีค่าตั้งแต่	1.938-3.243	ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่	10	แสดงวา่ตวัแปรอิสระ

ไม่มีความสมัพนัธ์กนั	(Black,	2006)	ดงัตารางท่ี	2

ตารางที ่2	แสดงค่าเฉล่ีย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทุกตวั

***p<0.01	นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.01
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	 ตารางท่ี	 2	 เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระความ 

รับผดิชอบต่อสงัคมในแต่ละดา้นพบวา่	 มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามการเปิดเผยขอ้มูล

บญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยรวมอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 0.01	 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสมัพนัธ์ระหวา่ง	0.385	–	0.828	จากนั้นผูว้จิยัไดท้ �าการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

และสร้างสมการพยากรณ์การเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยรวม	(EAD)	ไดด้งัน้ี

	 EAD	=	-	0.931	-	0.242GG	+	0.627FI	–	0.680HRF	+	0.166CR	+	0.596CS	–	0.008SRI

	 ซ่ึงสมการท่ีไดน้ี้สามารถพยากรณ์ค่าการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยรวม	

(EAD)	ไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.01	(F	=	3.403	;	p	=	0.005)	และค่าสมัประสิทธ์ิ

ของการพยากรณ์ปรับปรุง	(AdjR2)	เท่ากบั	0.159	เม่ือน�าไปทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรอิสระ	ความรับผดิชอบต่อสงัคมแต่ละดา้นกบัตวัแปรตามการเปิดเผยขอ้มูลบญัชี

ส่ิงแวดลอ้มโดยรวม	(EAD)	ปรากฏผลดงัตารางท่ี	3

 

ตารางที ่3  การทดสอบความสัมพนัธ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยกบัการเปิดเผยขอ้มูล

บญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรอง	 ISO	14001	

ในประเทศไทย

 

***	มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.01	**	มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	
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	 จากตารางท่ี	 3	พบว่า	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ย 

ความเป็นธรรม	(FI)	และดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมดา้นนวตักรรมและการเผยแพร่	

(CS)	มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยรวม	

(EAD)	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี	2	และ	5	และดา้น 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม	(HRF)	มีความสมัพนัธ์

และผลกระทบเชิงลบกบัเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยรวม	(EAD)	อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั	 0.01	ส�าหรับความรับผิดชอบต่อสังคม	ดา้นการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี	 

ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค	และดา้นนวตักรรมจากการด�าเนินความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม	ไม่มีความสมัพนัธ์กบัเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยรวม	(EAD)	จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ี	1,	3,	4	และ	6

สรุปผลการศึกษา

	 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบผลกระทบระหวา่งมิติของความรับผดิชอบ

ต่อสังคมของธุรกิจกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรม 

การผลิตท่ีไดรั้บการรับรอง	ISO	14001	ในประเทศไทย	โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูลจาก	ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี	ดงันั้นผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีธุรกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต	 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม	ในดา้นการก�ากบัดูแลกิจการ 

ท่ีดี	เช่น	กิจการมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้	ผูมี้ส่วนไดเ้สีย	คณะกรรมการ	และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง	

เพ่ือท�าใหเ้กิดความมัน่ใจในประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร	 กิจการเช่ือมัน่วา่การ

ก�าหนดแนวทางการพฒันาองคก์รท่ีดีจะตอ้งมีการก�าหนดหลกัการแนวปฏิบติัและมีการ

ร่วมมือของทุกฝ่ายในองคก์ร	ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม	เช่น	กิจการเช่ือมัน่

วา่การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้นและโปร่งใสเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ในการ

ด�าเนินงานของกิจการ	 กิจการยึดหลกัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งตรงไปตรงมา 

และเท่าเทียมกนั	 มีความร่วมมือกบัหน่วยงานหลกัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน	

ดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม	 เช่น	 กิจการมีการ

ดูแลเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังาน	เช่นสิทธิการลา	ค่าล่วงเวลา	ค่ารักษาพยาบาล	ท่ีสอดคลอ้ง

