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ต่อสังคมของธุรกิจกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
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Analysis)
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การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมของธุรกิจ แต่ดา้ นการเคารพสิ ทธิมนุษยชน
และการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมมีผลกระทบเชิงลบต่อการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี
สิ่ งแวดล้อมของธุรกิจ
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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�ำ

ธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยส่ วนใหญ่เป็ น ธุรกิจผลิต แปรรู ปอาหาร
ผลิตเคมีภณั ฑ์ ท�ำเหมืองแร่ เกษตรกรรม ยานยนต์ และก่อสร้าง ฯลฯ โดยธุรกิจเหล่านี้ลว้ น
แล้วแต่เป็ นธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ถึงแม้วา่ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายแล้วก็ตาม
แต่ยงั มีข่าวเรื่ องของการละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นจนท�ำให้มีประชาชนเกิดการร้องเรี ยนใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับความไม่ใส่ ใจ รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้น
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของ มลพิษทางอากาศ ระบบนิเวศน์ และประชาชน ที่สร้างความเบียดเบียน
การด�ำเนินชีวติ เป็ นที่ทราบกันดีวา่ สภาพแวดล้อมความเป็ นอยูเ่ ป็ นเรื่ องส�ำคัญของการด�ำรง
ชีวิตอย่างมีความสุ ขทั้งกายและจิตใจ ดังตัวอย่างที่เห็นเช่น คดีอาญา สิ ทธิ ชุมชนในการ
ปกป้ องทรัพยากรฯ กรณีเหมืองใต้ดนิ โปแตซ อุดรธานี คดีลำ� น�้ำพอง คดีการปนเปื้ อนสารตะกัว่
ในล�ำห้วยคลิต้ ี คดีมลพิษจากเหมืองแม่เมาะ คดีแรงงาน โรคจากการท�ำงาน (โรคอลูมนิ า่ )  
คดีฟ้องให้ประกาศพื้นที่คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม (มูลนิธินิติธรรมสิ่ งแวดล้อม : เว็บไซต์)
จะเห็นได้ว่าสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั จจัยหลักที่ทุกคนควรให้การดูแลรักษาไว้เพื่อชี วิตของ
ประชาชนและสัตว์ที่อยูร่ ่ วมกัน จากปัญหาและคดีฟ้องที่เกิดการฟ้ องร้องกันแสดงให้เห็น
ว่ากิจการจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะนักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ของกิจการ มีความคาดหวังให้กิจการด�ำเนิ นงานโดยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ต้องมีหลักฐานการเปิ ดเผยข้อมูลด้านบัญชี ส่ิ งแวดล้อมหรื อการบัญชี ที่ไม่เป็ นตัวเงิน
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เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนต่อไป โดยเฉพาะธุรกิจทีไ่ ด้รบั การรับรอง ISO 14001
มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวเพิม่ มากขึ้นโดยปัจจัยหลักนั้นธุรกิจต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ISO 14001
เนื่องจากเป็ นมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อที่จะใส่ ใจดูแลด้านสิ่ งแวดล้อมโดยตรง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR)
เป็ นการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมการก�ำกับดูแลที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ ใจและดูแล
รักษาสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่ การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน (อิสรี ย ์ โชว์ววิ ฒั นา,
2553) ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ คือ การด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ ใส่ ใจและดูแล
รักษาสังคมและสิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักจริ ยธรรม การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการน�ำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็ จ
อย่างยัง่ ยืน (คณะท�ำงานส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
จดทะเบียน, 2551) องค์กรที่มีการน�ำเอาเรื่ องของ ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ มาใช้จะ
ส่ งผลดีต่อองค์กร โดยจะท�ำให้ได้รับผลดีตอบแทนกลับมา ทั้งประโยชน์ทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การค้นพบนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ การได้รับความนิยม
ชื่นชอบและความไว้วางใจจากลูกค้า ตลอดจนการมีภาพลักษณ์ที่ดีข้ ึนทั้งจากมุมมอง
ของพนักงาน ผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน ฯลฯ (คณะท�ำงานส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียน, 2551) ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
(Stakeholder Theory) แสดงให้เห็นว่าผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการบริ หารกิจการร่ วมกัน มีการ
ปฏิบตั ิแนวทางการรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจ มีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม และ
ยังสอดคล้องกับทฤษฎีองค์กรธุรกิจในฐานะพลเมือง (Corporate Citizenship Theory) ที่มี
การเคารพสิ ทธิผเู ้ ป็ นแรงงานภายในองค์กรอย่างเป็ นธรรม และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก
องค์กรทุกส่ วน ดังนั้นผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมจึงต้องมีการค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อที่สร้างชื่ อเสี ยงหรื อภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีตามมา ในปั จจุบนั ธุ รกิจ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมแต่กม็ ีจำ� นวนไม่มาก
เนื่องจากกฎหมายไทยยังไม่ได้มีการบังคับให้เปิ ดเผย แต่ให้เปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อม
ด้วยความสมัครใจ ดังนั้นการบัญชีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยจึงเป็ นประเด็นที่ได้รับ
ความสนใจเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้นงานวิจยั ในอดีต พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังว่า ธุรกิจจะด�ำเนินงาน
โดยให้ความส�ำคัญต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม (กฤชณัท แสนทวี, 2553) ในขณะที่นกั บัญชี
มีความคิดเห็นต่อการเปิ ดเผยข้อมูลการบัญชีส่ิ งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ในประเทศไทย พบว่า นักบัญชีส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อการเปิ ดเผยข้อมูล
ด้านสิ่ งแวดล้อม (กรกริ ช วัฒนาเลขาวงศ์, 2553) นอกจากนั้นงานวิจยั ของ Masanet-Llodra
(2006) พบว่า การเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมในประเทศสเปน เป็ นสิ่ งส�ำคัญต่อ
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สภาพแวดล้อมของข้อมูลทางบัญชีในการบริ หารจัดการที่สนับสนุนให้เกิดประโยชน์
ต่อการตัดสิ นใจในการด�ำเนิ นงานด้านระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Chan, Watson, and Woodliff (2014) ที่พบว่า การให้ขอ้ มูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากขึ้นจะสะท้อนให้เห็นถึงการจัดอันดับของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีข้ ึน ซึ่งช่วย
สนับสนุนข้อจ�ำกัดของงานวิจยั ในอดีตที่ตอ้ งการเชื่อมโยงเรื่ องของคุณภาพการก�ำกับดูแล
กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ปรากฏอยูใ่ นรายงาน
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาในเรื่ องของ การน�ำความรับผิดชอบ
ต่อสังคมธุ รกิจมาประยุกต์ใช้ในธุ รกิจอุตสาหกรรมต่างๆ จากการศึกษาในอดีตของ
(คณะท�ำงานส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียน, 2551)
พบว่ามีองค์ประกอบทั้งหมด CSR 8 ด้าน ได้แก่ 1) การก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดี 2) การประกอบ
ธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม 3) การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่าง
เป็ นธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค 5) การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม 6) การดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อม 7) นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 8) การจัดท�ำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (คณะท�ำงานส่งเสริ มความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียน, 2551) แต่ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั
ได้มกี ารประยุกต์ใช้เพียง 6 ด้าน คือ เนื่องจากองค์ประกอบที่ 6 และ 8 ธุรกิจมีการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่ งแวดล้อมโดยเป็ นปกติ นอกจากนั้นการที่ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการน�ำ  CSR มาใช้
ในองค์กรจะส่งผลต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การเปิ ดเผยต้นทุน
สิ่ งแวดล้อมและหนี้ สินสิ่ งแวดล้อม 2) ทางเลือกในการตีราคาต้นทุนสิ่ งแวดล้อมขึ้น
เป็ นทุน 3) การรับรู ้ประมาณการต้นทุนสิ่ งแวดล้อม 4) การเปิ ดเผยความเสี่ ยงและ
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 5) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 6) ค่าเสียหายจากเบี้ยปรับ
เนื่ องจากการละเมิดกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อม (นิ พนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปะพร
ศรี จนั่ เพชร, 2554) จะเห็นได้วา่ CSR ส่ งผลให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมมีการเปิ ดเผยข้อมูล
ด้านบัญชีส่ิ งแวดล้อม งานวิจยั นี้จึงต้องการศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจที่
ส่ งผลต่อการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง
จาก ISO 14001 ในประเทศไทย เนื่องจากธุรกิจที่ได้การรับรอง ISO 14001 เป็ นธุรกิจ
ที่มีลกั ษณะเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการผลิตหรื อแปรรู ปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ISO 14001
ยังเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและประเมินผล
การด�ำเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย การวิจยั ใน
ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
กับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี สิ่งแวดล้อม ซึ่ งงานวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรธุ รกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยที่ได้การรับรอง ISO 14001 ที่มีการน�ำ  CSR มาใช้
เพื่อให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อม
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.2 (July - December 2017)

