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The purpose of this study was to investigate the relationship between environmental
accounting disclosure with regard to value measurement and the display of records related to the
environment in financial statements on environmental cost perception, environmental debt perception,
indemnity perception and social responsibility in the Thai Plastic Industry. The samples were 350
participants including managing directors, accounting and finance managers, accountants, and general
managers from Thai Plastic Industry. Questionnaire was used to collect the data, and the demographic
data was analyzed using mean and standard deviation, and linear correlation and multiple regression
analysis were used to test the hypothesis.
The findings showed that environmental accounting disclosure with regard to value
measurement and the displaying of records related to the environment in financial statements on
environmental debt perception and indemnity perception were significantly related to social
responsibility in the Thai Plastic Industry at the confidence level of .001 (p<.001). However, there was
no relationship between environmental accounting disclosure in regard to environmental cost
perception and social responsibility in the Thai Plastic Industry.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจหลายประเทศทัว่ โลก เริ่ มมีและการขยายตัวเป็ นอย่างมาก
ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศน์ เช่น ปั ญหามลภาวะทางอากาศ ปั ญหาคุณภาพน้ าปั ญหา
ขยะและกากพิษ ซึ่ งมีผลกระทบที่เป็ นวงกว้างต่อชุมชนและประเทศชาติ (ดวงมณี โกมารทัต, 2548 : 70)
สาเหตุ ข องมลพิษ เป็ นผลจากการกระทาของมนุ ษ ย์เป็ นส่ วนใหญ่ โดยมี ป ระชากรเพิ่ม มากขึ้ น
มีความต้องการบริ โภคทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้เป็ นปั จจัยในการดารงชี วิตและสร้ างสิ่ งอานวย
ความสะดวก จึงทาให้เกิดความไม่สมดุลในธรรมชาติ ก่อให้เกิดปั ญหารุ นแรงทางด้านสิ่ งแวดล้อม
และปั ญหามลพิษ ล้วนแต่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชี วติ ของมนุ ษย์ หากมนุษย์ไม่มีจิตสานึ กร่ วมกันในการ
แก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อม ย่อมเป็ นเหตุให้มนุษย์เราต้องประสบปั ญหาในอนาคตอย่างแน่นอน
(กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม, http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak.html, 2548) ประเทศที่พฒั นาแล้ว
ได้มีการจัดการเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม โดยมีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอาจมีเหตุผลมาจากเคยได้รับภัยพิบตั ิจากการรับผลของมลพิษและความเสื่ อมโทรม
ของสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งต้องเสี ยทั้งเวลาและเงินทองเพื่อปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมที่เสี ยหายให้คืนสู่ สภาพเดิม
การบัญชี สิ่งแวดล้อม เป็ นการตระหนักรู ้ถึงปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกิจการและพยายามค้นหา
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมจากการบัญชี แบบเดิมโดยระบุรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจากระบบบัญชีแบบเดิมออกมาให้ได้และพยายามคิดค้นมาตรการในการวัดผล
การดาเนิ นงาน การประเมินผล และการรายงานในรู ปแบบใหม่เพื่อใช้ท้ งั ภายในและภายนอกองค์กร
(นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร, 2549 : 13)
การนาบัญชี สิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุ รกิจ สามารถสื่ อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
ทราบถึงต้นทุนและหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมอันเป็ นประโยชน์ในการบริ หารองค์กร ซึ่ งจะทาให้เกิ ด
การพัฒนาบัญชี สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม (ทัศนี ย ์
ธนอนันต์ระกูล, 2552 : 15) คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้หลักการ
ที่สาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็ นการปฏิ บตั ิตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ข้อ
ดังนี้ การกากับดู แลองค์กรที่ดี การประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรม การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและ
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสังคม
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนิ นงานความรับผิดชอบต่อ
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สังคม (คณะทางานส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียน, 2551 : 2)
และต้องคานึ งถึ งองค์ประกอบต่างๆ เช่ น สนับสนุ นการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม ส่ งเสริ มการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การเคารพหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนในธุ รกิ จของตน การดาเนิ นธุ รกิ จ
ตามหลักการของการแข่งขันในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ โดยเฉพาะด้านสุ ขอนามัย และ
การเสี ยภาษีที่ถูกต้อง (วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล, www.km.nlda.ac.th/home/images/pdf/7-1.pdf, 2550)
บางองค์กรได้เริ่ มมีส่วนร่ วมในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่ งมีตน้ ทุนและค่าใช้จ่าย
ที่จ่ายไปเพื่ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และให้นกั บัญชี จึงเข้ามามีบทบาทในการจัดทาบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อม
แต่ปัญหาที่คาดว่าจะเกิ ดกับนักบัญชี ขององค์กรที่ใช้การบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อม คือการขาดมาตรฐาน
การบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อสิ่ งแวดล้อมที่สามารถนาไปเป็ นกรอบ
ในการปฏิบตั ิงาน จึงทาให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิอยูห่ ลายประการการบัญชี สิ่งแวดล้อมก็เป็ นการบัญชี
ที่ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเพื่อรายงานเกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์
อันเกิ ดจากกิ จกรรมขององค์กรที่ ส่งผลกระทบต่อชุ มชน ทั้งที่ เป็ นข้อมู ลด้า นการเงิ นและข้อมู ล
ที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน เนื่องจากผลกระทบของปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นประเด็นสาคัญต่อภาพลักษณ์องค์กร
ที่จาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการนามาตรวจสอบและควบคุมอย่างจริ งจัง การบัญชีสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทสาคัญ
ที่จะช่วยในการจัดทาระบบบัญชี ได้เนื่องจากระบบบัญชีที่มีอยูส่ ามารถรองรับได้ เพียงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
หรื อรายการที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในการที่องค์กรจะได้รับหรื อเสี ยประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ
เท่านั้นหากองค์กรสามารถบริ หารจัดทาและนาเสนอต่อสาธารณชนได้ จะทาให้ผบู ้ ริ หาร ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สามารถวางแผน วิเคราะห์ และตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ประกอบกับองค์กรสามารถสะท้อนถึ ง
จิตสานึ ก ความรับผิดชอบที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคม ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการดารง
อยูอ่ ย่างยัง่ ยืนขององค์กรต่อไป (สุ ภทั รษร ทวีจนั ทร์ , 2556 : 8)
อุตสาหกรรมพลาสติกมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย
เนื่ องจาก มีความเชื่ อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกเป็ นจานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ที่ผลิตวัตถุดิบป้ อนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก หรื ออุตสาหกรรมต่อเนื่ องหลากหลายประเภท อาทิ
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ อาหารแปรรู ป ชิ้ นส่ วนยานยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องเรื อน
วัสดุก่อสร้าง ที่ตอ้ งใช้พลาสติกเป็ นส่ วนประกอบในการผลิต ผลิ ตภัณฑ์พลาสติกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
ไม่สามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยธรรมชาติ เมื่อไม่สามารถทาลายได้ จึงทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
และเกิดความสิ้ นเปลืองในการใช้วตั ถุดิบ ดังนั้นความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี
สิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จึงก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม งานวิจยั นี้ จึงเป็ นการนาทฤษฎีและเอกสารต่างๆ มาทดสอบเพื่อนา
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ผลการวิจยั ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และทาให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่อนั จะเป็ นข้อมูลในการนาไปเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิต่อธุ รกิจในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ในงบการเงินกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู ้ค่าชดเชยกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ประโยชน์ ของกำรวิจัย
1. ผูบ้ ริ หารสามารถนาผลการวิจยั ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูล ทางด้านบัญ ชี
สิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มาประเมิน
ประสิ ทธิ ผลในความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆขององค์กรเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งแก้ไขให้มี
ประสิ ทธิ ภาพให้ดียงิ่ ขึ้น
2. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการกระตุน้ ให้องค์กรต่างๆ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญ
ในการมีส่วนร่ วมและใส่ ใจในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3. เพื่อนามาปรับ ปรุ งพัฒนา และประยุกต์ใช้เป็ นกลยุทธ์ ใ นการสร้ างความได้เปรี ย บ
ทางการแข่งขันกับอุตสาหกรรมอื่น
ขอบเขตของกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูล ทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตของ
การศึกษานี้
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ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จานวน
2,459 แห่ ง ผูท้ ี่เป็ นตัวแทนในแบบสอบถาม เช่น กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินสมุห์บญั ชี
และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
การเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีสิ่งแวดล้อม
1. การวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
2. การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม
3. การรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม
4. การรับรู ้ค่าชดเชย
ตัวแปรตาม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
จากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูล
ทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ พบว่ามีปัจจัยอยู่ 4 ปั จจัยประกอบด้วย
การวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม การ
รับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ค่าชดเชย เมื่อนาปั จจัยดังกล่าวข้างต้นและอาจมีการค้นพบปัจจัยอื่นๆ
เพิ่มเติม นามาพิจารณาเชื่ อมโยงกันในเชิ งสาเหตุและผล สามารถนามาสร้างเป็ นกรอบในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการวิจยั ครั้งนี้
แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จในการวิจยั ครั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิ จสามารถพิจารณาได้จากการบรรลุ เป้ าหมายขององค์กรซึ่ งเป้ าหมายของความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุ รกิจนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้กาหนดไว้ ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ จึงหมายถึง การดาเนิ นธุ รกิจควบคู่ไปกับการใส่ ใจและดูแลสังคม
และสิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักจริ ยธรรม การกากับกิจกรรมที่ดี และการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการ เพื่อนาไปสู่ การดาเนิ นธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน ธุ รกิจที่ดาเนิ นการด้วยสานึ ก
โดยยึดหลักของจริ ยธรรมกระทาความดีต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของทางการไม่สร้างความเดือนร้อนให้สังคม ประกอบได้ดว้ ย 5 ตัวแปรที่สาคัญคือ การกากับดูแล
องค์กรที่ดี การประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคการร่ วมพัฒนาชุ มชน
และสังคม และการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
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จากแนวคิดและผลการศึกษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี
สิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ทั้งในและ
ต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นปั จจัยการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้าน
บัญชี สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จในกลุ่ มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยสามารถ
กาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ได้ดงั นี้
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลทำงด้ ำนบัญชี สิ่งแวดล้ อม
1. การวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
2. การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม
3. การรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม
4. การรับรู ้ค่าชดเชย

ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจ

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. การวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
2. การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
3. การรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
4. การรับรู ้ค่าชดเชยมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทย
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
การเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อม หมายถึ ง การเปิ ดเผยจานวนเงิ นที่ลงทุน
ในโครงการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากข้อบังคับตามกฎหมาย และที่เกิดจากธุ รกิจดาเนินการโดย
ความสมัครใจ การเปิ ดเผยภาระหนี้สินที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม การเปิ ดเผยต้นทุน และค่าใช้จ่าย
ทางด้านสภาพแวดล้อม ในที่น้ ีมีการวัดการเปิ ดเผยข้อมูล 4 ด้าน คือ การวัดมูลค่าและการแสดงรายการ
ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม และ
การรับรู ้ค่าชดเชย
การวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน หมายถึง องค์กรที่ให้
ความสาคัญในการสร้างข้อมูลและการจัดทาบัญชีรายงานด้านสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
และรายงานด้านสิ่ งแวดล้อมต่อสาธารณชน สนับสนุนให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมและประมาณการ รายได้ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมุ่งเน้นในการนาเสนอข้อมูล
ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างชัดเจนให้ความสาคัญต่อรายการและเหตุการณ์
ที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นองค์ประกอบของงบการเงิน สนับสนุ นในการพิจารณาแม่บทการบัญชี
และมาตรฐานการบัญชี เพื่อนามาปฏิบตั ิกบั รายการและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
ให้ความสาคัญต่อการวัดมูลค่าภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างน่าเชื่ อถือและเพียงพอ
การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม หมายถึง องค์กรที่ให้ความสาคัญในการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับรายการสิ่ งแวดล้อม มีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตที่ช่วยแก้ปัญหามลภาวะและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตและส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมว่าเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
การรับรู ้ หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง องค์กรที่ ส่งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ ภาระ
ผูกพันเป็ นหนี้ สินเมื่อภาระผูกพันก่อให้เกิดต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน ส่ งเสริ มให้มีนโยบาย
ในการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับหนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
การรับรู ้ค่าชดเชย หมายถึง องค์กรที่ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูล จานวนเงินและ
ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน ส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ และสนับสนุ นให้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรู ้ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อม
อย่างชัดเจน
ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การดาเนินธุ รกิจควบคู่ไปกับการใส่ ใจและดูแลสังคม
และสิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักจริ ยธรรม การกากับกิจกรรมที่ดี และการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการ เพื่อนาไปสู่ การดาเนิ นธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน ธุ รกิจที่ดาเนิ นการด้วยสานึ ก
โดยยึดหลักของจริ ยธรรมกระทาความดีต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
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ของทางการไม่สร้างความเดือนร้อนให้สังคม ประกอบได้ดว้ ย 5 ตัวแปรที่สาคัญ คือการกากับดูแล
องค์กรที่ดี การประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคการร่ วมพัฒนาชุ มชน
และสังคม และการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทย หมายถึง อุตสาหกรรม ที่ผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
หรื ออุตสาหกรรมต่อเนื่ องหลากหลายประเภท อาทิ อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ อาหารแปรรู ป ชิ้นส่ วน
ยานยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องเรื อน วัสดุก่อสร้าง ที่ตอ้ งใช้พลาสติกเป็ นส่ วนประกอบ
ในการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยธรรมชาติ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึก ษาเรื่ อง ความสัม พัน ธ์ ข องการเปิ ดเผยข้อมู ล ทางด้า นบัญ ชี สิ่ ง แวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้า รวบรวม
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชีเพื่อนามาเป็ นแนวทางในการศึกษาโดยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน
3. ความรู ้ทวั่ ไปของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
แนวคิดเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจ
กระแสสังคมได้มีการเรี ยกร้องให้องค์กรทั้งด้านการผลิตและบริ การต้องรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิ จมากยิ่งขึ้นและนี่ คือการรับรู ้ ใหม่เกี่ ยวกับบทบาทขององค์กรที่ผบู ้ ริ หารไม่อาจที่จะมองข้าม
ในปั จจุบนั เป็ นจานวนมากจากส่ วนต่างๆ ของโลกต่างเฝ้ามองธุ รกิจการดาเนิ นการขององค์กรต่างๆ
และคาดหวังว่าผูป้ ระกอบการเหล่านี้จะประพฤติปฏิบตั ิตนเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ ของลูกค้าสิ่ งแวดล้อม
และสาธารณชนควบคู่กบั การแสวงกาไร เรี ยกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ (Corporate Social
Responsibilities : CSR) จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข องผู บ้ ริ ห ารองค์ ก รที่ จ ะต้อ งทาความเข้า ใจกฎเกณฑ์
การที่ ค วามรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจได้กลายมาเป็ นประเด็นสาคัญที่องค์กรต้องนาพิจารณานั้น
ทั้งนี้ เพราะว่าความรู ้สึกนึ กคิดของคนในสังคมมีส่วนผลักดันให้ขอบเขต CSR ได้ขยายตัวออกไป
ดังนั้นองค์กรที่จะดารงอยูใ่ นสังคมจึงต้องปกป้ องและพัฒนาสังคมควบคู่กนั กับการบรรลุเป้ าหมายทาง
การเงิน ถ้าองค์กรปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจแล้วในระยะยาวองค์กรนั้นๆ จะได้รับ
การปฏิเสธจากสังคม ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงต้องใช้ความพยายามเพื่อแสวงหาผลกาไรปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ที่ได้แสดงถึงระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ แบ่งออกได้ 4 ระดับดังนี้
1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ เป็ นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี บุคคลไม่เพียงแต่จะมีสิทธิ
ในการประกอบองค์กรเท่านั้น การที่ องค์กรเป็ นผูผ้ ลิ ตและให้บริ การถ้าองค์กรไม่มีผลตอบแทนหรื อ
กาไรที่คุม้ ค่าแล้ว องค์กรก็ไม่สามารถดาเนิ นการต่อไปได้ ดังนั้นพื้นฐานการดาเนิ นการขององค์กร
จึงขึ้นอยูก่ บั การแสวงหาผลกาไรเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่สาคัญแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อ
รักษาสภาวะการแข่งขันและประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานตลาดการค้าที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรี

9
การดาเนินงานขององค์กรจะต้องเป็ นไปตามกลไกของตลาดโดยที่รัฐเป็ นผูค้ วบคุมสาธารณู ปโภคและ
สิ นค้าบางอย่างถ้าเกิดวิกฤตการณ์ที่มีผลต่อความมัน่ คงรัฐอาจใช้วธิ ี กาหนดนโยบายควบคุมราคาสิ นค้า
ซึ่ งทางองค์กรต้องปฏิบตั ิตามที่รัฐกาหนด
2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย นอกเหนื อจากการที่องค์กรดาเนิ นการแสวงหาผลกาไรแล้ว
องค์กรควรมีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึ่ งถือว่าเป็ นกฎเกณฑ์ที่องค์การต้องใช้
พิจารณาถึงความถูกหรื อความผิดที่มีต่อสังคม กฎเกณฑ์น้ ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาตามกฎหมาย
กาหนดการที่กฎหมายต่างๆ ไม่สามารถครอบคลุมกิ จกรรมการดาเนิ นงานได้ทุกด้าน ดังนั้นกรณี ที่อยู่
นอกเหนื อ จากที่กาหนดไว้ในกฎหมายองค์กรต้องวินิจฉัยว่าอะไรคือ ความถูกต้อง โดยทัว่ ไปกฎเกณฑ์
ทางธุ รกิ จกฎหมายจะควบคุ มและให้ความสาคัญ 4 กลุ่ม ดังนี้ ผูบ้ ริ โภค การแข่งขัน สิ่ งแวดล้อม
ความเท่าเทียมและความปลอดภัย
3. ความรับผิดชอบต่อจริ ยธรรม เป็ นความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและกฎหมาย ถือว่าเป็ น
พันธะที่องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ เพราะเป็ นมาตรฐานความคาดหวังของสังคม
ที่มีต่อการดาเนิ นงานขององค์กร แต่จริ ยธรรมถือเป็ นกฎเกณฑ์ของค่านิ ยมทางศีลธรรมที่องค์การ
ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนั้นความรับผิดชอบต่อจริ ยธรรมจึงเป็ นกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่องค์กร
ใช้ในการตัดสิ นใจและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไม่วา่ จะเป็ นลูกค้าผูถ้ ือหุ ้นพนักงานชุ มชนและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
4. ความรับผิดชอบอย่างพินิจพิเคราะห์ เป็ นความรับผิดชอบด้วยความสมัครใจของผูบ้ ริ หาร
โดยตรง ความรับผิดชอบนี้ ไม่ได้บงั คับไว้ตามกฎหมายจะเห็ นได้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิจนั้น ผูบ้ ริ หารจะเลือกทาสิ่ งที่ได้ผลประโยชน์ได้กาไร แต่ตอ้ งไม่ผิดกฎหมาย ถ้ามีความรับผิดชอบ
สู งขึ้นไปอีกก็จะเป็ นความรับผิดชอบที่คานึ งถึงจริ ยธรรม โดยจะเห็นได้จากการที่ผบู ้ ริ หารองค์การให้
ความสาคัญหรื ออาจเข้าไปมี ส่วนรวมในโครงการปรับปรุ งคุ ณภาพชี วิตของประชาชน การยกระดับ
มาตรฐานการดารงชี พความรับผิดชอบในขั้นนี้ องค์กรมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนที่จะกลับคืนมาสู่ องค์กร
แต่เป็ นการให้เปล่าซึ่ งบางองค์การใช้คาว่า การคืนกาไรสู่ สังคม องค์กรที่มิได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ที่มีประโยชน์ต่อสังคมก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรนั้นขาดจริ ยธรรมทางองค์กร แต่อย่างไรทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ดุลพินิจของผูบ้ ริ หารเป็ นสาคัญ
การประกอบธุ รกิจขององค์กรมุ่งหวังเพียงแค่กาไรมากที่สุดโดยไม่สนใจว่าการดาเนิ น
องค์กรนั้นจะส่ งผลอย่างไรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม คงเป็ นเรื่ องที่แม้สามารถทาได้ในระยะสั้นแต่หาก
องค์กรนั้นต้องการดาเนิ นธุ รกิจ ได้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาวคงต้องคานึ งถึ งเรื่ องที่มากกว่าผลกาไรด้วย
เช่น การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ประเด็นเรื่ องความรับผิดต่อสังคมของธุ รกิจ ที่องค์กร
ต่างๆ กาลังนามาปรับใช้ในการประกอบกิจการได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากโดยส่ วนใหญ่จะใช้คาว่า
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บรรษัทภิบาล ที่เป็ นการสร้างกลไกควบคุมการดาเนิ นงานขององค์กรให้มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
มีการรายงานข้อมูล มีองค์กรที่มีเสถียรภาพ มีความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นพนักงานและลูกค้า รวมถึง
การกาหนดบทบาทที่เหมาะสมของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั แต่ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิจจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิ นองค์กรที่ไม่เพียงแต่จะบรรลุจุดมุ่งหมายภายในขององค์กร
เท่านั้น แต่ยงั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้ชิดกับองค์การและสังคมภายนอกด้วย
หลักสากลของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จต้องคานึ งถึ งองค์ประกอบต่างๆ เช่ น
สนับสนุนการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม ส่ งเสริ มการพัฒนาและใช่เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การเคารพ
หลักสิ ทธิ มนุ ษยชนในองค์การของตน ไม่บงั คับใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่เลื อกปฏิบตั ิในการจ้าง
แรงงานและอาชี พ สนับสนุ นให้มีการรวมกลุ่มของแรงงาน รวมทั้งเรื่ องการเคารพสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค
การดาเนินธุ รกิจตามหลักการของการแข่งขันในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับโดยเฉพาะด้านสุ ขอนามัย
และการเสี ยภาษีที่ถูกต้อง (วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล, www.km.nlda.ac.th/home/images/pdf/7-1.pdf, 2550)
เป็ นต้น
องค์กรในปั จจุบนั ได้นากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจมาเป็ นประเด็น
สื่ อสารทางการตลาด บางองค์การขยายผลเพื่อใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจเป็ นรู ปแบบ
ในการกีดกันการแข่งขันทางการค้าจนทาให้ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมกลายเป็ นเครื่ องมือที่ใช้
สนองประโยชน์ทางองค์กร แทนที่จะใช้เพื่อเจตนารมณ์ด้ งั เดิมของการมีสานึ กรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างแท้จริ ง การดาเนิ นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ในทุกวันนี้ จึงมีท้ งั ที่เกิดขึ้นโดย
ความเต็มใจและเกิดขึ้นจากความจาเป็ นทางองค์กร (พิพฒั น์ ยอดพฤติการณ์, 2555 : 12) แนวทางการ
ปฏิบตั ิสาหรับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีหลายรู ปแบบ (Kotler and Lee , 2004 : 24) ได้จดั กลุ่ม
แนวทางปฏิบตั ิไว้ 6 ประเภทคือ
1. การส่ งเสริ มที่สาเหตุ โดยอาจแสดงออกโดยการเข้าไปมีส่วนร่ วม ตลอดจนสนับสนุ น
การระดมทุนหรื อการร่ วมมือกันกับองค์กรสาธารณกุศล
2. การส่ งเสริ มที่สาเหตุโดยการทาการตลาด โดยการนารายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์
อุดหนุนหรื อบริ จาคไปเพื่อสนับสนุ นกิจกรรมนั้นๆ
3. การตลาดเพื่อสังคม โดยอาจใช้เครื่ องมือทางการตลาดเพื่อสนับสนุ นพฤติกรรมที่จะส่ งผล
ต่อสังคมในทางที่ดี ในขณะที่พฤติกรรมที่ส่งผลเสี ยต่อสังคมจะไม่ได้ถูกรับการสนับสนุน
4. การบริ จาคเพื่อการกุศล เป็ นแนวทางการช่วยเหลือสังคมโดยการบริ จาค ทั้งในรู ปแบบ
ของเงินและสิ่ งของ เช่น การบริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิ โรงเรี ยน วัด หรื อชุมชน
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5. การอาสาสมัครเพื่อชุ มชน เป็ นแนวทางที่มุ่งเน้นให้องค์กรกับสังคมมีความสัมพันธ์ที่ดี
เช่น การอาสาเข้าไปพัฒนาชุ มชนหลังน้ าท่วม การร่ วมกันสร้างอาคารโรงเรี ยน โรงอาหาร หรื อกิจกรรมใดๆ
ที่พนักงานอาจเป็ นผูค้ ดั เลือกกิจกรรมและนาเสนอเพื่อได้รับการพิจารณาสนับสนุนต่อไป
6. การดาเนินธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ เป็ นแนวทางที่มุ่งเน้นให้องค์กร
ดาเนินธุ รกิจโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดต่อทั้งทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมในด้านลบให้นอ้ ยที่สุด
กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจนั้นแบบออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ
คือ เป็ นไปเพื่อการกุศล และเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการดาเนิ นการต่างๆ
ขององค์การประเภทที่เป็ นไปเพื่อการกุศลนั้นประกอบด้วยการทาการกุศลของบริ ษทั เอง เช่น สนับสนุ น
เงินแก่โครงการต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่ ทั้งนี้ ความสาเร็ จของการประกอบองค์กร
ส่ วนหนึ่ งขึ้นอยูก่ บั การตอบสนองต่อความคาดหวังและข้อเรี ยกร้องใหม่ๆ ของสังคมด้วย (ประจิตร
หาวัตร และคณะ, 2547 : 16) แต่ในงานศึกษานี้ ได้นานิยามที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
มาแสดงได้ดงั นี้
ความหมายของความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจ
พิพฒั น์ ยอดพฤติการณ์ (2558 : 16) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จและ
สิ่ งแวดล้อมขององค์กร ซึ่ งคือการดาเนิ นองค์กรภายใต้หลักจริ ยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สภาธุ รกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน Meeting Changing Expectations (http://www.wbcsd.org,
2558) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ คือความมุ่งมัน่ หรื อพันธะสัญญาที่องค์กรมีอยู่
อย่างต่อเนื่ องในการที่จะประพฤติปฏิ บตั ิอย่างมีจริ ยธรรมและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ด้วยการปรับปรุ งคุณภาพชี วิตของผูใ้ ช้แรงงานตลอดจนครอบครัว ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจในการพัฒนาชุ มชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง
พระมหาสุ ทิตย์ อาภากโร (2555 : 173) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิ จว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ก็คือการทาองค์กรที่ไม่เอาเปรี ยบหรื อเบียดเบียนผูอ้ ื่น