กบักฎหมายและเหมาะสมกบัต�าแหน่งภาระงาน	กิจการสนบัสนุนใหมี้นโยบายการใหค้วาม

คุม้ครองทางดา้นสงัคม	 สุขภาพ	ความปลอดภยั	และสภาพการท�างานแก่พนกังานทุกคน	

ดา้นความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค	เช่น	กิจการมุ่งเนน้ผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพและ

ก�าหนดราคาท่ีเหมาะสม	ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสงัคม	และกิจการเช่ือมัน่วา่การ
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ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคอยา่งชดัเจนในเร่ืองของคุณภาพ	มาตรฐานของสินคา้	ดา้นการร่วมพฒันา

ชุมชนและสงัคม	 เช่น	 กิจการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างชุมชนโดยรอบ	การให้

ขอ้มูล	การปรึกษาหารือ	และตดัสินใจร่วมกนัระหวา่งชุมชน	เพ่ือใหเ้กิดการกระตุน้เศรษฐกิจ

ของประเทศ	ดา้นนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด�าเนินความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม	เช่น	กิจการมีการน�าความรู้ใหม่ๆ	ไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัการตลาดเพ่ือสร้าง

มูลค่าและมีการเช่ือมโยงความรู้เหล่านั้นกบัเป้าหมายทางธุรกิจและวิถีชีวิตคนในชุมชน	

กิจการมีการสร้างค่านิยม	วฒันธรรมองคก์รท่ีเปิดกวา้ง	อ�านวยประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง	

เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ	ใหเ้กิดข้ึน	

	 ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต	มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มใน	ดา้นการเปิดเผยความเส่ียงและความไม่แน่นอนเก่ียวกบั 

ส่ิงแวดลอ้ม	เช่น	กิจการมีการประเมินความเส่ียง	เช่น	มีการวเิคราะห์ความเส่ียง	สาเหตุท่ีมา

กระทบทั้งทางลบและทางบวก	มีการประเมินความเส่ียง	มีการเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียง

ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์กบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได	้ กิจการมีการพิจารณาปัจจยัดา้น 

ความเส่ียงทุกๆ	ดา้น	จากสภาพแวดลอ้มภายในและนอกองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อเป้าหมาย

องคก์ร	ดา้นการดอ้ยค่าของสินทรัพย	์ เช่น	 กิจการมีการรายงานขอ้มูลส�าหรับสินทรัพย ์

แต่ละประเภท	กิจการมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย	์และกิจการมีการ

พิจารณาขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนแลว้	ดา้นค่าเสียหายจากเบ้ียปรับ

เน่ืองจากการละเมิดกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม	 เช่น	 กิจการมีการรับรู้	และปรับปรุงขอ้มูล

ใหม่ๆ	 เก่ียวกบั	ขอ้กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมอยา่งเสมอ	ดา้นการรายงานตน้ทุน 

ส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสินส่ิงแวดลอ้ม	 เช่น	 กิจการมีการจดัประเภทรายการของตน้ทุน 
ส่ิงแวดลอ้ม	 กิจการมีการแยกรายการท่ีไม่รวมอยูใ่นตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม	 เช่น	 ค่าความ 

เสียหายท่ีเกิดจากดา้นสุขภาพของมนุษย	์ และการสูญเสียระบบนิเวศน์	 ดา้นทางเลือก 

ในการตีราคาตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็นทุน	เช่น	กิจการมีการบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการผลิต

ท่ีช่วยในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและลดตน้ทุนการผลิตใหเ้ป็นสินทรัพย	์เช่น	รายจ่ายเก่ียวกบั

บ�าบดัน�้าเสีย	กิจการมีการตีราคาตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มหรือค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายไปเพื่อการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มหรือท�าใหส่ิ้งแวดลอ้มดีข้ึน	ดา้นการรับรู้ประมาณการตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม	เช่น	

กิจการมีการรายงานรายละเอียดวิธีการใชป้ระมาณการหน้ีสินในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน	ค่าปรับจากการละเมิดกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม	ค่าชดเชยแก่บุคคลท่ีไดรั้บ