81

วัตถุประสงค์

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบผลกระทบของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมธุรกิจกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อม

กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. เพื่อเป็ นแนวทางการส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมธุ รกิ จของธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย
2. เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้กบั ธุ รกิ จอุตสาหกรรมการผลิ ตเห็ นความส�ำคัญ
ถึงการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อม
3. เพือ่ เป็ นข้อมูลส�ำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง ISO 14001
ในการประยุกต์ใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมธุ รกิจ (CSR) ต่อการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี
สิ่ งแวดล้อม
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นิยามศัพท์

ความรับผิดชอบต่ อองค์กรของธุรกิจ หมายถึง การร่ วมสร้างสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ให้อยูภ่ ายใต้หลัก ธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีการร่ วมมือกันทั้งบุคคลภายใน
และภายนอก เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมร่ วมกันอย่างเป็ นธรรม
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การบริ หารจัดการองค์กรให้องค์กรอยูร่ อด
โดยผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง พนักงานมีส่วนในการ
ก�ำหนดเป้ าหมาย การวางแผน ปฏิบตั งิ าน ควบคุม สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลมีความโปร่ งใส
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม หมายถึง กิจการด�ำเนินงานโดยยึดหลัก
ความเป็ นธรรมมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมต่อบุคคลภายในและภายนอกองค์กรและผูท้ มี่ สี ่วนได้เสีย
กับองค์กร มีการก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย
การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ ่ อแรงงานอย่างเป็ นธรรม หมายถึง องค์กร
มีการเอาใจใส่ดแู ลผูร้ ่ วมงานทุกคนอย่างมีความเท่าเทียมเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ให้ความเคารพสิ ทธิ เคารพการตัดสิ นใจ เอาใจใส่ ผรู ้ ่ วมงานให้มีความยุติธรรม
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค หมายถึง องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
ผูบ้ ริ โภค ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ผลิตสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพและเป็ นมาตรฐานสากล
การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม หมายถึง การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคมต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน ชุมชนมีการร่ วมมือในการสร้าง
ชุมชนที่เข้มแข็ง มีการรักษาสิ่ งแวดล้อม
นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่ อสั งคม
หมายถึง การพัฒนาหรื อสร้างกระบวนการ วิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง
กับการรับผิดชอบต่อสังคมและมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้ชุมชนได้รับทราบร่ วมกัน
การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านบัญชีสิ่งแวดล้ อม หมายถึง กระบวนการเปิ ดเผยด้านบัญชี
สิ่ งแวดล้อม ที่ประกอบไปด้วย การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม หนี้สินสิ่ งแวดล้อม มีการก�ำหนด
วิธีการวัดมูลค่าประมาณการต้นทุน ประเมินความเสี่ ยง ผลกระทบที่จะก่อให้เกิดผลเสี ยกับ
องค์กร