ในสังคมไม่วา่ จะเป็ นใครหรื อเมื่อใด ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ งหลักการของความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุ รกิจไม่สนับสนุ นการรี บเร่ งสร้างความเติบโตขององค์กร หรื อการมุ่งแสวงหาผลกาไรสู งสุ ด
โดยไม่คานึ งถึงผลกระทบต่อผูอ้ ื่นแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร
ที่ได้รับความเชื่ อมัน่ ว่าจะสามารถช่ วยให้องค์กรดาเนิ นการให้เจริ ญเติบโตได้อย่างมัน่ คงไปพร้ อมๆ
กับความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของผูค้ นชุ มชนและความยัง่ ยืนของสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นในประเทศไทย โดยเป็ นทั้งกระบวนการและเป้ าหมายที่จะทาให้เกิดดุลยภาพ
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
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ยูน เฮีย ววัน (2552 : 10) ได้ใ ห้ค วามหมายของความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คมของธุ ร กิ จ
ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ มิได้หมายความถึง การทากิ จกรรมให้สังคมได้เป็ นครั้งเป็ นคราว
เพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งมองลึกลงไปถึงการพัฒนาที่ยงั่ ยืนแล้วนามาตรฐานแรงงานเข้ามาชี้วดั หมายความว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ควรพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เป็ นอันดับ
แรกแรก เช่น นายจ้างมีความรับผิดชอบต่อลูกจ้างมากน้อยเพียงใด
โสภณ พรโชคชัย (2555 : 16) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ หมายถึง หน้าที่ที่องค์กรจะต้องมีต่อสังคมในฐานะหน่วยงานหนึ่ ง
ของสังคมที่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กฎหมาย ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด รวมถึ งมีจรรยาบรรณทางองค์กร
และมาตรฐานวิชาชี พที่แน่นอน ส่ วนการบาเพ็ญประโยชน์แม้เป็ นสานึ กที่สาคัญขององค์กรแต่ก็ไม่ใช่
ความรับผิดชอบทั้งหมด
Defra (2006 : 12) ให้คานิ ยามไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ หมายถึง การส่ งเสริ ม
สนับสนุ นที่สาคัญขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน นัน่ คือ สิ่ งที่องค์กรกระทาด้วยความสมัครใจซึ่ ง
มากกว่าและเกินกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของกฎหมายเพื่อทาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในด้านสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
Ofori and Hinson (2007 : 178) ให้คานิ ยามไว้ว่า องค์กรธุ รกิ จที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิ จ เป็ นองค์กรที่นาหลักการและนโยบายทางธุ รกิ จมาปฏิ บตั ิและปฏิ บตั ิได้ดียิ่งกว่าที่กฎหมาย
กาหนดไว้และเป็ นนโยบายที่สนับสนุนต่อความอยูด่ ีมีสุข
สุ ทธิ ศกั ดิ์ ไกรสรสุ ธาสิ นี (2550 : 8) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิจ ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ หมายถึง ทิศทางใหม่ในการดาเนิ นองค์กรที่จะส่ งผล
ในระยะยาวต่อวงการขององค์กร เนื่ องจากบทบาทของรัฐบาลเริ่ มไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาสังคม
ที่มีมากขึ้น องค์กรจึงถูกมองว่าเป็ นองค์กรที่มีศกั ยภาพในการเข้ามาร่ วมดูแลและแก้ไขปั ญหาสังคมให้
เกิดเป็ นรู ปธรรมในระยะยาวได้ รวมถึงความต้องการตอบสนองสังคมที่มีต่อการเรี ยกร้องให้องค์กร
ขนาดใหญ่ที่มีผลกาไรมากควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ และมีความเป็ นไปได้ที่จะต้อง
แสดงผลการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมและสังคมให้มากขึ้นด้วย
พัชรี นิวฒั เจริ ญชัยกุล (2550 : 16) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
ว่า เป็ นเรื่ องบทบาท ภาระหน้าที่ ตลอดจนคุณธรรมและจริ ยธรรมของบุคคล กลุ่มบุคคล สมาชิ กของ
สังคมหรื อของประเทศ รวมถึ งนโยบาย กิ จกรรมที่องค์กรภาคธุ รกิ จได้จดั ขึ้นเพื่อให้ความช่ วยเหลื อ
ปรับปรุ ง และส่ งเสริ มให้สภาพสังคมโดยรวมดีข้ ึน ขณะเดียวกันประชาชนเองก็มีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน
Hopkins (2005 : 213) ให้คานิ ยามไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กรอย่างมีจริ ยธรรมหรื อในลักษณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
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ของธุ รกิจ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้น การประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิจจะทาให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพิ่มขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
Greenberg (2005 : 125) ให้คานิยามไว้วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ เป็ นคาที่ใช้ใน
การอธิ บายเกี่ยวกับการตัดสิ นใจทางองค์กรที่มีความสัมพันธ์กนั กับคุณค่าทางจริ ยธรรม การปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย และการเคารพนับถือต่อปั จเจกบุคคล ชุ มชนโดยส่ วนรวม และสิ่ งแวดล้อม
เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมทางองค์กรในลักษณะที่สอดคลองหรื อดียงิ่ กว่าความคาดหวัง
ของจริ ยธรรมความคาดหวังของกฎหมาย และความคาดหวังของสังคม
มนตรี เลิศสกุลเจริ ญ (2547 : 11) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ
ว่าเป็ นการแสดงออกของพฤติกรรมองค์กรต่อสังคมภายนอก เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ทาให้เกิดการยอมรับจากสังคม การปฏิบตั ิขององค์กรจะต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย
จริ ยธรรม และการใช้ดุลยพินิจขององค์กรที่พึงเห็นสมควร ซึ่ งการจัดกิจกรรมหรื อการบริ การ สามารถ
กระทาได้หลายรู ปแบบ ทั้งทางด้านพัฒนาชุมชน สุ ขภาพอนามัย การศึกษาสิ่ งแวดล้อม สิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค
และวัฒนธรรม
ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์ (2553 : 14) กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ว่าเป็ น
คาที่ ใช้สาหรับองค์กรทุกประเภททั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรไม่แสวงผลกาไรโดยจะมีการใช้
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของของธุ รกิจที่นิยมใช้ในภาคเอกชน
บัณฑิตา ทรัพย์กมล (2554 : 15) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ
ว่า เป็ นเรื่ องของจริ ยธรรม คุณธรรม บทบาท และหน้าที่ รวมถึงนโยบาย กิ จกรรม ที่องค์กรภาคธุ รกิ จ
ได้จดั ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุ งและส่ งเสริ มให้สังคมและประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
พิพฒั น์ ยอดพฤติการณ์ (2555 : 16) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
ว่าการดาเนิ นกิ จกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คานึ งถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และ
ไกลด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์กรหรื อทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทาให้อยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข
คณะทางานส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียน (2551 : 34)
ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ หมายถึง
การดาเนินองค์กรควบคู่ไปกับการใส่ ใจและดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักจริ ยธรรม การกากับ
กิจกรรมที่ดี และการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อนาไปสู่ การดาเนิ นองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน โดยไม่ผิดศีลธรรมจรรยา ไม่เบียดเบียนทุกฝ่ ายสร้างสรรค์ความสุ ขที่แท้จริ ง
ให้กบั ตนเอง องค์กร รวมทั้งสังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
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มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ (2551 : 21) ได้ให้ความหมายของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจเป็ นเรื่ องของการที่องค์กร
ตอบสนองต่อประเด็น เศรษฐกิจสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งที่การใช้ประโยชน์กบั คนชุมชน และ
สังคม นอกจากนั้นยังเป็ นเรื่ องของบทบาทขององค์กรในสังคมและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กร
โดยจะต้องทาด้วยความสมัครใจ และผูบ้ ริ หารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถ
วัดผลได้ท้ งั 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมอันจะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
พระชาตรี อุปสโม (2556 : 23) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ เป็ นบทบาทหน้าที่
ที่องค์กรต้องตระหนักและให้ความสาคัญต่อการดาเนิ นการทางองค์กรเพื่อเป้ าหมายสู งสุ ดขององค์กร
คือผลกาไร ไม่สร้างความเดื อดร้ อนเสี ยหายแก่สังคมและสิ่ งแวดล้อม จะต้องไม่ประกอบองค์กรใดๆ
ให้บุคคลอื่นและสังคมต้องเสี ยหายไปด้วย รวมทั้งต้องเอื้อประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมเพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ยังเป็ นการแสดงออกถึง
พฤติกรรมองค์การต่อสังคมภายนอก อันเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรจึงทาให้เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กรจนเป็ นผลทาให้เกิดการยอมรับจากสังคมเองอันจะส่ งผลถึงการดาเนินการที่ยงั่ ยืนและอยู่
รวมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข
ธี รพร ทองขะโชค (2556 : 13) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ คือ การดาเนิ นกิ จกรรม
ขององค์กรโดยการประสานการดาเนิ นงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การเชื่อมโยง
ค่านิ ยมทางจริ ยธรรม และการดาเนิ นการด้านกุศลบนพื้นฐานของความสมัครใจเพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่หลากหลายได้อย่างสมดุลอันจะเกิดการอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่าง
เป็ นปกติสุขและการดาเนิ นธุ รกิจได้อย่างยัง่ ยืน
วรรณชา กาญจนมุสิก (2554 : 19) การทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจหมายถึง
การดาเนินองค์กร โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของคน ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ภายใต้หลักจริ ยธรรม
และการกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อนาไปสู่ การดาเนินองค์การที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมาธิ การยุโรป (2551 : 12) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิจว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจเป็ นแนวคิด
ที่องค์กรจะบูรณาการด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมเข้าไปในองค์การ และการปฏิสัมพันธ์ของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยโดยสมัครใจ
สถาบันธุ รกิจเพื่อสังคม (2552 : 5) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ คือ การดาเนินองค์กรควบคู่ไปกับการใส่ ใจและดูแลรักษาสังคม
และสิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักจริ ยธรรม การกากับดูแลองค์กรที่ดีและการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการ เพื่อนาไปสู่ การดาเนินธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน กล่าวโดยสรุ ปความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม หมายถึง การดาเนิ นองค์กรโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของคนชุ มชนสังคม และสิ่ งแวดล้อม
ภายใต้หลักจริ ยธรรมและการกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อนาไปสู่ การดาเนิ นธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จ
อย่างยัง่ ยืน
Ghillyer (2008 : 32) ให้คานิ ยามความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จว่าเป็ นการดาเนิ นการ
ขององค์กรที่ถูกกาหนดให้บรรลุเป้ าหมายที่เหนื อกว่าในผลประโยชน์ของสังคมและเหนื อกว่ากาไร
สู งสุ ดสาหรับผูถ้ ือหุ ้น และบรรลุพนั ธะผูกพันทางกฎหมาย ซึ่ งเป็ นการให้ความหมายในมุมกว้างกว่า
ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ทางการเงินที่บริ ษทั จะได้รับเท่านั้น
Daft (2010 : 43) กล่าวว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจเป็ นภาระหน้าที่ของผูจ้ ดั การ
ในองค์กรที่จะทาการตัดสิ นใจและดาเนิ นการซึ่ งจะยกระดับสวัสดิการและผลประโยชน์ของสังคมให้อยู่
ในระดับที่ดีเท่าเทียมกับองค์กร
คณะกรรมการกลุ่มความร่ วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั ด้านบริ หารธุ รกิจแห่ งประเทศไทย (2554 : 32) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิจว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ไม่ใช่การทาองค์กรให้ถูกกฎหมายหรื อถูกต้องแต่เพียง
อย่างเดียว แต่เป็ นการลงทุนในมนุ ษย์ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์การสังคมและสิ่ งแวดล้อมซึ่ งทั้งหมด
นาไปสู่ ความอยูร่ อดโดยรวมและรายได้ที่มนั่ คงนัน่ เอง ดังนั้นวิธีมองความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิจจึงคล้ายกับการมองการลงทุนด้านศึกษาและพัฒนา ซึ่ งไม่สามารถลงทุนอย่างไร้ทิศทางได้และยัง
ต้องใช้เวลาพอสมควรก่อนที่จะผลิดอกออกผลได้ เป็ นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว และเพื่อขยาย
ความเข้าใจเราอาจพิจารณาได้ ดังนี้คือ
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ไม่ใช่เป็ นเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทาแล้วก็จบไป
ไม่ได้มีผลที่ยงั่ ยืนทั้งต่อสังคมและองค์กร
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ไม่ใช่เป็ นเพียงกิ จกรรมประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
หรื อการประชาสัมพันธ์วา่ องค์กรได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรบ้าง
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ไม่ใช่เป็ นเพียงการสร้างภาพขององค์กรที่บริ จาค
ช่วยสังคมสิ่ งแวดล้อมแล้วปิ ดท้ายด้วยการถ่ายภาพพร้อมกับผูบ้ ริ หาร
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ ไม่ใช่ การลงทุนระยะสั้นๆ ไม่ใช่ กิจกรรมนอก
การดาเนินงานขององค์กร
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่รายจ่ายขององค์กรแต่อย่างเดียว แต่เป็ นการลงทุนที่นาไปสู่
ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมัน่ คงได้
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6. Carroll and Buchholtz (2006 : 23) ที่กล่ าวว่าความรั บผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ
มีความหมายรวมถึงความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมายด้านจริ ยธรรม และการกุศลจาก
ความคาดหวังไว้ต่อองค์กรโดยสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง อีกทั้งองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ หมายถึง การดาเนิ นองค์กรควบคู่
ไปกับการใส่ ใจและดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักจริ ยธรรม การกากับกิจกรรมที่ดี และการนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อนาไปสู่ การดาเนิ นธุ รกิ จที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
ธุ รกิจที่ดาเนิ นการด้วยสานึ กโดยยึดหลักของจริ ยธรรมกระทาความดี ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทางการไม่สร้างความเดือนร้อนให้สังคม