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มกิจการรับรู้รายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบก�าไรขาดทุน	
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อภปิรายผล 

 การวจิยั	 เร่ือง	ผลกระทบความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจท่ีมีต่อการเปิดเผย

ขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรอง	 ISO	14001	 ใน

ประเทศไทย	มีวตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยัเพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมธุรกิจกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้ม	ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง	ท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีคือ	ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ีไดก้ารรับรอง	ISO	14001	ในประเทศไทย	จ�านวน	

614	ราย	ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือ	ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี	หรือผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี	หรือหวัหนา้ฝ่ายบญัชี	

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่	สถิติเชิงพรรณนา	และการวิเคราะห์ความถดถอย

พหุคูณ

 ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ	ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม

มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยรวม	

เน่ืองจาก	ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีมุ่งเนน้กิจการมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้นและโปร่งใส	

มีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ในการด�าเนินงานของกิจการ	 ใหย้ดึหลกัการปฏิบติัต่อ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งตรงไปตรงมาและเท่าเทียมกนั	ตลอดจนถึงมุ่งเนน้การรณรงคใ์ห ้

ผูท่ี้ส่วนเก่ียวขอ้งเลง็เห็นการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

มีความร่วมมือกบัหน่วยงานหลกัต่างๆท่ีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน	ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

คณะท�างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน	 

(2551)	 ท่ีไดมี้การก�าหนดแนวทางในการปฏิบติัในการประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 

โดย	 1)	 เล่ียงการด�าเนินการท่ีท�าให้เกิดความขดัแยง้	 มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส�าคญัอยา่ง 

ครบถว้น	ไม่ท�าการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมีลกัษณะละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ	

2)	มีการส่งเสริมการคา้แบบเสรี	หลีกเล่ียงการมีพรรคพวกร่วมคิดในทางไม่ดี	ควรจดัใหมี้

การบริหารจดัการป้องกนัการจ่ายสินบน	ป้องกนัการทุจริต	สามารถตรวจสอบไดท้นัเวลา	

มีการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ	3)	มีการรณรงคใ์หค้ณะกรรมการ	ผูบ้ริหาร	ผูล้งทุน	

พนกังานเลง็เห็นความส�าคญัในการต่อตา้นการทุจริตในทุกรูปแบบ	และยงัสอดคลอ้งกบั

แนวทางปฏิบติัเพ่ือส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมของ	คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือ

ทางวิชาการเพ่ือพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจยัดา้นบริหารธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย	(2555)	ท่ีไดก้�าหนดไวด้งัน้ี	1)	การด�าเนินกิจการต่างๆ	ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมายและมีความร่วมมือกบัภาครัฐมีการก�าหนดขั้นตอนมาตรการป้องกนัพฤติกรรม 

ท่ีส่ือในทางไม่ดี	2)	ส่งเสริม	สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความตระหนกั	เนน้ความส�าคญัของ

กฎหมาย	มีการแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรมต่อตา้นการตลาดแบบผกูขาด	3)	ความใส่ใจสงัคม

ส่ิงแวดลอ้มสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
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	 ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ	ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมมีผลกระทบ

เชิงบวกกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยรวม	 เน่ืองจาก	ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี 

มุ่งเนน้ใหกิ้จการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างชุมชนในการใหข้อ้มูล	การปรึกษา

หารือ	ตดัสินใจร่วมกนัระหวา่งชุมชน	 เพ่ือใหเ้กิดการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ	 เช่น	

จดัสรรทรัพยากร	ดา้นการจา้งแรงงานเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน	สนบัสนุนเงินทุน	

และยงัมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการส่งเสริมใหมี้การท�านุบ�ารุงรักษาศิลปะ	วฒันธรรม	เพื่อ

พฒันาความเป็นพลเมืองท่ีดี	มีการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความเขม้แขง็และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

ต่อเน่ือง	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัในการพฒันาชุมชน	และสงัคม	(คณะกรรมการ

กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจยัดา้น

บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย,	2555)	ประกอบไปดว้ย	5	ดา้น	1)	การมีส่วนร่วมของชุมชน	