แนวคิดและทฤษฎี

ทฤษฎีผู้มสี ่ วนได้ เสี ย (Stakeholder Theory)
ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีพ้นื ฐานมาจากกรอบแนวคิดของ (Branard, 1938) ถูกพัฒนา
ขึ้นโดย R.Edward Freeman ในปี 1970 มีการสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารสร้างความพึงพอใจแก่
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บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั เพื่อแสดงให้เห็นว่าธุ รกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในประเด็นที่ส่งผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ น้ บุคคลในองค์กร บุคคลภายนอก
องค์กร เนื่องจากธุรกิจไม่ได้ดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพียงอย่างเดียว แต่กิจการต้องท�ำเพื่อสังคม
และต้องการด�ำเนิ นกิจการที่ต่อเนื่ อง ดังนั้นการด�ำเนิ นธุ รกิจแบบมีจริ ยธรรมต่อบุคคล
ภายในและนอกองค์กรธุ รกิ จรวมถึงการพัฒนาชุ มชนและสังคมจะส่ งผลให้องค์กร
ประสบความส�ำเร็ จ Post et al. (2002) ได้กล่าวว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นบุคคลที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการตัดสิ นใจต่างๆ ในองค์กร ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยจึงต้องการอธิ บายว่า
ธุรกิจควรมีการสนับสนุนให้มมี มุ มองใหม่ทกี่ ว้างขึ้นและให้ความสนใจผูม้ สี ่วนได้เสียสังคม
และชุมชน (Simmons, 2004) ทฤษฎีน้ ีจึงเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริ ษทั และค�ำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ (Friedman and Miles, 2006) จึงสรุ ป
ได้วา่ ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนเสี ยเป็ นทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรและยังเชื่อมโยงถึงการเป็ นภาวะผูน้ ำ� ในการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่ วม
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (ธีรพร ทองขะโชค และอาคม ใจแก้ว, 2556)
ส�ำหรับงานวิจยั นี้ ใช้ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder Theory) เพื่ออธิ บาย
ถึงแนวปฏิบตั ิในการรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจของผูท้ ี่ส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารกิจการ
เพื่อให้มีความรับผิดชอบ ในด้านของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจและ
การปฏิบตั ิต่อแรงงานด้วยความเป็ นธรรม เคารพสิ ทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนและสังคม และมีการสร้างนวัตกรรมจากการด�ำเนิ น
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะจะสะท้อนความรับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคมออกมา
สู่ภายนอกเพื่อให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้
ทฤษฎีองค์ กรธุรกิจในฐานะพลเมือง (Corporate Citizenship Theory)
ทฤษฎีองค์กรธุรกิจในฐานะพลเมืองถูกพัฒนาขึ้นโดย (Archie B. Carroll, 1998)
ซึ่ งมองว่ากิจการเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงบุคคล ดังนั้นกิจการต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ท�ำหน้าที่ในฐานะของพลเมืองที่ดี มีการก�ำหนดความเป็ นพลเมืองที่ดี 4 ประเด็นคือ เศรษฐกิจ
กฎหมาย จริ ยธรรม และการกุศล จึงมีการก�ำหนดความรับผิดชอบไว้วา่ ต้องมีความรับผิด
ชอบต่อบุคคลอย่างเป็ นธรรม มีการพัฒนาแบบต่อเนื่อง และการกุศลต้องท�ำด้วยความเต็มใจ
พอใจ มีความเสี ยสละที่จะท�ำเพื่อสังคม และมีความตั้งใจท�ำให้สงั คมมีความสงบสุ ขอย่าง
ยัง่ ยืน Googins et al., 2007 กล่าวถึงการเป็ นพลเมืองของบริ ษทั ไว้ในหนังสื อ Beyond Good
Company: Next Generation Corporate Citizenship โดยให้ความหมายว่า พลเมืองของ
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บริ ษทั มีพ้ืนฐานความคิดภายใต้เรื่ องของ จริ ยธรรม จรรยาบรรณของธุรกิจ อยูบ่ นพื้นฐาน
ความดีมกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์ทใี่ ห้เป็ นทีย่ อมรับ เช่น กฎหมาย มาตรฐานด้านธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพหรื อธุรกิจ เพื่อใช้หลักปฏิบตั ิเหล่านั้นในการตัดสิ นใจหรื อยกระดับมาตรฐาน
ให้สูงกว่าข้อกฎหมาย Beyond Good Company หมายถึง เป็ นมากกว่าบริ ษทั ทัว่ ไปมี
ความก้าวหน้าในแนวคิดเกินกว่ามาตรฐานปกติ การเป็ นพลเมืองของบริ ษทั มีความส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินการขององค์กรท�ำให้มผี ลก�ำไรดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วนได้เสีย
การเป็ นพลเมืองของบริ ษทั เป็ นแนวคิดที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริ ษทั และเป็ นแนวคิดที่มีการเชื่ อมโยงถึงปั จจัยของการมีส่วนร่ วมของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม (ธีรพร ทองขะโชค, 2556)
งานวิจยั นี้ได้ใช้ทฤษฎีองค์กรธุรกิจในฐานะพลเมืองเพื่ออธิ บายถึงองค์กรต้องมี
ความเอาใจใส่ สังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในองค์กรจะประกอบไปด้วย
การก�ำหนดกฎระเบียบของการท�ำงานในองค์กรให้มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบ
ได้ มีความเคารพสิ ทธิ ผเู ้ ป็ นแรงงานขององค์กรอย่างเป็ นธรรม ส่ วนภายนอกองค์กร
เป็ นการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ ลูกค้า หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่ วน
มีการร่ วมพัฒนาสังคมให้มีความน่าอยู่
แนวคิดเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจ
เป็ นการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักความมีจริ ยธรรม การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คู่ขนาน
ไปกับการใส่ ใจดูแลรักษาสังคมสิ่ งแวดล้อมเพื่อไปสู่ การพัฒนาธุ รกิจที่ยง่ั ยืน (อิสรี ย ์
โชว์ววิ ฒั นา, 2553) นอกจากนั้นยังหมายถึง กิจการมีการด�ำเนินงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรโดยมีการค�ำนึ งถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้และไกล โดยมีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยูภ่ ายในองค์กรเพื่อให้อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข (สถาบันไทยพัฒน์, 2559)
ในขณะที่ นภาพร ขันธนภา และศานิต ด่านศมสถิต (2547) ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมหรื อ CSR เป็ นการแสดงถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม สังคมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกขั้นตอนกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะรวมไปถึง ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ชุมชน
ลูกค้า คู่คา้ และสังคม ดังนั้น CSR ไม่ใช่กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำ� แล้วเสร็ จไป ไม่ใช่การให้
ข่าวสารทางการตลาดและบอกว่าท�ำอะไรให้สงั คมบ้าง ไม่ใช่การสร้างภาพของกิจการที่มี
การบริ จาคช่วยในด้านสิ่ งแวดล้อมแล้วแสดงตนพร้อมถ่ายภาพร่ วมกับผูบ้ ริ หาร ไม่ใช่การ
ลงทุนระยะสั้น ไม่ใช่รายจ่ายฝ่ ายเดียวของกิจการแต่ตอ้ งเป็ นการลงทุนเพือ่ เพิม่ ความมัน่ คง
ขององค์กร (คณะกรรมการกลุ่มความร่ วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรี ยน
การสอนและการวิจยั ด้านบริ หารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555)
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จากแนวคิดและความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจงานวิจยั นี้
จึงสามารถสรุ ปความหมายได้วา่ ความรับผิดชอบต่อองค์กรของธุรกิจ หมายถึง การร่ วมสร้าง
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยูภ่ ายใต้หลักธรรมาภิบาล มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีการร่ วมมือกัน
ทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมร่ วมกันอย่างเป็ นธรรม
ดังนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบไปด้วยหลักการก�ำกับดูแลที่ดี การประกอบธุรกิจ
อย่างเป็ นธรรม มีการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและต่อแรงงาน มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
มีการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม มีการสร้างนวัตกรรมเพือ่ ด�ำเนินงานต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคมธุรกิจเพื่อให้เป็ นแนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ
นอกจากนั้นคณะท�ำงานส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั จดทะเบียน (2551) ได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ิในเรื่ อง CSR ไว้ 8 หัวข้อดังนี้ 1) การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม 3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและ
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค 5) การร่ วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม 6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม 7) นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
จากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 8) การจัดท�ำรายงานด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
การวิจยั ในครั้งนี้ได้นำ� แนวปฏิบตั ิในเรื่ อง CSR ของคณะท�ำงานส่ งเสริ มความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียน (2551) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
6 หัวข้อเนื่ องจากธุรกิจมีการด�ำเนิ นงานเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นปกติ
โดย 6 หัวข้อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1) การก�ำกับดูแลกิ จการที่ดี
2) การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม 3) การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค 5) การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6) นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวคิดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้ อมูลบัญชีสิ่งแวดล้ อม