องค์ ประกอบของความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจ
วิวฒั นาการของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจนั้น เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างซับซ้อนและ
ไม่มีมาตรฐานตายตัว อย่างไรก็ตามในการประยุกต์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจเข้ากับองค์กร
ในทุกขนาดไม่วา่ จะเป็ นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรื อระหว่างประเทศอย่างเป็ นรู ปธรรมนั้น
ได้มีการรวบรวมลักษณะรู ปธรรมในการดาเนิ นการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ กล่าวว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจนั้นมีอยูส่ องมิติหลักคือ มิติภายในอันเป็ นการดูแลกิจกรรมต่างๆ
ที่ธุรกิจนั้นดาเนิ นการอยูแ่ ละจัดการได้โดยตรงและมิติภายนอก ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางองค์กร
ที่องค์กรอาจจะควบคุมไม่ได้โดยตรง เช่น การดูแลลูกค้า การรับผิดชอบต่อผูส้ ่ งมอบและการสนับสนุ น
กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม
มิติภายใน คือ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จต่างๆ
ปั จจุบนั มีความท้าทายที่จะต้องดึงพนักงานที่มีความสามารถ ดังนั้น องค์กรจึงควรส่ งเสริ มการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์อย่างมีความรับผิดชอบ เช่ น ด้านการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต การให้ขอ้ มูลที่โปร่ งใสกับ
พนักงานในทุกๆ ด้าน การให้ความสมดุลระหว่างงาน ชีวติ ครอบครัว และการพักผ่อนการปฏิบตั ิอย่าง
เท่าเทียมทั้งด้านการคัดเลือกเข้าทางาน รายได้ และความก้าวหน้าทางการงานโดยเฉพาะกับผูห้ ญิงและ
ผูพ้ ิการ การดูแลเอาใจใส่ พนักงานโดยเฉพาะที่ได้รับบาดเจ็บ และ/หรื อ เกิดปั ญหาสุ ขภาพ จากการงาน
นอกจากนั้น ในด้านการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตธุ รกิจควรที่จะให้ความสาคัญกับการฝึ กอบรมในระดับต่างๆ
หรื อแม้แต่การมีนโยบายส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่สร้างสรรค์เช่ น การสนับสนุ นช่วงต่อระหว่างโรงเรี ยน
มาสู่ พนักงานสาหรับคนรุ่ นใหม่โดยการให้การฝึ กอบรมพิเศษสาหรับคนกลุ่มนี้ นอกจากนั้นที่สาคัญ
ที่สุดคือการสร้างสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในที่ทางานให้ได้
สุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางานถึงแม้วา่ จะมีกฎหมายควบคุมดูแลด้านสุ ขภาพและ
ความปลอดภัยในการทางานแต่กระแสการกระจายงานไปสู่ ผสู ้ ่ งมอบ ทาให้องค์กรควบคุมไม่ทวั่ ถึงจึง
เป็ นประเด็นที่ น่าสนใจที่ ควรจะช่ วยกันดู แลหรื อตั้งเป็ นนโยบายขององค์กร เช่ น เลื อกร่ วมทาธุ รกิ จ
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หรื อเลือกใช้ผสู ้ ่ งมอบ ที่มีคุณธรรมจรรยาบรรณต่อพนักงาน เพื่อเป็ นการควบคุมดูและอีกทางหนึ่ง อีก
ทั้งยังเป็ นการกาหนดให้บริ ษทั อื่นๆ ที่ ตอ้ งการจะทาธุ รกิ จกับเราต้องพัฒนาตนเองตามไปด้วย เพราะ
หากเกิดผลร้ายจากการใช้ผูส้ ่ งมอบที่ไม่ใส่ ใจสุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็จะสะท้อนกลับมายังองค์กรผูว้ า่ จ้างด้วย
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การบริ หารองค์กรที่มี
นโยบายที่จะรับผิดชอบพนักงานในกรณี ที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม หรื อการเมืองหรื อแม้แต่การปรับ
โครงสร้างภายในขององค์กรเอง โดยเฉพาะการควบรวมกิจการต่างๆ ซึ่ งมักจะนามาสู่ การเลิกจ้างพนักงาน
จานวนมาก ซึ่ งไม่ส่งผลดีต่อองค์กรเอง นอกเสี ยจากจะสุ ดวิสัยจริ งๆ เพราะทาให้ความเชื่อถือไว้วางใจ
และความรู ้สึ กเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกับองค์กร ต้องเสี ยไปทั้งนี้ ในช่ วงที่เกิ ดวิกฤตในองค์กรนั้นๆ
การปรึ กษาหารื อ และสร้างความร่ วมมือกันในกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุน ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน หรื อแม้แต่ลูกค้า ย่อมนามาซึ่ งการแก้ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนมากกว่า
การจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในองค์กร การลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยสารพิษ/
ของเสี ย ซึ่ งเป็ นการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมย่อมเป็ นผลดีต่อองค์กรนั้นๆ อันที่จะจัดการการผลิต
สิ นค้า/บริ การ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และยังเป็ นการลดต้นทุนด้านพลังงาน และการจัดการของเสี ย
ต่างๆ อีกด้วย ซึ่ งนาไปสู่ ผลกาไรที่สูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มขึ้น และที่สาคัญ
เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร ถือว่าได้ประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย
บรรษัทภิบาลและความโปร่ งใสในการดาเนิ นองค์กร ปั จจุบนั ความเชื่ อมัน่ ที่มีต่อองค์กร
เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด โดยเฉพาะองค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นความโปร่ งใสและขั้นตอน
การตัดสิ นใจต่างๆ ขององค์กรที่มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ทั้งต่อความมัน่ คง
ขององค์กรในมุมมองของนักลงทุน และความมัน่ คงในสังคม ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าการบริ หารจัดการที่มี
ความโปร่ งใสทางบัญชี และกระบวนการตัดสิ นใจในทุกระดับนั้นย่อมนาไปสู่ ขอ้ มูลที่มีความชัดเจน
ซึ่ งสามารถเข้าถึ งได้โดยนักลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งทาให้เกิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ความผิดปกติทางการเงินหรื อกระบวนการตัดสิ นใจต่างๆย่อมจะสามารถจัดการได้โดย
องค์กรที่เกี่ยวข้องและลดโอกาสของความสู ญเสี ยทั้งในด้านการเงินและทรัพยากรต่างๆ ที่ตอ้ งเสี ยไป
กับการคอรัปชัน่ อีกด้วย ซึ่ งนาไปสู่ สังคมที่มีความยัง่ ยืนและแข็งแรงทางเศรษฐกิจในที่สุด
มิติภายนอก คือ การจัดการกับผูส้ ่ งมอบ และหุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ กล่าวคือการเลื อกผูส้ ่ งมอบ
และหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ ควรคานึงถึงบทบาทการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นๆ เพื่อเป็ นการขยาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม จากองค์กรของตนไปสู่ องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และป้ องกันปั ญหาที่อาจจะ
ตามจากความซับซ้อนของระบบองค์กรสมัยใหม่ที่ยากต่อการควบคุมอาจจะมีนโยบายหรื อกิจกรรม
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ที่ส่งเสริ มประเด็นเหล่านี้ อาทิ ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเป็ นผูส้ ่ งมอบ ด้วยการส่ งที่ปรึ กษา
ไปช่วยพัฒนาระบบการทางานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้น
การดูแลผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อสิ นค้า/บริ การขององค์กร เป็ นแหล่งที่มาของรายได้
ดังนั้นจึงต้องมีระบบการดูแลผูบ้ ริ โภคในทุกๆ กระบวนการของสิ นค้า/บริ การตั้งแต่การผลิ ตการขาย
ไปจนถึ งการทิ้งให้ปลอดภัย มีประสิ ทธิ ภาพทั้งในเชิ งคุณภาพและราคา และมีจริ ยธรรมนอกจากนั้น
ยังสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคด้วยการ เลือกผลิต/จาหน่ ายสิ นค้า/บริ การเฉพาะด้านให้
เหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค หรื อแม้แต่ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ให้สามารถใช้ได้กบั ทุกกลุ่มรวมถึ งผูพ้ ิการ
เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้าที่มีอกั ษรเบรลล์ และ/หรื อสั่งการด้วยเสี ยงสาหรับคนปกติและคนตาบอดใช้ได้
ความรับผิดชอบต่อชุ มชนใกล้เคียง ตามปกติองค์กรต่างๆ จะเอื้อประโยชน์ต่อชุ มชนอยูแ่ ล้ว
เช่น จ้างแรงงานชุมชน ซึ่ งทาให้ชุมชนมีรายได้และรายได้ ภาษีของพื้นที่ ซึ่ งนาไปสู่ ทุนสาธารณะ
ที่สามารถนามาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้อีก องค์กรจึงควรมีส่วนช่วยเหลือทั้งด้านสุ ขภาพและ
สิ่ งแวดล้อมผ่านการบริ จาค หรื อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใดๆ ที่จะช่ วยพัฒนาชุ มชนและนาไปสู่
ความแข็งแรงของชุมชนนั้นๆ ซึ่ งผลตอบแทนที่องค์กรจะได้รับคือภาพลักษณ์ที่ดีนาไปสู่ ความร่ วมมือ
และพร้อมจะช่วยเหลือองค์กร
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจโดยรวมองค์กรที่อยูใ่ นเมือง หรื อองค์กรใหญ่ หรื อองค์กร
ที่มีสาขามากมายทัว่ ประเทศควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างโดยการบริ จาคทากิ จกรรม
หรื อสนับสนุ นในรู ปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขและพัฒนาสังคม ในประเด็นที่องค์กรเกี่ยวข้องสนใจ ซึ่ งถือ
เป็ นการแสดงบทบาทผูน้ าทางธุ รกิจต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมอย่างชัดเจนและควรอย่าง
ยิ่งที่จะต้องวัดผลได้ จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการวางแผนและการหาพันธมิตรในการปฏิบตั ิงานที่ดี ซึ่ งจะ
นามาสู่ ภาพลักษณ์ ที่ดี เป็ นรากฐานสาคัญในการสร้างความไว้วางใจและคุณค่าของบริ ษทั ในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การรับผิดชอบต่อโลกในมิติต่างๆ เช่น สิ่ งแวดล้อม สิ ทธิ มนุษยชน และประเด็นสาคัญอื่นๆ
ในระดับภูมิภาคและหรื อระดับโลก ตามความเหมาะสมและศักยภาพขององค์กรโดยสามารถร่ วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เช่น รัฐบาล NGO สถาบันการศึกษาองค์กรธุ รกิจอื่นๆ เป็ นต้น
หลักการสาคัญของความรั บผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจ
วัลลภา เฉลิมวงศาเวช (2557 : 15) องค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ได้ใช้เวลา
ในการรวบรวมความคิด ข้อเสนอแนะ เหตุผล วิธีการ แนวทาง และขอบเขตของเนื้ อหาที่เกี่ยวกับ
ความรับ ผิดชอบทางสัง คมของธุ รกิ จมาเป็ นเวลานานถึ ง 10 ปี เพื่อ ใช้เป็ นมาตรฐานการแสดง
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบของธุ รกิ จและสิ่ งแวดล้อมจากการตัดสิ นใจ และดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ
ขององค์กร เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของคนในสังคมและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนทางองค์กร ซึ่ งมาตรฐานว่าด้วย
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจได้ประกาศใช้อย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010
ภายใต้หลักในการกาหนดทิศทาง 7 ประการที่องค์กรพึงปฏิบตั ิ คือ
1. หลักการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2. หลักการเคารพต่อแนวปฏิบตั ิระดับชาติหรื อระดับสากล
3. หลักการให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. หลักของการแสดงรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้
5. หลักการความโปร่ งใส
6. หลักการความเคารพในสิ ทธิมนุษยชน
7. หลักการความเคารพในความหลากหลาย
คณะทางานส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั จดทะเบียน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้หลักการที่สาคัญใน
การเปิ ดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็ นการปฏิบตั ิตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ได้แก่ การกากับ
ดูแลองค์กรที่ดี การประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรม การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนและการปฏิบตั ิต่อ
แรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสังคม การดู แลรักษา
สิ่ งแวดล้อม และนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนิ นงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิจ
การวัดความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจ
จากการวัดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจนั้นได้มีการทาการสังเคราะห์โดยศึกษาจาก
พรรณทิ ม า สรรพศิ รินันท์ (2552 : 23) ได้ศึก ษาเรื่ อง การจัดการการสื่ อสารเกี่ ย วกับ
ความรั บ ผิดชอบต่อสัง คมของธุ รกิ จ ด้า นสิ่ ง แวดล้อมของศู นย์ก ารค้าครบวงจรในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่าศูนย์การค้าแบบครบวงจรในประเทศไทย ทั้งสามองค์กร มีการจัดการองค์กรอย่าง
เป็ นระบบ โดยมีนโนบายการดาเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน
การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการจัดสรรลาดับหน้าที่การทางาน การกาหนดให้หน่วยงานภายในองค์กร
มีส่วนงานต่างๆ สนับสนุนการดาเนินการ การประสานงานมุ่งไปสู่ เป้ าหมายขององค์กร นอกจากนี้
การกาหนดพันธกิ จ และวิสัยทัศน์ของแต่ละองค์กรที่มีความชัดเจนในการดาเนิ นความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุ รกิจ ด้านสิ่ งแวดล้อม ทุกองค์กรมีการระดมความเห็นของแต่ละส่ วนงานที่เกี่ ยวข้องจัดทา
เป็ นแผนการดาเนิ นงานทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวเพื่อดาเนิ นการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิจ ด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรมและมีความต่อเนื่ อง
เพ็ญนภา ดีชยั ยะ (2552 : 14) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในฐานะบรรทัดฐานทาง
สังคมในบริ บทโลกาภิวตั น์ : กรณี ศึกษา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศึกษาสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
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ที่เป็ นปั จจุบนั ต่อประเด็น CSR ของภาครัฐและองค์กรธุ รกิจในประเทศไทย ตลอดจนความเชื่ อมโยง
ของทั้งสองภาคส่ วน รวมไปถึงศึกษาถึงความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ CSR ขององค์กรไทยในบริ บท
โลกาภิวฒั น์ ทั้งในภาพกว้างและการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ
ประกอบกัน และมีการเลือกกรณี ศึกษา ซึ่ งเลือกกรณี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจากเป็ นกรณี
ที่มีความโดดเด่ นในการกล่าวถึ งประเด็น CSR อย่างกว้างขวาง ในช่ วงเวลาที่ทาการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า
CSR ในสังคมไทยเริ่ มมีมานานแล้ว หากแต่เป็ นในรู ปแบบของการให้บริ จาค การบริ จาค และการบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ขององค์กรธุ รกิจต่อมามีการเรี ยกร้องให้เห็นความสาคัญของ CSR มากกว่านั้น
กล่าวคือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจต้องรวมไปถึงการดูแลไม่ให้กระบวนการประกอบธุ รกิ จ
ส่ งผลกระทบต่อสังคมทั้งในทุกๆ ด้าน เช่ นไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหาต่อสภาวะแวดล้อม ไม่มีการปฏิบตั ิต่อ
พนักงานหรื อลูกจ้างอย่างไม่เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น ซึ่ งในระยะแรก ภาคธุ รกิจ
ยังไม่มีการตอบรับที่ชดั เจน การทา CSR ส่ วนใหญ่จะเป็ นไปในรู ปแบบของการสร้างภาพลักษณ์มากกว่า
แต่เมื่อประชาชน ภาคประชาสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่ อสารมวลชน เริ่ มให้เห็ นความสาคัญ
ของ CSR และออกมาเคลื่อนไหวกันอย่างจริ งจังและต่อเนื่ องมาเป็ นเวลาถึงสิ บปี ประกอบกับการอยูใ่ น
สังคมโลกาภิวฒั น์ที่สังคมมีการรับรู ้และเรี ยนรู ้เพื่อจะเตรี ยมพร้อมต่อประเด็นดังกล่าว ดังจะเห็นได้ชดั
จากกรณี ศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่ งแรงขับจากภาคส่ วนต่างๆ ถือเป็ นแรงกดดันทางสังคม
อันเป็ นผลทาให้ภาครัฐต้องหันมาให้ความสาคัญมี ความชัดเจนต่อนโยบายเกี่ ยวกับประเด็นดังกล่าว