สงัคม	2)	สภาพแวดลอ้ม	 สุขภาพ	ของคนในชุมชน	3)	 ศึกษา	 ศิลปวฒันธรรม	จริยธรรม	

ของชุมชน	4)	มีการจา้งงานฝึกพฒันาทกัษะของลกูจา้ง	5)	การลงทุนทางสงัคมของผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย	และยงัสอดคลอ้งกบัคณะท�างานส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

ของบริษทัจดทะเบียน	 (2551)	ไดก้�าหนดแนวทางการปฏิบติัในการพฒันาชุมชนไวด้งัน้ี	 

1)	สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนการใหข้อ้มูล	(Information)	การปรึกษาหารือซ่ึงกนัและกนั	

(Consultation)	และการตดัสินใจร่วมกนั	 (Collaborative	Decision	Making)	 โดยมีการ

ก�าหนดแนวทางวิธีการท่ีดีท่ีสุด	 ใหเ้ป็นท่ียอมรับจากคนในชุมชนมีการหาความรู้ใหม่ๆ	

เพ่ือมาแกไ้ขปัญหาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน	ร่วมตดัสินใจงานต่างๆ	เพ่ือใหอ้งคก์รและชุมชน

ประสบความส�าเร็จ	คนในชุมชนตอ้งมีการอธิบายเหตุผลส่ือสารส่ิงท่ีตอ้งการใหรั้บทราบ

เพ่ือท่ีจะช่วยกนัพฒันาปรับปรุงแกไ้ขมีการปรึกษาหารือซ่ึงกนัและกนัร่วมกนัตดัสินใจ	 

2)	การใหอ้ �านาจกบัคนในชุมชน	 (Empowerment)	คนในชุมชนสามารถเสนอแนวความ

คิดเพ่ือช่วยกนัพฒันา	ขั้นตอนหรือกิจกรรม	ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติั	ตรวจสอบ	การใชอ้ �านาจ

มีการประเมินผลเพื่อน�าไปสู่การพฒันา	กิจการตอ้งมีความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีมีความรู้	

มีความเช่ียวชาญ	เพ่ือท่ีจะทราบถึงขอ้มลูเชิงลึก	ความตอ้งการของชุมชน	แลว้น�ามาประเมิน

ผลการพฒันา	3)	การศึกษาศิลปะ	วฒันธรรมและจริยธรรมเป็นการแสดงออกของค่าความ

นิยมบุคคล	เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมและน�าไปพฒันาใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ	

4)	การสร้างการจา้งงานและการพฒันาทกัษะช่วยลดความยากจน	ของชุมชนไดเ้พราะคนในชุมชน

มีรายได	้ มีงานท�า	พนกังานท�างานดี	กค็วรมีการส่งเสริมพฒันาทกัษะเพ่ือเป็นประโยชน ์

ต่อตนเองและสงัคม	5)	การดูแลสุขภาพ	ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส�าคญัท่ีสุดตอ้งมีกิจกรรมสนบัสนุน

เร่ืองการดูแลเอาใจใส่สุขภาพใหพ้น้จากภยัท่ีจะมาคุกคาม	 มีการส่งเสริมสุขภาพ	 มีการ

บริการสาธารณะเพ่ือดูแลสุขภาพ	6)	การลงทุนทางสงัคมการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ
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ตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากรไม่วา่จะดา้นการจา้งแรงงาน	 เงินทุน	 คุณภาพชีวติ	 ใหมี้ความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น	และยงัสอดคลอ้งกบั	ธิติมา	ทองสม	และ	วโิรจน	์เจษฎาลกัษณ์	

(2557)	ภาพรวมของการด�าเนินกิจกรรม	ด�าเนินความรับผดิชอบต่อสงัคมอยูใ่นระดบัมาก	

ภาพลกัษณ์ของโรงงานยาสูบอยูใ่นระดบัปานกลาง	และทศันคติการบริโภคยาสูบอยูใ่น

ระดบัสูง	ดงันั้นการด�าเนินกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมทุกดา้นมีความสมัพนัธ์