การบัญชี ส่ิ งแวดล้อม (Environmental Accounting) เข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
และท�ำให้เกิดการปรับปรุ งบัญชีที่มีอยูใ่ ห้เป็ นปัจจุบนั รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารด้านสิ่ งแวดล้อม เชิงเศรษฐกิจ มีการน�ำเสนอรายงาน
ต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้ทราบถึงการด�ำเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น การเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อการรายงานสิ่ งแวดล้อมประจ�ำปี การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นความพยายามของกิจการที่จะน�ำเสนอข้อมูลต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
ที่นอกจากผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนที่มีสิทธิตามความชอบธรรม มีการรายงานในรู ปแบบต่างๆ
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เช่น การบัญชีส่ิ งแวดล้อม การบัญชีสำ� หรับความยัง่ ยืน การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
งบมูลค่าเพิ่มการบัญชีส่ิ งแวดล้อม เป็ นวิวฒั นาการทางการบัญชีแบบหนึ่งที่นกั บัญชีสมัย
ใหม่ได้พฒั นาขึ้นมาเพื่อให้มีความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่กระทบธุรกิจ การ
บัญชีส่ิ งแวดล้อมเป็ นแนวคิดใหม่ที่นำ� เรื่ องการรักษาสิ่ งแวดล้อมมาประยุกต์กบั หลักบัญชี
ท�ำให้นกั บัญชี ทว่ั โลกมีความสนใจและมีความพยายามที่จะน�ำมาปฏิบตั ิ การบัญชี
สิ่ งแวดล้อมเป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสิ่ งแวดล้อมแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร บัญชีสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงการรับรู ้ การจัดมูลค่าต้นทุน
หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม มีการวิเคราะห์ตน้ ทุน ประเมิน
การลงทุน เพื่อน�ำมาปรับปรุ งพัฒนาการน�ำเสนอข้อมูลด้านสิ นทรัพย์ หนี้สิน ต้นทุนของ
ระบบนิเวศน์ที่ไม่ใช่ตวั เงิน (ศิลปพร ศรี จน่ั เพชร, 2552)
ปั จจุบนั ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น
ธุรกิจจึงต้องมีการจัดท�ำรายงานสิ่ งแวดล้อมโดยความสมัครใจของกิจการ เช่น ประเทศ
ในกลุ่มยุโรปได้มีการสนับสนุ นให้กิจการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมและ
เมื่อปี พ.ศ. 2544 สหพันธ์นกั บัญชียโุ รปได้มีการเสนอเรื่ องที่ตอ้ งมีการเปิ ดเผยข้อมูล
สิ่ งแวดล้อม ดังนั้นงานวิจยั นี้สนใจที่จะศึกษาประเด็นเรื่ องการเปิ ดเผยใน 6 ประเด็นส�ำคัญ
(นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร, 2554) ดังต่อไปนี้ได้แก่ 1) การเปิ ดเผย
ต้นทุนสิ่ งแวดล้อมและหนี้สินสิ่ งแวดล้อม 2) ทางเลือกในการตีราคาต้นทุนสิ่ งแวดล้อม
ขึ้นเป็ นทุน 3) การรับรู ้ ประมาณการต้นทุนสิ่ งแวดล้อม 4) เปิ ดเผยความเสี่ ยงและ
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 5) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 6) ค่าเสียหายจากเบี้ยปรับ
เนื่องจากการละเมิดกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อม