มากขึ้นอีกทั้งภาคธุ รกิจก็ตอ้ งยอมรับว่าการทา CSR ตามความคาดหวังของสังคมนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นยิ่ง
ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญประการหนึ่งของสังคม
มินทร์ ฐิตา จิราธรรมวัฒน์ (2553 : 17) การรับรู ้และทัศนคติที่ประชาชนมีต่อภาพลักษณ์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ (CSR) ของบริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์
การดาเนิ นการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ที่นามาศึกษา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ โครงการปลู กป่ าถาวรเฉลิมพระเกี ยรติ 1 ล้านไร่ โครงการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ โครงการลูกโลกสี เขียว โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านสังคม โครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินยั จราจรโครงการ
โรงเรี ยนในฝัน โครงการจัดสร้างอาคารเรี ยนและห้องสมุด โครงการประกวดศิลปกรรมและด้านชุ มชน
โครงการวิสาหกิจชุมชน โครงการปั นน้ าใจให้ชุมชน และโครงการค่ายเยาวชนอนุ รักษ์พลังงาน
จณิ น เอี่ยมสะอาด (2550 : 13) รู ปแบบและการสื่ อสารการดาเนิ นองค์กรอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิจไทย รู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ประกอบด้วย
ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านสิ่ งแวดล้อม และความรับผิดชอบด้านสังคม
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จากการทบทวนวรรณกรรมการวัดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ มีอยู่ 5 ด้าน ประกอบด้วย
การกากับดูแลองค์กรที่ดี การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค การร่ วม
พัฒนาชุมชนและสังคม และการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
การกากับดูแลองค์ กรทีด่ ี
เครื อข่ายทรัพยากรเพื่อสังคม (2556 : 9) ได้เรี ยกการกากับดู แลองค์กรในอีกชื่ อหนึ่ งว่า
บรรษัทภิบาล ในภาคเอกชน เป็ นโครงสร้างและกระบวนการภายในองค์กรที่จดั ให้มีข้ ึนสาหรับ
การกาหนดทิศทางและสอดส่ องดูแลการปฏิ บตั ิงานขององค์กรให้มีความถูกต้อง โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้เจริ ญก้าวหน้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อความเสี ยหายขององค์กรพร้อมกัน
กับความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่ งเสริ มการเติบโตขององค์กรอย่างมัน่ คง หลักการกากับ
ดูแลองค์กรที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศเผยแพร่ น้ นั
มีอยูด่ ว้ ยกัน 5 หมวด ได้แก่ สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกันบทบาทของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการกากับดูแลองค์กรทั้ง 5 หมวดนี้ หมวด 1 และหมวด 2 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับผูถ้ ือหุ ้น
หมวด 4 และหมวด 5 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ซึ่ งทั้งผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการถือเป็ นผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยในองค์กร ขณะที่หมวดที่ 3 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากองค์กรตามสิ ทธิ
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งถือเป็ นการดาเนิ นความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐานของกิจการ ขณะที่
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ หรื อที่เรี ยกว่า บรรษัทบริ บาล เป็ นกลไกการดาเนิ นงานในกิจการ
ที่เชื่ อมโยงสู่ กระบวนการภายนอก ที่องค์กรจัดให้มีข้ ึนภายใต้จุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการสร้างประโยชน์แก่
องค์กรและส่ วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การสังเคราะห์ช่วยเหลือส่ วนรวมตามกาลัง
และความสามารถขององค์กร อันจะนาไปสู่ ความยัง่ ยืนขององค์กรในระยะยาว บรรษัทบริ บาล จึงเป็ น
การดูแลรักษาไม่เฉพาะในส่ วนที่เป็ นองค์กร แต่ยงั แผ่ขยายกว้างออกไปครอบคลุมในส่ วนที่เป็ นผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทั้งหมดที่อยู่โดยรอบองค์กร ด้วยเงื่อนไขของความสานึ กรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะนิ ติ
พลเมือง โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็ นธรรม
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.set.or.th, 2558)
การกากับดูแลองค์กร มีชื่อเรี ยกอื่นที่อาจได้ยินในบริ บทต่างๆ เช่น บรรษัทภิบาล มีความหมายทานอง
เดียวกันว่า หมายถึง การบริ หารจัดการองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และคานึ งถึงผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
สังเวียน อินทรวิชยั (2548 : 19) ได้ให้ความหมายว่า การกากับดูแลองค์กร หมายถึงระบบ
ที่จดั ให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้ าและการควบคุมขององค์กรให้มีความรับผิดชอบ
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ตามหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินลงทุนและเพิ่มมูลค่า
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริ ยธรรมที่ดีโดยรวมประกอบ
ณิ ชนันท์ จันทรเขตต์ (2554 : 24) ได้ให้ความหมายของการกากับดูแลองค์กร หมายถึงหลัก
ของการบริ หารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นให้ทุกคนทุกฝ่ ายที่มีส่วนได้เสี ย พึงใช้สิทธิ ความเป็ นเจ้าของเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรผ่านกระบวนการการบริ หารงาน ซึ่ งผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั พนักงานบริ ษทั ลูกค้า ตัวแทนจาหน่ายปั จจัยการผลิต คู่แข่งขัน
ทางการค้า รวมถึงสังคมและสิ่ งแวดล้อม
สมคิด บางโม (2549 : 15) กล่าวว่า หลักการกากับดูแลองค์กร เป็ นการกากับติดตามควบคุม
ให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุตามเป้ าหมายขององค์กร มีส่วนช่วยให้การดาเนิ นงานเป็ นไป
ตามกระบวนการดังนั้น การสร้างการกากับดูแลองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรจึงมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันให้แก่องค์กร ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก การสร้าง
การกากับดูแลองค์กรที่ดี จะเป็ นตัวกระตุน้ และตัวนาวิถีแก่ทุกคนในองค์กรให้มุ่งถึงประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล การประหยัด การสร้ างคุ ณภาพและการรักษาสิ่ งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ
เพื่อเป็ นการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เหนือคูแข่งขันนาไปสู่ การยอมรับในสังคม
2. เพื่อสร้างกาไร ความมีเสถียรภาพ ความเจริ ญเติบโต และความเผื่อแผ่สังคม
3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเสาะหาพันธมิตรทางองค์กรที่มีการกากับดู แลองค์กรที่ดีของไทย
ทั้งในและต่างประเทศ ต้องแสวงหาพันธมิตรทางธุ รกิจเพื่อให้เกิดการเกื้ อกูลและส่ งเสริ มซึ่ งกันและ
กันในด้านเทคนิ ค ด้านการตลาด ด้านความชานาญ และเครื อข่ายองค์กรอันจะนาไปสู่ ความอยูร่ อดของ
องค์กร
4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ ตลาดทุนของโลก ในปี พ.ศ. 2545 ตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอ
หลักการกากับดูแลกิจกการที่ดี 15 ข้อแก่ องค์กรจดทะเบียนทุกองค์กรต้องเปิ ดเผยการปฏิบตั ิตามหลักการ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและตรวจสอบได้อนั จะช่ วย
สร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
หลักการกากับดูแล
การกากับดู แลกิจการที่เป็ นการจัดให้มีระบบบริ หารจัดการอย่างรู ้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ
ในการจัดการอย่างโปร่ งใส เท่าเทียม เป็ นธรรมมีประสิ ทธิ ภาพสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งจะช่วยสร้าง
ความเชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายอันจะนาไปสู่
ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
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แนวปฏิบัติในการกากับดูแล
ศึกษาและปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในเรื่ องหลักการกากับดูแลองค์กรที่ออกโดยหน่วยงาน
กากับดูแล หรื อสมาคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น หลักการกากับดูแลองค์กรที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน
ปี 2549 ที่จดั ทาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งให้สอดคล้อง
กับหลักการกากับดูแลองค์กรเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในด้านการเปิ ดเผยข้อมูล
และความโปร่ งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั (วรรณชา กาญจนมุสิก, 2554 : 23)
สรุ ปได้วา่ องค์กรมีการกากับดูแลองค์กรในระดับที่เข้มงวดและเป็ นไปตามมาตรฐานและ
ข้อบ่งชี้ ในการประเมินความสาเร็ จของการดาเนิ นการกากับดูแลองค์กรตามที่ กลต.กาหนดมีเป้ าหมาย
ที่ชดั เจนว่าจะดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีจดั การระบบการดาเนิ นงาน อย่างโปร่ งใสการดาเนินงาน
ที่ให้ผบู ้ ริ โภคหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ สามารถดาเนิ นงานได้อย่างรวดเร็ ว และ
ถูกต้องตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีการปรับปรุ งสถานที่ทางานให้ดียงิ่ ขึ้นอยูเ่ สมอให้ความสาคัญ
กับพนักงานและดูแลพนักงานเป็ นอย่างดีเหนื อกว่าที่กฎหมายได้กาหนดไว้
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กร ครอบคลุมการเคารพกฎหมายปราศจากการมี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายในการปฏิบตั ิ
ต่อ ลู ก ค้า และผู บ้ ริ โ ภค การปฏิ บ ตั ิ ต่อ คู ่แ ข่ง ทางการค้า การจัด ซื้ อ จัด หาและการปฏิ บ ตั ิ ต่อ คู ่ค า้
ความรับผิดชอบต่อชุ มชนและสังคมโดยรวม การปฏิ บตั ิต่อพนักงาน การควบคุ มและการตรวจสอบ
ภายใน การรับการให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ความปลอดภัยด้านสุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
ทรัพย์สินทางปั ญญาและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริ ษทั กาหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับ
การอบรมในระหว่างการปฐมนิ เทศ และการพัฒนาหลักสู ตรอบรมทบทวนสาหรับพนักงานปั จจุบนั
เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคนมีความตระหนักและเข้าใจอยูเ่ สมอ เพื่อสร้างจิตสานึกและความเข้าใจ
ของพนักงาน และยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการวัดประสิ ทธิ ผลของระบบเพื่อการปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการสร้างจิตสานึ กทัว่ ทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่ องผ่านสื่ อและกิ จกรรมต่างๆ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าพนักงานสามารถนาจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจไปประยุกต์ในการทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
หลักการของการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ กับผูเ้ กี่ยวข้องอันจะส่ งผล
ดีต่อองค์กรในระยะยาว ทั้งนี้ องค์กรควรถื อปฏิ บตั ิตามแนวทางเพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมในการดาเนิ น
องค์กร โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดาเนิ นงานที่ไม่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
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แนวปฏิบัติของการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
1. หลีกเลี่ ยงการดาเนิ นการที่ อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อหากพบว่ามี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็ นธรรมและมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่สาคัญอย่างครบถ้วน
2. จัดให้มีระบบการบริ หารจัดการที่สามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชกั ช้ารวมถึงมีกระบวนการ
แก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมกับให้ความเป็ นธรรมหากเกิดกรณี ดงั กล่าวขึ้น
สรุ ปได้วา่ องค์กรมีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การ มีการจัดจาหน่ายสิ นค้า
และบริ การด้วยราคาที่เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน
โดยสอดคล้องกับผลการดาเนิ นงาน มีความมุ่งมัน่ สร้างความเติบโตอย่างมัน่ คง เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับ
ผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนจากการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพและผลประกอบการที่ดี
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ตามหลักศีลธรรมแล้ว ผูผ้ ลิ ตควรจะมีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ในกรณี ที่สินค้าของตน
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ผบู ้ ริ โภคและในทางกฎหมายผูบ้ ริ โภคก็มีสิทธิ ที่จะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจาก
ผูผ้ ลิตได้ถา้ หากได้รับอันตราย จากการบริ โภคสิ นค้านั้น ผูผ้ ลิตไม่มีขอ้ อ้างใดๆ ที่จะเลี่ยงความรับผิดชอบ
ได้เลยแม้วา่ บางครั้งสิ่ งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็ นเหตุสุดวิสัยก็ตาม ความรับผิดชอบ หมายถึงความรับผิดชอบ
ในแง่ของการชดเชยค่าเสี ยหาย (นิตยสารผูจ้ ดั การ, http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=30907,
2558)
หลักการของความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
สิ นค้าและบริ การขององค์กรไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ ยงหรื ออันตรายต่อผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้องค์กร
ควรปรับปรุ งมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การให้มีความเป็ นสากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมทั้ง
ควรพัฒนาสิ นค้าและบริ การเพื่อเป็ นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปั ญหาของสังคมด้วย
แนวปฏิบัติของความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
1. ผลิตสิ นค้าและบริ การที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ โดยไม่ผลิตสิ นค้าที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค รวมถึงมีกระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าและบริ การที่ไม่ปลอดภัย
2. จัดเก็บข้อมูลผูบ้ ริ โภคอย่างปลอดภัย ไม่ส่งต่อข้อมูลผูบ้ ริ โภคให้กบั ผูอ้ ื่นนอกจากจะได้รับ
ความยินยอมจากผูบ้ ริ โภคก่อน
3. ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผบู ้ ริ โภค โดยคานึ งถึงสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ เช่น ไม่โฆษณาเกินจริ ง ฉลากสิ นค้าควรมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนใช้ภาษาเรี ยบง่าย
ต่อการทาความเข้าใจ บอกวิธีการใช้สินค้าอย่างปลอดภัยรวมถึงการกาจัดซากขยะหลังการใช้งาน เป็ นต้น
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4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับ
การนาพาสังคมผูบ้ ริ โภคให้เป็ นสังคมคนดี มีวฒั นธรรมและคุณธรรม ที่ยงั ให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ได้ตลอดไปอย่างยัง่ ยืน
สรุ ปได้ว่า องค์กรมีการผลิตสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้มาตรฐานมีการให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ งแก่ผบู ้ ริ โภค
มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่เลือกใช้สินค้าและบริ การ มีการจัดระบบบริ การ
ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถร้องเรี ยนปั ญหาและซักถามข้อสงสัยในตัวสิ นค้าและบริ การ
การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมเป็ นการร่ วมแรงร่ วมใจกันทั้งในและภายนอกชุมชนผลกระทบ
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สถานประกอบการต้องรับผิดชอบต่อชุมชนที่จะต้องประสานสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
มีค่านิ ยมที่ดีต่อสถานประกอบการ ช่วยกันแก้ไขปั ญหาในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม ชุมชน
อยูไ่ ด้ บริ ษทั อยูไ่ ด้ กระทาการสิ่ งใดต้องไม่หวังผลตอบแทนในเชิงพาณิ ชย์หรื อผลกาไร กระทาด้วย
ความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมแผ่นดิ นถิ่นเกิ ดหรื อเป็ นการอาศัยแผ่นดินทากิน การพัฒนา
ชุมชนในขั้นสู ง องค์กรจะต้องมีหน่วยงานหลักไว้เพื่อมุ่งเน้นส่ งเสริ มประชาชนให้มีส่วนร่ วมตามสิ ทธิ
ที่เท่าเทียมกัน และมีมาตรฐานที่สง่างามกับประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิควรจัดเป็ นกระบวนการ
ภายในเพื่อชุมชน ควรมีบญั ชีเพื่อกาหนดความสัมพันธ์ที่อยูเ่ หนื ออุปสรรคทั้งปวง
การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสังคมจะเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุ รกิ จ
การค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งสถานประกอบการองค์กรห้างร้านจะต้องตระหนักในการที่จะเข้าไปมี
บทบาทตาม ประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ประเด็นที่ 2 การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริ ยธรรม
ประเด็นที่ 3 การสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาฝี มือแรงงาน การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาพื้นถิ่น
ประเด็นที่ 4 สุ ขภาพอนามัยความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ประเด็นที่ 5 การลงทุนทางสังคม
การอยูร่ ่ วมกันในสังคมที่พฒั นาแล้วนั้น บริ บทของสังคมจะมีความเป็ นปึ กแผ่นที่รวมกัน
ขึ้นเป็ นชาติ ความเป็ นชาติ (โกวิทย์ วงศ์สรวัฒน์, 2552 : 23) การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลายด้วยระดับของจิตสานึ กต่อตนเองที่แตกต่างกัน
และถูกรวมเข้าด้วยกันกับกลุ่มทางอุดมการณ์ของชุ มชนและกลุ่มทางการเมืองที่แตกต่างหลากหลาย
อย่างกว้างขวางได้อย่างสอดคล้องต้องกัน (Benedict Anderson, 2552 : 12) อาจจาแนกออกเป็ นการมี
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ส่ วนร่ วมทางการเมือง การมีส่วนร่ วมด้านการพัฒนา และการมีส่วนร่ วมด้านจิตวิทยา การมีส่วนร่ วม
ของชุมชนและการพัฒนา ส่ วนหนึ่ งคือการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่มีผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
ต่อผลกระทบของการดาเนินการขององค์กร ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุ นและการตรวจสอบร่ วมกับ
ชุมชน
องค์กรยังสามารถมีส่วนร่ วมในการจ้างงานคนในพื้นที่อาจมีการขยายการจัดกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี โดยผ่านการลงทุนทางสังคมให้เกิดความมัน่ คง การสร้างรายได้
ผ่านท้องถิ่นโดยริ เริ่ มการพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายการศึกษาทางการพัฒนาทักษะฝี มือการสร้างโปรแกรม
ในการพัฒนาชุมชน การให้ความช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์วฒั นธรรม การบริ การด้านสุ ขภาพ ส่ งเสริ ม
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบันชุ มชนของกลุ่มจัดโครงการทางวัฒนธรรมสังคมสิ่ งแวดล้อม
และเครื อข่ายท้องถิ่นกับสถาบันทางการศึกษา เป็ นต้น
การลงทุนทางสังคมเป็ นวิธีการที่องค์กรสามารถนาไปสู่ การพัฒนาชุมชนในสถานที่ประกอบการ
ขององค์กรได้โดยทัว่ ๆ ไปการลงทุนทางสังคมเป็ นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์โดยตรงของกิจการ
แต่ควรทาเพิ่มจากกิจกรรมหลักโดยการออกแบบกิจกรรมเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ชุมชน
การพัฒนาชุ มชนในขั้นสู ง องค์กรจะต้องมีหน่ วยงานหลักไว้เพื่อมุ่งเน้นส่ งเสริ มประชาชน
ให้มีส่วนร่ วมตามสิ ทธิ ที่เท่าเทียมกันและมีมาตรฐานที่สง่างามกับประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ควรจัดเป็ นกระบวนการภายในเพื่อชุมชน ควรมีบญั ชีเพื่อกาหนดความสัมพันธ์ที่อยูเ่ หนื ออุปสรรคทั้งปวง
การพัฒนาชุ มชนเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ การร่ วมกันพัฒนาชุ มชน
และสังคมมีหนทางที่หลากหลายรู ปแบบที่จะกระทาให้เกิดความรับผิดชอบ และมีความเต็มใจที่จะทา
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ถึงผลประอันที่จะเกิดกับบริ ษทั โดยทางตรงแต่ผลที่ได้มาจะเป็ นการเกิด
แบบทางอ้อมส่ งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สรุ ปได้วา่ กิจการมีนโยบายช่วยส่ งเสริ มและพัฒนาชุ มชน มีการสนับสนุ นทุนการศึกษา
และเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคมให้แก่เยาวชน มีกิจกรรมปลูกจิตสานึ กให้ผบู ้ ริ โภคช่วยเหลือพัฒนา
ชุ มชนและสังคม มีการปรับปรุ งบารุ งรักษาและบาบัดสิ่ งแวดล้อมให้กลับมามีสภาพเดิมกิจการได้เปิ ด
โอกาสและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การเสริ มสร้างอาชี พ รวมใจบรรเทาน้ าท่วมเป็ นต้น
อีกทั้งให้การสนับสนุ นและร่ วมบริ จาคให้แก่องค์กรต่างๆ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นในการจัดกิ จกรรม
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
หลักการของการร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
ชุ มชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนั้น มีความสาคัญยิ่งในฐานะเป็ นปั จจัย
เอื้อต่อการดาเนิ นงานขององค์กร ดังนั้นองค์กรควรจัดกิจกรรมทางสังคมและมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสิ นค้า และบริ การขององค์กร
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โดยการแสดงตัวเป็ นพลเมืองที่ดีของชุ มชนนั้น พร้อมกับคิดค้นวิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบ
ในทางลบต่อชุมชนและสังคม ที่เกิดจากกระบวนการดาเนิ นงานขององค์กรในที่สุด
แนวปฏิบัติของการร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
1. สนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
2. ร่ วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
3. สนับสนุ นให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น
สถานศึกษา สถานพยาบาล ถนน เป็ นต้น
4. สนับสนุ นและมีส่วนร่ วมในการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การทาความดี ลดอบายมุขเพื่อความอยูด่ ีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม คือ กระบวนการจัดการรู ปแบบใหม่ที่ตอ้ งคานึงถึงองค์ประกอบ
ทั้งระบบการผลิต การจัดส่ ง การจาหน่ าย และการจัดการกับซากเศษเหลื อทิ้งโดยจะต้องทาการตรวจหา
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจริ งกับ กระบวนการผลิต ซึ่ งแต่เดิมนั้นโรงงานผูผ้ ลิตจะเน้นเฉพาะ
แค่ราคาและมาตรฐานด้านคุณภาพของสิ นค้าเท่านั้น แต่ในปั จจุบนั นอกจากจะคานึ งถึงคุณภาพของตัว
สิ นค้าแล้ว ยังจะต้องรวมไปถึงมาตรฐานด้านสุ ขภาพพลานามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ที่การผลิตจะมีผลโดยตรงทั้งก่อนหรื อหลังการผลิต เรี ยกว่า บัญชี ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมที่จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลคานวณ และทารายงาน ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและระบบนิเวศน์ ทั้ง 3 ส่ วน เข้ามาพิจารณา
ในการคิดต้นทุน สิ นค้าและบริ การ ทั้งกระบวนการเครื่ องมือที่ใช้สาหรับระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ความสานึ กในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมในต่างประเทศที่เป็ นประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิ จ ต่างก็เริ่ มใส่ ใจ
เรื่ องสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นและมีความใส่ ใจในเรื่ องผลกระทบในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น จนอาจจะเรี ยก
ได้วา่ โลกของเรากาลังก้าวต่อไปจากยุคข้อมูลข่าวสารยุคแห่ งการเรี ยนรู ้ ไปสู่ อีกช่วงหนึ่ งแล้วนัน่ ก็คือ
ยุคของสังคมสี เขียว สังคมแห่ งสุ ขภาพพลานามัยที่ดี ยุคแห่ งความกังวลเรื่ องโลกร้อน ยุคแห่ งการกังวล
เรื่ องขยะเป็ นพิษ มลพิษทั้งทางน้ า ทางเสี ยง ทางอากาศ ยุคที่ประชาชนหรื อผูบ้ ริ โภคเริ่ มจะเป็ นผูเ้ รี ยกร้อง
ให้ผขู ้ าย หรื อผูผ้ ลิต มีจิตสานึ ก มีความรับผิดชอบ มิใช่แต่เพียงผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพ หรื อให้มีตน้ ทุน
ที่ต่าแต่เพียงอย่างเดียว แต่เขาก็จะเรี ยกร้องให้ผผู ้ ลิตมีความรับผิดชอบ มีจิตสานึ กมากขึ้น และในที่สุด
พวกเขาก็จะเริ่ มเลือกซื้ อสิ นค้าที่สะอาดเท่านั้น สิ นค้าที่สกปรก เจือปน สิ นค้าที่ปล่อยของเสี ยสิ นค้า
ที่กลายเป็ นขยะเหลือมากมายจะต้องเป็ นปั ญหาให้กบั พวกเขา สังคมจึงเริ่ มเรี ยกร้องมากขึ้นๆจนเป็ น
แรงกดดันที่ทาให้ผผู ้ ลิตต้องเร่ งปรับตัวโดยด่วน เพื่อจัดการกับเรื่ องสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้
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หลักการของการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรโลกกับปั จจัยความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็ น
สาเหตุของการบริ โภคทรัพยากรธรรมชาติจานวนมหาศาลเกินกว่าความจาเป็ นยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้ง
ทางน้ า อากาศ ขยะ สารพิษ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาโดยภาวะโลกร้อน จึงกระทบต่อมนุ ษย์
และระบบนิ เวศน์ ดังนั้นองค์กรจึงมีหน้าที่ในการปรับปรุ งคุ ณภาพชี วิตมนุ ษย์ดว้ ยการจัดการปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมโดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมเป็ นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน
แนวปฏิบัติของการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
1. จัดให้มีระบบการบริ หารงานด้านสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม และติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการดังกล่าว อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับประเด็นสิ่ งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศน์
ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ
2. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม โดยคานึ งถึงการลด
ปริ มาณและการบาบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ ธรรมชาติ
3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนาทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่
4. พัฒนาสิ นค้าและบริ การที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
5. ส่ งเสริ มให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริ การ
ขององค์กร
สรุ ปได้วา่ องค์กรมีการให้ความรู ้เพื่อปลูกจิตสานึ กในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม แก่พนักงาน
ของบริ ษทั และผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป มีการจัดนโยบายรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น การลดโลกร้อนการปลูกต้นไม้
มีการจัดการรณรงค์เพื่อส่ งเสริ มการประหยัดพลังงาน มีการจัดการสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม และได้มีการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
แนวคิดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้ อมูลทางด้ านบัญชี สิ่งแวดล้ อมในงบการเงิน
สุ ภทั รษร ทวีจนั ทร์ (2556 : 136) กล่าวว่า การบัญชี สิ่งแวดล้อม เป็ นหนึ่ งในการบัญชี ที่ให้
ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเป็ นวิวฒั นาการทางการบัญชีแขนงหนึ่งที่นกั บัญชี
สมัยใหม่ได้พฒั นาขึ้นมา เดิมการบัญชี จาทาหน้าที่แค่จดบันทึกรวบรวม สรุ ป รายงานและเปิ ดเผยข้อมูล
เชิ งเศรษฐกิจในรู ปของหน่วยงานตราเป็ นหลัก แต่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริ งของการดาเนิ นธุ รกิ จ
ในเชิ งคุณภาพ (Guthric and Boedker, 2006 : 35) นักบัญชี สมัยใหม่ จึงพยายามเข้ามามีบทบาทในการ
กาหนดและสร้างรู ปแบบวิธีการทางการบัญชี ที่สะท้อนถึงการตระหนักเกี่ยวกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มี
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ผลกระทบต่อองค์กร ด้วยการค้นหามาตรการที่ก่อให้เกิดการปรับโครงสร้างรายงานทางการเงินแบบเดิม
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม โดยการรายงานกิจกรรมทั้งหมดและหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบภายใต้การผสมผสานความสาเร็ จของสังคมและสิ่ งแวดล้อมของธุ รกิจให้ผลทางการเงิน
และผลการดาเนิ นงานเป็ นหน่วยเดียว (Elkington, 1997 : 56) โดยระบุรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่ งแวดล้อมจากระบบบัญชีแบบเดิมออกมาให้ได้เพื่อนาเสนอข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึง
การตอบสนองต่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ในรู ปแบบของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งอาจเปิ ดเผยรวมไว้เป็ นส่ วนหนึ่งในรายงานทางการเงินหรื อเปิ ดเผยโดยแยกรายงานด้านสิ่ งแวดล้อม
กานดา แตะกระโทก (2548 : 12) กล่าวว่า การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกระบวนการของรายงาน
หรื อการนาเสนอข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบทางการเงิน โดยการจัดประเภทของรายงานและเหตุการณ์
ทางการบัญชี ตามลักษณเชิ งเศรษฐกิจ เพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วน เชื่ อถือได้
และเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ผูใ้ ช้สามารถนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของตนโดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กับองค์กรอื่นหรื อองค์กรเดียวกันแต่ต่างรอบบัญชีกนั งบการเงินจึงเป็ นเครื่ องสะท้อนถึงผลการดาเนินงาน
ของฝ่ ายบริ หารหรื อความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หาร ในการบริ หารทรัพยากรขององค์กรในรู ปแบบของ
รายงานทางการเงินที่เรี ยกว่า งบดุล งบกาไรขาดทุนงบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่ วนของเจ้าของหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
นิ พนธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปะพร ศรี จนั่ เพชร (2549 : 16) กล่าวว่า การเปิ ดเผยข้อมูล
ในรายงานการเงิน หมายถึง การเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ในรายงานทางการเงินที่องค์กรต้องเปิ ดเผยพร้อม
กับงบการเงินเพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงินได้ใช้ในการตัดสิ นใจซึ่ งจะไม่เข้าใจผิดและสามารถนาข้อมูลไปใช้
ในการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง การเปิ ดเผยข้อมูลมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจในข้อมูล
ที่นาเสนอและช่วยให้งบการเงินมีลกั ษณะเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
ความเชื่ อถือได้และการเปรี ยบเทียบกันได้ องค์กรจึงควรเปิ ดเผยข้อมูลที่จาเป็ นซึ่ งจะเป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจผิดและเป็ นการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตามควรและเพียงพอสาเหตุที่ทาให้องค์กร
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ความต้องการข้อมูล
ที่รวดเร็ วทันเวลา และการบัญชีเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมและกากับดูแล
หลักการของเปิ ดเผยข้ อมูล
กิจการควรเปิ ดเผยข้อมูลตามที่จาเป็ น เพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงินที่มีความรู ้ ความชานาญสามารถ
ตีความหมายของข้อมูลนั้นได้ โดยปกติองค์กรควรเปิ ดเผยข้อมูลโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 3 เรื่ อง
ได้แก่ ความเพียงพอของข้อมูล ความถูกต้องตามควรของข้อมูล และความครบถ้วนของข้อมูล
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เกณฑ์ ในการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. กิจการควรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญ ข้อมูลใดจะถือว่ามีนยั สาคัญ หากการไม่แสดง
ข้อมูลนั้นมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิ จกับผูใ้ ช้ กล่าวคือ การไม่แสดงรายการหรื อการ
ไม่เปิ ดเผยข้อมู ล ที่ มีนัยสาคัญจะส่ งผลให้ก ารตัดสิ นใจเชิ ง เศรษฐกิ จผิดพลาดได้ องค์ก รควรใช้
ความมีนยั สาคัญเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาว่ารายการใดต้องเปิ ดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชี กาหนดไว้
และองค์กรไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยรายการที่ไม่มีนยั สาคัญ
2. องค์กรควรแสดงรายการที่มีนยั สาคัญแต่ละรายการเป็ นรายการแยกต่างหากในงบการเงิน
ส่ วนรายการที่ไม่มีนยั สาคัญควรนาไปรวมกับรายการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรื อมีหน้าที่แบบเดียวกัน
โดยไม่จาเป็ นต้องแยกแสดง
3. องค์กรควรแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบทุกรายการที่มีนยั สาคัญในงบการเงินของงวดบัญชี
ปี ปั จจุบนั หากมาตรฐานการบัญชีมิได้อนุ ญาตหรื อกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
4. องค์กรแสดงคาอธิ บายและการวิเคราะห์รายละเอียดของจานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และยังรวมถึงข้อมูลที่มาตรฐานการบัญชีกาหนดหรื อสนับสนุนให้เปิ ดเผย
ข้ อมูลทีค่ วรเปิ ดเผย
องค์กรแสดงหรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่จาเป็ นในงบการเงิน หรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลที่ควรเปิ ดเผยมีดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไป ที่ควรเปิ ดเผยในงบการเงินมีดงั นี้ ส่ วนประกอบของงบการเงิน งบดุล ส่ วนของ
เจ้าของ งบกาไรขาดทุน ข้อมูลทัว่ ไปอื่นๆ
2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ ประเพณี ปฏิบตั ิ กฎเกณฑ์หรื อ
วิธีปฏิบตั ิที่กิจการเลือกใช้ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน นโยบายการบัญชี จึงหมายถึงวิธีการ
ใช้มาตรฐานการบัญชี ซึ่ งผูบ้ ริ หารขององค์กร ได้ใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่สุดสาหรับสถานการณ์น้ นั
เพื่อให้งบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทาขึ้นตามหลักการบัญชี รับรองทัว่ ไป โดยปกติ
ผูบ้ ริ หารจะเลือกใช้นโยบายการบัญชี ที่ทาให้งบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี
เฉพาะเรื่ องในกรณี ที่มาตรฐานการบัญชี ไม่ได้ระบุขอ้ กาหนดที่เป็ นเฉพาะไว้ผบู ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจ
เพื่อกาหนดนโยบายการบัญชีที่ทาให้งบการเงินมีลกั ษณะเชิงคุณภาพ
นโยบายการบัญชี ที่กิจการควรเปิ ดเผย เช่น เกณฑ์การรับรู ้รายได้ เกณฑ์ในการจัดทางบ
การเงินรวม เกณฑ์การรับรู ้รายการ สิ นค้าคงเหลือ การคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนหรื อ
การตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การบันทึกต้นทุนการกูย้ ืมและรายจ่ายอื่นๆ เป็ นสิ นทรัพย์ประมาณการ
หนี้สิน เป็ นต้น
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3. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี หมายรวมถึง
3.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการ บัญชีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีที่กิจการถือปฏิบตั ิจากหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปอย่างหนึ่ งเป็ นหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไปอีกอย่างหนึ่ง
3.2 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
3.3 การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่เสนอรายงาน
องค์กรควรเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี เฉพาะกรณี ที่มาตรฐานการบัญชี กาหนดให้
เปลี่ยนหรื อกรณี ที่การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวทาให้งบการเงินขององค์กรแสดงรายการหรื อเหตุการณ์
ทางบัญชี อย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้น การเปิ ดเผยข้อมูลจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นเนื่ องจากทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจ
ถึงนโยบายการบัญชีใหม่ เหตุผลและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี
4. รายการพิเศษ เป็ นรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่ผใู ้ ช้งบการเงินสนใจองค์กรอาจเปิ ดเผย
ลักษณะและจานวนเงินของรายการพิเศษแต่ละรายการ โดยแสดงในงบกาไรขาดทุน หรื ออาจแสดง
ยอดรวมของรายการพิเศษทุกรายการไว้ในงบกาไรขาดทุน พร้อมกับเปิ ดเผยรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการพิเศษไม่วา่ องค์กร
จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการพิเศษในลักษณะใด
ข้อผิดพลาดที่สาคัญ หมายถึง ข้อผิดพลาดของงวดก่อนที่พบในงวดปั จจุบนั แต่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญที่ทาให้งบการเงินของงวดก่อนขาดความน่าเชื่ อถือเมื่อกิจการพบข้อผิดพลาด
ที่สาคัญ องค์กรต้องใช้วธิ ี ปรับย้อนหลังและเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ลักษณะและเหตุผลของข้อผิดพลาด
สาคัญที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่ตอ้ งนามาปรับปรุ งงบการเงินของทุกงวดที่นาเสนอ จานวนผลสะสมของ
งวดก่อนๆ ที่ตอ้ งนามาปรับปรุ งกาไรสะสมต้นงวดของงบการเงินทุกงวดที่นาเสนอ ข้อเท็จจริ งที่วา่
ข้อมูลเปรี ยบเทียบได้มีการปรับให้ถูกต้องหรื อข้อเท็จจริ งที่วา่ กิจการไม่สามารถปรับข้อมูลเปรี ยบเทียบ
ให้ถูกต้องได้ในทางปฏิบตั ิ
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบดุลกับ
วันที่งบการเงินได้รับการอนุ มตั ิให้เผยแพร่ โดยสามารถแยกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ เหตุการณ์ภายหลังวันที่
ในงบดุลที่ตอ้ งปรับปรุ งและเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุลที่ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง
5. การดาเนินงานต่อเนื่อง
โดยทัว่ ไปงบการเงินจัดทาขึ้นตามข้อสมมติที่วา่ องค์กรจะดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและ
ดารงอยูต่ ่อไปในอนาคต นอกจากองค์กรมีความตั้งใจที่จะชาระบัญชี เลิกองค์กรหรื อไม่สามารถดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องได้ต่อไป ในกรณี ดงั กล่าว องค์กรต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่สาคัญ
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เกี่ยวกับสถานการณ์ หรื อเงื่อนไขอันเป็ นเหตุให้สงสัยว่าองค์กรจะไม่สามารถดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
และต้องเปิ ดเผยเกณฑ์การจัดทางบการเงิน และเหตุผลที่กิจการไม่อาจดาเนินงานอย่างต่อเนื่ องได้
6. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลแก่
ผูใ้ ช้งบการเงินให้ทราบถึงขนาดกาไรที่ทาได้ และแนวโน้มของความเจริ ญเติบโตในส่ วนงานที่มี
การประกอบธุ รกิจและมีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ แตกต่างกัน ซึ่ งดาเนินการภายใต้องค์กรเดียวกัน ผูใ้ ช้
ประโยชน์จากงบการเงินย่อมต้องการข้อมูลตามส่ วนงาน เพื่อประเมินความเสี่ ยงและผลตอบแทนจาก
การประกอบธุ รกิจที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน ซึ่งไม่อาจพิจารณาได้จากข้อมูลโดยรวมในงบการเงิน
7. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับบุคคลหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นลักษณะตามปกติ
ของการประกอบธุ รกิ จการค้า ความสัมพันธ์ ดงั กล่ า วอาจส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงิ นและผล
การดาเนิ นงานขององค์กรที่เสนอรายงานได้เนื่ องจากรายการที่เกิ ดขึ้นระหว่างกัน อาจเป็ นรายการที่มี
การกาหนดราคาไว้แล้ว ซึ่ งไม่ใช่รายการที่มีราคา ซึ่ งสามารถต่อรองกันโดยอิสระ การเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกันจึงมีความสาคัญ เนื่องจากผูใ้ ช้งบการเงินจะต้องได้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งประเภทและองค์ประกอบ
ของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกันด้วย
วิธีการเปิ ดเผยข้ อมูล
วิธีการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งองค์กรต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภท ลักษณะข้อมูลที่จะ
เปิ ดเผยและสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องโดยการแสดงรู ปแบบ การจัดรายการ คาอธิ บายคาศัพท์ที่ใช้เกณฑ์
ที่ใช้ในการคานวณและรายละเอียด ซึ่ งวิธีการเปิ ดเผยข้อมูลอาจทาได้ดงั นี้
1. รู ปแบบและการจัดเรี ยงลาดับรายการในงบการเงิน
2. รายละเอียดและศัพท์เฉพาะในงบการเงิน
3. การใช้ขอ้ ความในวงเล็บ
4. รายละเอียดประกอบหรื อตารางประกอบ
5. รายงานประจาปี
6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินที่สมบูรณ์ขององค์กร หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ การเปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้อย่างเพียงพอ
ใจตัวงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นวิธีการที่นกั บัญชีใช้ในการขยายหรื ออธิ บายบาง
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รายการที่แสดงในตัวงบการเงินโดยไม่ทาให้ความชัดเจนของงบการเงินลดลงและข้อมูลที่เปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบการเงินไม่ควรขัดแย้งหรื อซ้ าซ้อนกับข้อมูลในตัวงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ต้องมีโครงสร้างดังนี้
1. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทางบการเงิน และนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้กบั รายการ
และเหตุการณ์ทางบัญชีที่สาคัญ
2. เปิ ดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีกาหนด
3. ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงิน แต่เป็ นข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อให้งบการเงิน
แสดงโดยถูกต้องตามที่ควร
4. แสดงอย่างเป็ นระบบ รายการแต่ละรายการในงบดุล งบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
ต้องอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงหน่ วยงานที่เสนอรายงาน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมไว้ 3 ข้อ ดังนี้
1. กาหนดให้บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุนกาไร
และฐานะการแข่งขันของบริ ษทั หรื อการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมและต้องเปิ ดเผยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายสิ่ งแวดล้อมทั้งในปี ปั จจุบนั และในอนาคตด้วย
2. กาหนดให้บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยถึงการดาเนิ นงานตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นภายใต้
กฎหมายสิ่ งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสิ่ งแวดล้อมโดยการอธิ บายและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม กฎระเบียบข้อบังคับ ข้อผูกมัด เหตุการณ์ หรื อความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดผลกระทบที่มี
นัยสาคัญต่อสภาพคล่องและทรัพยากรด้านเงินทุนของบริ ษทั ในประเทศไทย มีการให้ความสาคัญกับ
การบัญชีสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ณ วันที่ 7 กันยายน 2552 บริ ษทั ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14000 จานวน
1,540 บริ ษทั ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ให้ความสาคัญต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552 : 13)
การศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศต้องการให้องค์กรต่างๆ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลในรู ปของตัวเงินมากขึ้น ควรมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ (ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร, 2552 : 15)
1. การเปิ ดเผยจานวนเงินที่ลงทุนในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากข้อบังคับตาม
กฎหมายและที่เกิดจากองค์กรดาเนินการโดยสมัครใจ
2. การเปิ ดเผยภาระหนี้สินที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
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3. การเปิ ดเผยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางด้านสภาพแวดล้อม
จากที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศไทยยังไม่มีวิธีการปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ชดั เจนลงไปว่าจะต้อง
บันทึกต้นทุนสิ่ งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม แต่มีนกั วิชาการรวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ให้
ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลสิ่ งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น บางองค์กรได้เริ่ มมีส่วนร่ วมในการช่วยอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมแล้ว ซึ่ งจะมีตน้ ทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรื อทาให้สิ่งแวดล้อมดีข้ ึน
ดังนั้น นักบัญชี ควรเข้ามามีบทบาทในการจัดทาบัญชีเพื่อสิ่ งแวดล้อม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การใช้บญั ชีเพื่อสิ่ งแวดล้อม คือ การขาดมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นาไปเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานได้อย่างชัดเจน จึงทาให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิ
ความสัมพันธ์ระหว่างการการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี กบั ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิจ
สุ พาดา สิ ริกุตตา (2556 : 428) ได้ศึกษาการเปิ ดเผยข้อมูลการบัญชี ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิจเพื่อชุมชน รัฐบาล พนักงาน ลูกค้า และเจ้าของเงินทุน ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูอ้ านวยการฝ่ ายการบัญชี /ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ของบริ ษทั จด
ทะเบียน จานวน 211 บริ ษทั สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า ผูม้ ีอิทธิ พลต่อนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล
มากที่สุด ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ ริ หารทุ กระดับ/ฝ่ ายการรายงานเกี่ ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุดได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจในการเปิ ดเผยข้อมูลการบัญชี อยูใ่ นระดับปานกลาง ประเภทธุ รกิจ
ของบริ ษทั จดทะเบียนแตกต่างกันมีการเปิ ดเผยข้อมูลการบัญชี ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจเพื่อ
ชุมชน และเพื่อพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01บริ ษทั จดทะเบียนที่มีนโยบาย
ระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการเปิ ดเผยข้อมูลแตกต่างกันมีการเปิ ดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิจโดยรวม และเพื่อชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