เลก็นอ้ยกบัภาพลกัษณ์ของโรงงานยาสูบทศันคติการบริโภคยาสูบ

	 ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ	ดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติั

ต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมมีผลกระทบเชิงลบกบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

โดยรวม	 ซ่ึงอาจเกิดจากกฎระเบียบเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานท่ีมี 

การบงัคบัใหป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดมากจนเกินไปอาจส่งผลใหเ้กิดความอ่อนไหวต่อ

ความรู้สึกของสงัคมหรือบุคคลได	้	ดงันั้นจึงส่งผลใหธุ้รกิจไม่ตอ้งการท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลบญัชี 

ส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชนเก่ียวกบัเร่ืองของสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงาน	และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	Steven	&	Blader	et	al.,	(2013)	ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่	บุคคล

ท่ีสามตดัสินความยติุธรรมและปฏิกิริยาจะล�าเอียงโดยทศันคติของพวกเขาท่ีมีต่อผูรั้บการ

ตดัสินใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นอารมณ์ของทศันคติเป็นท่ีโดดเด่น	และยงัสอดคลอ้งกบั	

Stephen,	Hongwei	&	Kamel	(2015)	ท่ีไดศึ้กษา	เร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคมของพนกังาน

ประจ�าในองคก์รและความพยายามสร้างสรรคก์ลัน่กรองผลกระทบความสามารถของ

องคก์ร	ผลการศึกษาพบวา่ผลกระทบของความรับผดิชอบต่อสงัคมในการสร้างสรรคข์อง

พนกังานข้ึนอยูก่บัความสามารถของบริษทั	ความเช่ียวชาญในการผลิต	การส่งมอบผลิตภณัฑ	์

ความสามารถขององคก์รไมเ่พียงพอมีผลต่อการท�างานของพนกังานประจ�า	การเกิดความคิด

สร้างสรรคข์องพนกังานและยงัส่งผลกระทบต่อวิธีการท่ีพนกังานตอบสนองต่อความ 

รับผดิชอบต่อสงัคม	นอกจากนั้นยงัความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	Catriona	&	Nicholas	

(2012)	สถาบนัการสอบบญัชีรับอนุญาตแห่งสกอตแลนดมี์การแสดงใหเ้ห็นถึงหลายแง่มุม

ในการตรวจสอบในแง่มุมของสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี	ใหมี้การเพิ่ม

ความเขา้ใจในเร่ืองธรรมชาติของความเป็นมืออาชีพนกับญัชี	แต่งานวจิยัยงัคงมีขอ้บกพร่อง

ท่ียงัคงเหลืออยูเ่ก่ียวกบัความสนใจของประชาชนอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะยอมรับในตวับุคคล

ของการเป็นมืออาชีพ

	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ	ดา้นการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี	 ไม่มีความ

สมัพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยรวม	ซ่ึงอาจเกิดจากกิจการมีการมุ่งเนน้

ก�าหนดแนวทางท่ีเคร่งครัดเกินไปขององคก์ร	และยงัมุ่งเนน้ในส่วนของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง	

จึงอาจท�าใหเ้กิดการควบคุมในดา้นการจดัระบบใหมี้ความโปร่งใส	เท่าเทียมกนั	มีประสิทธิภาพ
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สามารถตรวจสอบไดจึ้งเป็นการมุ่งเนน้ในดา้นของการปฏิบติัมากกวา่ท่ีกิจการมีการเปิดเผย

ขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้ม	ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	Chong	et	al.,	(2004)	ท่ีพบวา่การก�ากบั

ดูแลและการประเมินมูลค่าทางการตลาดมีความเขม้ขน้สูงท่ีควบคุมไม่ไดข้องผูถื้อหุน้และ

การออกหุน้ใหก้บันกัลงทุนต่างประเทศท�าใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวกต่อการประเมินมลูค่า

ทางการตลาดแต่ในขณะท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	

และผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีเป็นรัฐบาล	ท�าใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบ	และยงัสอดคลอ้งกบั	Diego	