สมมติฐานงานวิจยั

ผูว้ ิจยั ท�ำการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ และ
การสร้างสมการพยากรณ์ตามที่ได้ต้ งั สมมติฐาน ดังนี้
H1: การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลกระทบเชิ งบวกกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี
สิ่ งแวดล้อม ของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรองจาก ISO 14001 ในประเทศไทย
H2: การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมมีผลกระทบเชิงบวกกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรองจาก ISO 14001
ในประเทศไทย
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H3:  การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมมีผล
กระทบเชิงบวกกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมของธุ รกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ได้การรับรองจาก ISO 14001 ในประเทศไทย
H4:  ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคมีผลกระทบเชิงบวกกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี
สิ่ งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรองจาก ISO 14001 ในประเทศไทย
H5: การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมมีผลกระทบเชิงบวกกับการเปิ ดเผยข้อมูล
บัญชี สิ่งแวดล้อมของธุ รกิ จอุตสาหกรรมการผลิตที่ ได้การรับรองจาก ISO 14001
ในประเทศไทย
H6: นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
มีผลกระทบเชิงบวกกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ได้การรับรองจาก ISO 14001 ในประเทศไทย

ระเบียบวิธีการวิจยั

การวิจยั เรื่ องผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจที่มีต่อการเปิ ดเผย
ข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตทีไ่ ด้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย
ได้มีการด�ำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การ
รับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย จ�ำนวน 614 ราย (กระทรวงอุตสาหกรรม 2559: เว็บไซต์)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามคือ ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชี/ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างขึ้น
ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กำ� หนดไว้ขา้ งต้น โดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของธุ รกิ จอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง
ISO 14001 ในประเทศไทย
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี ส่ิ งแวดล้อมของธุ รกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและ
การเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) น�ำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ซึ่ งประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใช้วิเคราะห์
เพื่อตอบสมมติฐานงานวิจยั ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis: MAR)
สมการพยากรณ์ การเปิ ดเผยข้ อมูลบัญชีสิ่งแวดล้ อมโดยรวม (EAD) ได้ ดงั นี้
EAD = การเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิงแวดล้อม (Environmental Accounting Disclosure)
GG = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance)
FI = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
(Fairness Implementation)
HRF = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม (Human Rights Fairness)
CR = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
(Consumer Responsibility)
CS = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
(Community and Society)
SRI = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการ
ด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Innovation)

ผลการวิจยั

ผลการวิจยั ในส่ วนของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 79.70 รองลงมาเป็ นเพศชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 20.30 ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.30 สถานภาพสมรส คิดเป็ น
ร้อยละ 59.40 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 69.60 ประสบการณ์
ในการท�ำงาน 11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท
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คิดเป็ นร้อยละ 43.50 และ ต�ำแหน่งงานในปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี คิดเป็ น ร้อยละ 63.80
รองลงมา อื่นๆ เช่น ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี นักตรวจสอบภายใน คิดเป็ นร้อยละ 29.70
นอกจากนั้นผลการวิจยั เกี่ยวกับข้อมูลของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง ISO
14001 ในประเทศไทย มีจำ� นวนทุนจดทะเบียน มากกว่า 300,000,000 บาท คิดเป็ น ร้อยละ
52.20 รองลงมา 100,000,000 – 2,000,000,000 และ 200,000,001- 300,000,000 บาท
อยูใ่ นระดับที่เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 18.10 จ�ำนวนพนักงานในปั จจุบนั มากกว่า 300 คน
คิดเป็ นร้อยละ 48.60 รองลงมา 201 – 300 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.40 ระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจ มากกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39.10 รายได้เฉลี่ยต่อปี มากกว่า 100,000,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 77.50 ระยะเวลาที่กิจการได้รับการรับรอง ISO 14001 ระยะเวลา 5 – 10 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 40.60 รองลงมา 11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.90 กิจการเคยได้รับรางวัล
ทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม คิดเป็ นร้อยละ 63.00 และ
กิจการมีการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานประจ�ำปี คิดเป็ นร้อยละ 70.30
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละด้านว่ามีความสัมพันธ์กนั
มากน้อยเพียงใด ถ้าตัวแปรอิสระมี ความสัมพันธ์กนั มากอาจท�ำให้เกิ ดเป็ นปั ญหา
Multicollinearity ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระ
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าตั้งแต่ 1.938-3.243 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์กนั (Black, 2006) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัว

***p<0.01 นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระความ
รับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามการเปิ ดเผยข้อมูล
บัญชีสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.385 – 0.828 จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
และสร้างสมการพยากรณ์การเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมโดยรวม (EAD) ได้ดงั นี้
EAD = - 0.931 - 0.242GG + 0.627FI – 0.680HRF + 0.166CR + 0.596CS – 0.008SRI
ซึ่งสมการที่ได้น้ ีสามารถพยากรณ์ค่าการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมโดยรวม
(EAD) ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 3.403 ; p = 0.005) และค่าสัมประสิ ทธิ์
ของการพยากรณ์ปรับปรุ ง (AdjR2) เท่ากับ 0.159 เมื่อน�ำไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ ความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละด้านกับตัวแปรตามการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี
สิ่ งแวดล้อมโดยรวม (EAD) ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยกับการเปิ ดเผยข้อมูล
บัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง ISO 14001
ในประเทศไทย

*** มีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ** มีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 3 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการประกอบธุ รกิจด้วย
ความเป็ นธรรม (FI) และด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่
(CS) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมโดยรวม
(EAD) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 และ 5 และด้าน
การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม (HRF) มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงลบกับเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมโดยรวม (EAD) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส�ำหรับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค และด้านนวัตกรรมจากการด�ำเนิ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กบั เปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมโดยรวม (EAD) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1, 3, 4 และ 6