(2016)	ท่ีกล่าวไวว้า่	การก�ากบัดูแลกิจการท่ีดีอาจจะไม่เพียงพอท่ีจะอธิบายถึงนโยบายส�าคญั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายอ�านาจ		ดงันั้นจึงแสดงใหเ้ห็นวา่คุณภาพของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยในประเทศส่งผลกระทบต่อนโยบายการประกนัสุขภาพและแสดงใหเ้ห็นวา่น

โยบายความร่วมมือในระดบัรัฐบาลเป็นส่ิงส�าคญั	ส�าหรับการด�าเนินนโยบายทางสงัคม 

ท่ีซบัซอ้นและความร่วมมือหลายระดบั	สามารถมีผลประโยชน์แมใ้นขณะท่ีสถาบนั

ประชาธิปไตยในทอ้งถ่ินมีความอ่อนแอและยงัสอดคลอ้งกบั	Corrine	(2016)	กล่าววา่	การก�ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีและเจตจ�านงของการเมืองท่ีแขง็แกร่งมีไม่เพียงพอส�าหรับการท�าความเขา้ใจ

ของความตอ้งการส�าหรับส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลง

	 ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ	ดา้นนวตักรรมจากด�าเนินความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยรวม	ซ่ึงอาจเกิดจาก

นวตักรรมของกิจการท่ีมีอยูย่งัไม่ตอบสนองส่ิงท่ีมีอยูใ่ห้มีการพฒันาท่ีมากข้ึน	ดงัผล 

ความคิดเห็นดา้นนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด�าเนินความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมโดยรวมของค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่แต่ละดา้น	ดงันั้นแสดงใหเ้ห็นวา่นวตักรรมท่ีองคก์ร

มีอยูน่ั้นยงัไม่มีการตอบสนองท่ีเห็นไดช้ดั	 จึงไม่ส่งผลใหเ้กิดการสร้างนวตักรรมใหม่ 

เก่ียวกบัการรายงานดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้ม	จะเห็นไดว้า่ประเด็นท่ีส่งผลใหมี้การพฒันา

นวตักรรมนั้นเกิดจากปัจจยัต่างๆ	ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	Dayuan	et	al.,	(2017)	ก�าไร

ของบริษทัมีผลเชิงบวกกบัผลกระทบต่อการสร้างสรรคน์วตักรรมผลิตภณัฑสี์เขียว	 

นอกจากน้ีก�าไรของบริษทัมีผลเชิงบวกกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งความถกูตอ้งตามกฎหมาย 

และนวตักรรมผลิตภณัฑสี์เขียว	และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	 Juan	 et	 al.,	 (2016)	 

พบวา่บริษทัใชผ้ลนวตักรรมเพื่อสนบัสนุนความส�าเร็จทางเศรษฐกิจและสงัคม	 เป็นเพียง

การใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพของความส�าเร็จทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บผล 

การด�าเนินงานท่ีสูงข้ึน
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ข้อเสนอแนะ 

	 ผลลพัธ์ของงานวิจยัน้ีพบว่ามิติของความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของดา้น 

การก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี	ดา้นความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค	และดา้นนวตักรรมและการเผยแพร่

นวตักรรมจากการด�าเนินความรับผดิชอบต่อสงัคม	ยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุน	ผลการวจิยัน้ี

ยงัอาจตอ้งการทดสอบเพิ่มเติมในมิติดงักล่าว	ดงันั้นงานวิจยัในอนาคตอาจจะตอ้งมี 

การพิจารณาถึงมิติการก�ากบัดูแลกิจการหรือดา้นนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมเพิ่มมากข้ึนเพื่อเป็นการทดสอบอีกคร้ังหน่ึงเม่ือเวลาเกิดการเปล่ียนแปลงไปหรือ

สภาพแวดลอ้มเกิดการเปล่ียนแปลงไป	นอกจากนั้นงานวิจยัอนาคตยงัสามารถหามิติ 

ความรับผดิชอบต่อสงัคมในมุมมองอ่ืนๆ	 เพ่ือเป็นการทดสอบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

กบัการเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มต่อไป
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