สรุปผลการศึกษา

การวิจยั ครั้งนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทดสอบผลกระทบระหว่างมิตขิ องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิ จกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี ส่ิ งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูลจาก ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชี ดังนั้นผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชี ธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เช่น กิจการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย คณะกรรมการ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อท�ำให้เกิดความมัน่ ใจในประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการองค์กร กิจการเชื่อมัน่ ว่าการ
ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรที่ดีจะต้องมีการก�ำหนดหลักการแนวปฏิบตั ิและมีการ
ร่ วมมือของทุกฝ่ ายในองค์กร ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม เช่น กิจการเชื่อมัน่
ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่ งใสเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในการ
ด�ำเนิ นงานของกิจการ กิจการยึดหลักการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างตรงไปตรงมา
และเท่าเทียมกัน มีความร่ วมมือกับหน่วยงานหลักต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ด้านการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม เช่น กิจการมีการ
ดูแลเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงาน เช่นสิ ทธิการลา ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ที่สอดคล้อง
กับกฎหมายและเหมาะสมกับต�ำแหน่งภาระงาน กิจการสนับสนุนให้มีนโยบายการให้ความ
คุม้ ครองทางด้านสังคม สุ ขภาพ ความปลอดภัย และสภาพการท�ำงานแก่พนักงานทุกคน
ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค เช่น กิจการมุ่งเน้นผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพและ
ก�ำหนดราคาที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพและสังคม และกิจการเชื่อมัน่ ว่าการ
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สื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคอย่างชัดเจนในเรื่ องของคุณภาพ มาตรฐานของสิ นค้า ด้านการร่ วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม เช่น กิจการมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและสร้างชุมชนโดยรอบ การให้
ข้อมูล การปรึ กษาหารื อ และตัดสิ นใจร่ วมกันระหว่างชุมชน เพือ่ ให้เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของประเทศ ด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการด�ำเนิ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่น กิจการมีการน�ำความรู ้ใหม่ๆ ไปปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับการตลาดเพื่อสร้าง
มูลค่าและมีการเชื่อมโยงความรู ้เหล่านั้นกับเป้ าหมายทางธุรกิจและวิถีชีวิตคนในชุมชน
กิจการมีการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรที่เปิ ดกว้าง อ�ำนวยประโยชน์แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลบัญชี ส่ิ งแวดล้อมใน ด้านการเปิ ดเผยความเสี่ ยงและความไม่แน่ นอนเกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม เช่น กิจการมีการประเมินความเสี่ ยง เช่น มีการวิเคราะห์ความเสี่ ยง สาเหตุที่มา
กระทบทั้งทางลบและทางบวก มีการประเมินความเสี่ยง มีการเปรี ยบเทียบระหว่างความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์กบั ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ กิจการมีการพิจารณาปั จจัยด้าน
ความเสี่ ยงทุกๆ ด้าน จากสภาพแวดล้อมภายในและนอกองค์กรที่มีอิทธิ พลต่อเป้ าหมาย
องค์กร ด้านการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เช่น กิจการมีการรายงานข้อมูลส�ำหรับสิ นทรัพย์
แต่ละประเภท กิจการมีการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ และกิจการมีการ
พิจารณาข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้ว ด้านค่าเสี ยหายจากเบี้ยปรับ
เนื่องจากการละเมิดกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น กิจการมีการรับรู ้ และปรับปรุ งข้อมูล
ใหม่ๆ เกี่ยวกับ ข้อกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมเพิ่มเติมอย่างเสมอ ด้านการรายงานต้นทุน
สิ่ งแวดล้อมและหนี้ สินสิ่ งแวดล้อม เช่น กิจการมีการจัดประเภทรายการของต้นทุน
สิ่ งแวดล้อม กิจการมีการแยกรายการที่ไม่รวมอยูใ่ นต้นทุนสิ่ งแวดล้อม เช่น ค่าความ
เสี ยหายที่เกิดจากด้านสุ ขภาพของมนุ ษย์ และการสู ญเสี ยระบบนิ เวศน์ ด้านทางเลือก
ในการตีราคาต้นทุนสิ่ งแวดล้อมเป็ นทุน เช่น กิจการมีการบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิต
ที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิตให้เป็ นสินทรัพย์ เช่น รายจ่ายเกี่ยวกับ
บ�ำบัดน�้ำเสี ย กิจการมีการตีราคาต้นทุนสิ่ งแวดล้อมหรื อค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมหรื อท�ำให้ส่ิ งแวดล้อมดีข้ ึน ด้านการรับรู ้ประมาณการต้นทุนสิ่ งแวดล้อม เช่น
กิจการมีการรายงานรายละเอียดวิธีการใช้ประมาณการหนี้ สินในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ค่าปรับจากการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ค่าชดเชยแก่บุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมกิจการรับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
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อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ อง ผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจที่มีต่อการเปิ ดเผย
ข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง ISO 14001 ใน
ประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์หลักของการวิจยั เพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมธุรกิจกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อม ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง ทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครั้งนี้คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย จ�ำนวน
614 ราย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชี หรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี หรื อหัวหน้าฝ่ ายบัญชี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมโดยรวม
เนื่องจาก ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชีมุ่งเน้นกิจการมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่ งใส
มีการป้ องกันไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในการด�ำเนินงานของกิจการ ให้ยดึ หลักการปฏิบตั ิต่อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างตรงไปตรงมาและเท่าเทียมกัน ตลอดจนถึงมุ่งเน้นการรณรงค์ให้
ผูท้ ี่ส่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็นการต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
มีความร่ วมมือกับหน่วยงานหลักต่างๆที่ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ
คณะท�ำงานส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียน
(2551) ที่ได้มีการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั ิในการประกอบธุ รกิจอย่างเป็ นธรรม
โดย 1) เลี่ยงการด�ำเนิ นการที่ทำ� ให้เกิดความขัดแย้ง มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สำ� คัญอย่าง
ครบถ้วน ไม่ทำ� การสนับสนุนกิจกรรมที่มีลกั ษณะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
2) มีการส่ งเสริ มการค้าแบบเสรี หลีกเลี่ยงการมีพรรคพวกร่ วมคิดในทางไม่ดี ควรจัดให้มี
การบริ หารจัดการป้ องกันการจ่ายสิ นบน ป้ องกันการทุจริ ต สามารถตรวจสอบได้ทนั เวลา
มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิ ทธิภาพ 3) มีการรณรงค์ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูล้ งทุน
พนักงานเล็งเห็นความส�ำคัญในการต่อต้านการทุจริ ตในทุกรู ปแบบ และยังสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มการแข่งขันที่เป็ นธรรมของ คณะกรรมการกลุ่มความร่ วมมือ
ทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรี ยนการสอนและการวิจยั ด้านบริ หารธุ รกิจแห่ ง
ประเทศไทย (2555) ที่ได้กำ� หนดไว้ดงั นี้ 1) การด�ำเนินกิจการต่างๆ ต้องให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและมีความร่ วมมือกับภาครัฐมีการก�ำหนดขั้นตอนมาตรการป้ องกันพฤติกรรม
ที่สื่อในทางไม่ดี 2) ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้พนักงานมีความตระหนัก เน้นความส�ำคัญของ
กฎหมาย มีการแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรมต่อต้านการตลาดแบบผูกขาด 3) ความใส่ ใจสังคม
สิ่ งแวดล้อมสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมีผลกระทบ
เชิ งบวกกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี สิ่งแวดล้อมโดยรวม เนื่ องจาก ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชี
มุ่งเน้นให้กิจการมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและสร้างชุมชนในการให้ขอ้ มูล การปรึ กษา
หารื อ ตัดสิ นใจร่ วมกันระหว่างชุมชน เพื่อให้เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ เช่น
จัดสรรทรัพยากร ด้านการจ้างแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั คนในชุมชน สนับสนุนเงินทุน
และยังมีส่วนร่ วมกับชุมชนในการส่ งเสริ มให้มีการท�ำนุบำ� รุ งรักษาศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อ
พัฒนาความเป็ นพลเมืองที่ดี มีการจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความเข้มแข็งและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบตั ิในการพัฒนาชุมชน และสังคม (คณะกรรมการ
กลุ่มความร่ วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรี ยนการสอนและการวิจยั ด้าน
บริ หารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555) ประกอบไปด้วย 5 ด้าน 1) การมีส่วนร่ วมของชุมชน
สังคม 2) สภาพแวดล้อม สุ ขภาพ ของคนในชุมชน 3) ศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จริ ยธรรม
ของชุมชน 4) มีการจ้างงานฝึ กพัฒนาทักษะของลูกจ้าง 5) การลงทุนทางสังคมของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย และยังสอดคล้องกับคณะท�ำงานส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ของบริ ษทั จดทะเบียน (2551) ได้กำ� หนดแนวทางการปฏิบตั ิในการพัฒนาชุมชนไว้ดงั นี้
1) สร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนการให้ขอ้ มูล (Information) การปรึ กษาหารื อซึ่งกันและกัน
(Consultation) และการตัดสิ นใจร่ วมกัน (Collaborative Decision Making) โดยมีการ
ก�ำหนดแนวทางวิธีการที่ดีที่สุด ให้เป็ นที่ยอมรับจากคนในชุมชนมีการหาความรู ้ใหม่ๆ
เพือ่ มาแก้ไขปัญหาความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น ร่ วมตัดสิ นใจงานต่างๆ เพือ่ ให้องค์กรและชุมชน
ประสบความส�ำเร็ จ คนในชุมชนต้องมีการอธิบายเหตุผลสื่ อสารสิ่ งที่ตอ้ งการให้รับทราบ
เพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขมีการปรึ กษาหารื อซึ่ งกันและกันร่ วมกันตัดสิ นใจ
2) การให้อำ� นาจกับคนในชุมชน (Empowerment) คนในชุมชนสามารถเสนอแนวความ
คิดเพือ่ ช่วยกันพัฒนา ขั้นตอนหรื อกิจกรรม ไม่วา่ จะเป็ นการปฏิบตั ิ ตรวจสอบ การใช้อำ� นาจ
มีการประเมินผลเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา กิจการต้องมีความร่ วมมือกับหน่วยงานที่มีความรู ้
มีความเชี่ยวชาญ เพือ่ ที่จะทราบถึงข้อมูลเชิงลึก ความต้องการของชุมชน แล้วน�ำมาประเมิน
ผลการพัฒนา 3) การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรมและจริ ยธรรมเป็ นการแสดงออกของค่าความ
นิยมบุคคล เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและน�ำไปพัฒนาให้เป็ นพลเมืองที่ดีมีประสิ ทธิภาพ
4) การสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะช่วยลดความยากจน ของชุมชนได้เพราะคนในชุมชน
มีรายได้ มีงานท�ำ  พนักงานท�ำงานดี ก็ควรมีการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะเพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม 5) การดูแลสุ ขภาพ ซึ่งเป็ นส่ วนที่สำ� คัญที่สุดต้องมีกิจกรรมสนับสนุน
เรื่ องการดูแลเอาใจใส่ สุขภาพให้พน้ จากภัยที่จะมาคุกคาม มีการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีการ
บริ การสาธารณะเพือ่ ดูแลสุ ขภาพ 6) การลงทุนทางสังคมการกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ
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ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรไม่วา่ จะด้านการจ้างแรงงาน เงินทุน คุณภาพชีวติ ให้มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน และยังสอดคล้องกับ ธิตมิ า ทองสม และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
(2557) ภาพรวมของการด�ำเนินกิจกรรม ด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมอยูใ่ นระดับมาก
ภาพลักษณ์ของโรงงานยาสู บอยูใ่ นระดับปานกลาง และทัศนคติการบริ โภคยาสู บอยูใ่ น
ระดับสูง ดังนั้นการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้านมีความสัมพันธ์
เล็กน้อยกับภาพลักษณ์ของโรงงานยาสูบทัศนคติการบริ โภคยาสูบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ด้านการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมมีผลกระทบเชิ งลบกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี สิ่งแวดล้อม
โดยรวม ซึ่งอาจเกิดจากกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานที่มี
การบังคับให้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดมากจนเกินไปอาจส่ งผลให้เกิดความอ่อนไหวต่อ
ความรู ้สึกของสังคมหรื อบุคคลได้  ดงั นั้นจึงส่งผลให้ธุรกิจไม่ตอ้ งการทีจ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี
สิ่ งแวดล้อมต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่ องของสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงาน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Steven & Blader et al., (2013) ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า บุคคล
ที่สามตัดสิ นความยุติธรรมและปฏิกิริยาจะล�ำเอียงโดยทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อผูร้ ับการ
ตัดสิ นใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านอารมณ์ของทัศนคติเป็ นที่โดดเด่น และยังสอดคล้องกับ
Stephen, Hongwei & Kamel (2015) ที่ได้ศึกษา เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน
ประจ�ำในองค์กรและความพยายามสร้างสรรค์กลัน่ กรองผลกระทบความสามารถของ
องค์กร ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสรรค์ของ
พนักงานขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของบริ ษทั ความเชี่ยวชาญในการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์
ความสามารถขององค์กรไม่เพียงพอมีผลต่อการท�ำงานของพนักงานประจ�ำ การเกิดความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงานและยังส่ งผลกระทบต่อวิธีการที่พนักงานตอบสนองต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นยังความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Catriona & Nicholas
(2012) สถาบันการสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสกอตแลนด์มีการแสดงให้เห็นถึงหลายแง่มุม
ในการตรวจสอบในแง่มุมของสิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้มีการเพิ่ม
ความเข้าใจในเรื่ องธรรมชาติของความเป็ นมืออาชีพนักบัญชี แต่งานวิจยั ยังคงมีขอ้ บกพร่ อง
ที่ยงั คงเหลืออยูเ่ กี่ยวกับความสนใจของประชาชนอย่างต่อเนื่องที่จะยอมรับในตัวบุคคล
ของการเป็ นมืออาชีพ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่มีความ
สัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งอาจเกิดจากกิจการมีการมุ่งเน้น
ก�ำหนดแนวทางที่เคร่ งครัดเกินไปขององค์กร และยังมุ่งเน้นในส่ วนของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จึงอาจท�ำให้เกิดการควบคุมในด้านการจัดระบบให้มีความโปร่ งใส เท่าเทียมกัน มีประสิ ทธิภาพ
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สามารถตรวจสอบได้จึงเป็ นการมุง่ เน้นในด้านของการปฏิบตั ิมากกว่าที่กิจการมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลบัญชีส่ิงแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chong et al., (2004) ที่พบว่าการก�ำกับ
ดูแลและการประเมินมูลค่าทางการตลาดมีความเข้มข้นสูงที่ควบคุมไม่ได้ของผูถ้ ือหุน้ และ
การออกหุน้ ให้กบั นักลงทุนต่างประเทศท�ำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการประเมินมูลค่า
ทางการตลาดแต่ในขณะที่ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่เป็ นรัฐบาล ท�ำให้เกิดผลกระทบเชิงลบ และยังสอดคล้องกับ Diego
(2016) ที่กล่าวไว้วา่ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอาจจะไม่เพียงพอที่จะอธิบายถึงนโยบายส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�ำนาจ  ดงั นั้นจึงแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศส่งผลกระทบต่อนโยบายการประกันสุขภาพและแสดงให้เห็นว่าน
โยบายความร่ วมมือในระดับรัฐบาลเป็ นสิ่ งส�ำคัญ ส�ำหรับการด�ำเนินนโยบายทางสังคม
ที่ซบั ซ้อนและความร่ วมมือหลายระดับ สามารถมีผลประโยชน์แม้ในขณะที่สถาบัน
ประชาธิปไตยในท้องถิน่ มีความอ่อนแอและยังสอดคล้องกับ Corrine (2016) กล่าวว่า การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและเจตจ�ำนงของการเมืองที่แข็งแกร่ งมีไม่เพียงพอส�ำหรับการท�ำความเข้าใจ
ของความต้องการส�ำหรับสิ่ งที่จะเปลี่ยนแปลง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ด้านนวัตกรรมจากด�ำเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งอาจเกิดจาก
นวัตกรรมของกิจการที่มีอยูย่ งั ไม่ตอบสนองสิ่ งที่มีอยูใ่ ห้มีการพัฒนาที่มากขึ้น ดังผล
ความคิดเห็นด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการด�ำเนิ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยรวมของค่าเฉลี่ยน้อยกว่าแต่ละด้าน ดังนั้นแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่องค์กร
มีอยูน่ ้ นั ยังไม่มีการตอบสนองที่เห็นได้ชดั จึงไม่ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่
เกี่ยวกับการรายงานด้านบัญชีส่ิ งแวดล้อม จะเห็นได้วา่ ประเด็นที่ส่งผลให้มีการพัฒนา
นวัตกรรมนั้นเกิดจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dayuan et al., (2017) ก�ำไร
ของบริ ษทั มีผลเชิ งบวกกับผลกระทบต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว
นอกจากนี้กำ� ไรของบริ ษทั มีผลเชิงบวกกับความสัมพันธ์ระหว่างความถูกต้องตามกฎหมาย
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Juan et al., (2016)
พบว่าบริ ษทั ใช้ผลนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนความส�ำเร็ จทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นเพียง
การใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของความส�ำเร็ จทางเศรษฐกิจที่จะได้รับผล
การด�ำเนินงานที่สูงขึ้น
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ข้ อเสนอแนะ

ผลลัพธ์ของงานวิจยั นี้ พบว่ามิติของความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค และด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ยังไม่ได้รับการสนับสนุน ผลการวิจยั นี้
ยังอาจต้องการทดสอบเพิ่มเติมในมิติดงั กล่าว ดังนั้นงานวิจยั ในอนาคตอาจจะต้องมี
การพิจารณาถึงมิติการก�ำกับดูแลกิจการหรื อด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็ นการทดสอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหรื อ
สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นงานวิจยั อนาคตยังสามารถหามิติ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองอื่นๆ เพื่อเป็ นการทดสอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมต่อไป
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