Trotman and Bradley (1981 : 62) ได้ศึกษาการเปิ ดเผยความรั บผิดชอบต่อสั งคมของธุ รกิ จ
จากรายงานประจาปี ศ.ศ.1978 ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ในหัวข้อเรื่ อง
พนักงานความเกี่ยวข้องกับชุมชน สิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยของสิ นค้าและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งพบว่า
มีเพียง 83 บริ ษทั (ร้อยละ 40) ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ ยังได้ศึกษาถึง
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั จานวนการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ปั จจัยดังกล่าว
ประกอบด้วยขนาดบริ ษทั ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ ข้อจากัดของสังคม และระดับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ปั จจัยนี้ ได้นามากาหนดเป็ นสมมติฐานเพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ ซึ่ งผลการศึกษาสรุ ปว่าขนาดของ
บริ ษทั (วัดจากจานวนสิ นทรัพย์รวมและรายได้รวม) มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการเปิ ดเผยความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมของธุ รกิจ โดยมีบริ ษทั ขนาดใหญ่มีการเปิ ดเผยมากกว่าบริ ษทั ขนาดเล็กและจานวนการเปิ ดเผย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ โดยมีบริ ษทั ขนาดใหญ่มีการเปิ ดเผยข้อมูลมากกว่าบริ ษทั ขนาดเล็ก
และจานวนการเปิ ดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับข้อจากัดของ
สังคมส่ วนจานวนการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจกับความเสี่ ยงที่เป็ นระบบมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกแต่มีนยั สาคัญต่า
ทัศนีย ์ ธนอนันต์ตระกูล (2552 : 23) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชี
สิ่ งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ และภาพลักษณ์ องค์กรของธุ รกิ จกระดาษในประเทศ
ไทยพบว่า การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานต่อบุคคลภายนอก มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
อรวรรณ กิจปราชญ์ (2558 : 92) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชี
สิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจและภาพลักษณ์องค์กรในทัศนคติของผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า
การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานต่อบุคคลภายนอก มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิจ
การบัญชีสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสาคัญในการปรับปรุ งระบบบัญชีที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั รวมทั้ง
การนาเสนอรายงานต่อสาธารณชนหรื อบุคคลภายนอกในเรื่ องการดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
ดังนั้นองค์กรควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบัญชี สิ่งแวดล้อม (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร
ศรี จนั่ เพชร, 2549 : 28) ดังนี้
การวัดมูลค่ าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อมในงบการเงิน
การวัดมูลค่าคือ กระบวนการกาหนดจานวนที่เป็ นตัวเงินเพื่อรับรู ้องค์ประกอบของงบการเงิน
ในงบดุลและงบกาไรขาดทุน การวัดมูลค่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เกณฑ์การวัดมูลค่างบการเงิน
ใช้เกณฑ์ในการวัดมูลค่าต่างๆ โดยใช้ประกอบกันในสัดส่ วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ (สภาวิชาชี พบัญชี
ในพระบรมราชู ปถัมภ์, http://www.fap.or.th/images/column_1359010309/framework_clean-PostWeb_
Up_031057.pdf, 2558)
1. ราคาทุนเดิม หมายถึง การบันทึกสิ นทรัพย์ดว้ ยจานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่จ่ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งที่นาไปแลกสิ นทรัพย์ ณ เวลาที่ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และการบันทึก
หนี้ สินด้วยจานวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระ ผูกพันหรื อด้วยจานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงิน
สดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชาระหนี้สินที่เกิดจากการดาเนิ นงานตามปกติของกิจการ เช่น ภาษีเงินได้
2. ราคาทุนปั จจุบนั หมายถึง การแสดงสิ นทรัพย์ดว้ ยจานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่า
เงินสดที่ตอ้ งจ่ายในขณะนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ชนิดเดียวกันหรื อสิ นทรัพย์ที่เท่าเทียมกัน และ
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การแสดงหนี้ สินด้วยจานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดที่ตอ้ งชาระภาระผูกพันในขณะนั้นโดย
ไม่ตอ้ งคิดลด
3. มูลค่าที่จะได้รับ (จ่าย) หมายถึง การแสดงสิ นทรัพย์ดว้ ยจานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่า
เงินสดที่จะได้มาในขณะนั้นหากกิจการขายสิ นทรัพย์โดยเป็ นไปตามขั้นตอนปกติในการจาหน่ายสิ นทรัพย์
และการแสดงหนี้ สินด้วยมูลค่าที่จะต้องจ่ายคืนหรื อด้วยจานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชาระหนี้สินที่เกิดจากการดาเนิ นงานตามปกติโดยไม่ตอ้ งคิดลด
4. มูลค่าปั จจุบนั หมายถึง การแสดงสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับสุ ทธิ
ในอนาคตซึ่ งคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์น้ นั ในการดาเนินงานตามปกติของกิจการและการแสดงหนี้สิน
ด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายสุ ทธิ ซ่ ึ งคาดว่าจะต้องจ่ายชาระหนี้สินในการดาเนินงานตามปกติ
ของกิจการ
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่กิจการส่ วนใหญ่ใช้ในการจัดทางบการเงินคือ ราคาทุนเดิมโดยใช้ร่วมกับ
เกณฑ์อื่นๆ เช่น สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาตลาดและหนี้สินเงินบานาญแสดงด้วยมูลค่าปั จจุบนั
นอกจากนั้น กิจการบางแห่ งใช้เกณฑ์ราคาทุนปั จจุบนั แทนเกณฑ์ราคาทุนเดิมเนื่ องจากราคาทุนเดิม
ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
การวัดค่ าหนีส้ ิ นสิ่ งแวดล้อม
โดยส่ วนมากองค์กรจะแสดงความรับผิดชอบของหนี้ สินสิ่ งแวดล้อมทั้งหมดแต่ถา้ บุคคล
ที่สามไม่จ่ายให้กิจการไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ องค์กรต้องบันทึกหนี้ สินเต็มจานวน ยกเว้นกรณี ที่องค์กร
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในส่ วนของบุคคลที่สาม องค์กรจะต้องประมาณการหนี้ สินสิ่ งแวดล้อมโดยใช้
ประมาณการที่ดีที่สุดโดยที่องค์กรจะต้องเปิ ดเผยรายละเอียดของวิธีการที่ใช้ในการประมาณการใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ถ้าหากองค์กรไม่สามารถประมาณการหนี้ สินดังกล่าวได้องค์กรจะต้อง
เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งและเหตุผลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในบางสถานการณ์เป็ นเรื่ องยากที่จะ
ประมาณการหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมได้เนื่ องจากความไม่แน่นอนแต่กิจการสามารถประมาณ ช่วง
ความสู ญเสี ย ได้แต่กิจการจะใช้ประมาณการที่ดีที่สุดที่อยูใ่ นช่วงการสู ญเสี ยและหากองค์กรไม่สามารถ
หาประมาณการที่ดีที่สุดได้ กิจการต้องรับรู ้ประมาณการขั้นต่าของช่วงเป็ นอย่างน้อยสาหรับหนี้ สิน
สิ่ งแวดล้อมที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระภายในระยะเวลาอันใกล้ กิ จการความกาหนดมูลค่าของหนี้ สินตาม
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตจากต้นทุนปั จจุบนั ภายใต้การดาเนิ นงานที่จาเป็ น
และจากข้อกาหนดทางกฎหมายหรื อข้อกาหนดอื่น ที่มีอยู่ในปั จจุบนั องค์กรอาจเลื อกกาหนดมูลค่า
ของหนี้ สินตามจานวนต้นทุนปั จจุบนั เต็มจานวนหรื อทยอยตั้งต้นทุนที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อเลือก
โครงการไว้ตลอดระยะเวลาของการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องก็เป็ นที่ยอมรับได้เมื่อกิจการคาดการณ์ ว่า
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จะต้องใช้เวลานานในการชาระคืนหนี้ สิน องค์กรจะต้องเสนอวิธีการวัดค่าหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน
ของการซ่อมแซมหน่วยงานสนามหรื อเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากหน่วยงานสนาม โดยมี 3 วิธีคือ วิธี
มูลค่าปั จจุบนั วิธีตน้ ทุนปัจจุบนั วิธีเผือ่ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตลอดระยะเวลาของการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้อง
ทัศนี ย ์ ธนอนันต์ตระกูล (2552 : 23) กล่าวว่า ในปั จจุบนั ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชี สาหรับ
การบัญชี สิ่งแวดล้อมเป็ นการเฉพาะ ดังนั้นแนวทางปฏิ บตั ิในการนาเสนอข้อมูลที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั จึง
อิงกับความต้องการข้อมูลของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย อย่างไรก็ดีเมื่อเกิดรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี ที่
เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมนักบัญชี ยงั คงต้องพิจารณาถึ งแม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อนามาปฏิ บตั ิกบั รายการและเหตุการณ์ทางบัญชี ดงั กล่าว ในการรับรู ้การวัดมูลค่าการแสดงรายการ
และเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับการบัญชีสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวข้องกับนิ ยามของสิ นทรัพย์และหนี้สินตามแม่บท
การบัญชี กล่าวคือรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจะบันทึกและรับรู ้เป็ นองค์ประกอบของงบการเงินได้
ก็ต่อเมื่อรายการและเหตุการณ์ ทางบัญชี ดงั กล่าวเป็ นไปตามคานิ ยามขององค์ประกอบของงบการเงิ น
และเข้าเกณฑ์การรับรู ้ รายการ องค์กรสหประชาชาติได้จดั ตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาและเสนอแนวทาง
ปฏิบตั ิทางการบัญชีและการรายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมคณะทางานดังกล่าวเรี ยกว่ากลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
ว่าด้วยมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบัญชี และการรายงาน ซึ่ งได้ให้แนวทางในการปฏิ บตั ิเกี่ยวกับบัญชี
สิ่ งแวดล้อมโดยครอบคลุมถึ งการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้
ค่าชดเชย ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลอื่นการวัดมูลค่าหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมและการเปิ ดเผยข้อมูล
สิ่ งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
กับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
ทัศนีย ์ ธนอนันต์ตระกูล (2552 : 87) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชี
สิ่ งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ และภาพลักษณ์ องค์กรของธุ รกิ จกระดาษในประเทศ
ไทยพบว่า การวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงลบกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
สว่างจิต แซ่ ผา่ น (2557 : 86) ได้ศึกษาเรื่ อง การประยุกต์ใช้การบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั ที่ได้รับ ISO 14001 ในนิ คมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ทุกองค์กรใช้
ราคาทุนปั จจุบนั ในการวัดมูลค่าหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม ราคาทุนปั จจุบนั ให้ความหมายถึ ง การแสดง
สิ นทรัพย์ดว้ ยจานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดที่ตอ้ งจ่ายในขณะนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ชนิดเดียวกันหรื อสิ นทรัพย์ที่เท่าเทียมกัน
จักรพันธ์ จินดาวงศ์ (2547 : 23) ได้ศึกษาถึงแนวการปฏิบตั ิและแนวโน้มทางการบัญชีการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมของอุตสาหกรรมประเภทที่มีผลกระทบโดยตรงหรื อมีนยั สาคัญ
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ต่อสิ่ งแวดล้อม พบว่า การปฏิบตั ิงานบัญชี การเงินสิ่ งแวดล้อมนั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นส่ วนการเปิ ดเผย
สารสนเทศที่พบมากที่สุดคือ เชิงปริ มาณและการเงิน กลุ่มตัวอย่างกล่าวว่าเป็ นการยุง่ ยากที่จะนาเอาบัญชี
เพื่อสิ่ งแวดล้อมมาใช้ และจะพบปั ญหาด้านการวัดมูลค่าและการจัดประเภทการบัญชี เนื่องจากยังไม่มี
มาตรฐานสาหรับการบัญชี สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ปั จจัยนอกองค์กรที่ มีผลต่อการเปิ ดเผยสารสนเทศ
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมมากที่สุดคือ ทัศนคติและการกาหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมของผูบ้ ริ หารและ
การได้รับใบรับรอง ISO 14000 นั้นเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม แต่ก็มีกลุ่มตัวอย่างบางรายทาด้วยความสมัครใจ
สรุ ปได้วา่ องค์กรให้ความสาคัญในการสร้างข้อมูลและการจัดทาบัญชี รายงานด้านสิ่ งแวดล้อม
ส่ งเสริ มให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานด้านสิ่ งแวดล้อมต่อสาธารณชน สนับสนุ นให้เปิ ดเผยข้อมูล
ที่เป็ นสาระสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมและประมาณการรายได้ค่าใช้จ่ายที่อาจจะ
เกิดขึ้น มุ่งเน้นในการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างชัดเจน
ให้ความสาคัญต่อรายการและเหตุการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นองค์ประกอบของงบการเงิ น
สนับสนุ นในการพิจารณาแม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี เพื่อนามาปฏิบตั ิกบั รายการและ
เหตุการณ์ ที่เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน ให้ความสาคัญต่อการวัดมูลค่าภาระผูกพันที่เกี่ ยวข้อง
กับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างน่าเชื่ อถือและเพียงพอและให้ความเชื่ อมัน่ ว่าองค์กรวิชาชี พมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนามาตรฐานและวิธีการทางบัญชีดา้ นสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้การดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมมีประสิ ทธิ ผล
จากการทบทวนวรรณกรรมสรุ ปสมมติฐานเบื้องต้นได้ดงั นี้ สมมติฐานที่ 1 การวัดมูลค่า
และแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
การรับรู้ ต้นทุนสิ่ งแวดล้ อม
ต้นทุนสิ่ งแวดล้อม
อรวรรณ กิจปราชญ์ (2558 : 13) กล่าวว่า คณะทางานกาหนดมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
การบัญชี และรายงาน ได้ให้แนวทางปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนสิ่ งแวดล้อมและหนี้ สิน
ด้านสิ่ งแวดล้อมว่ากิจการอาจเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่ งเป็ นการอธิ บายรายการที่มีอยูใ่ นงบแสดงฐานะ
ทางการเงินหรื องบกาไรขาดทุนหรื อเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรื อเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
แยกต่างหากจากงบการเงิน
พรนภา ธี ระกุล (2548 : 23) กล่าวว่า ผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมในสังคมปั จจุบนั มี
มากขึ้นสาเหตุเกิดจากการละทิ้งความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อเป็ นเช่นนี้ นกั บัญชี บริ หาร
ควรศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักการปฏิบตั ิในการจาแนกประเภทต้นทุนสิ่ งแวดล้อม
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ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ต้นทุนการบาบัดน้ าเสี ย ต้นทุนการปรับสภาพดินที่เสื่ อมโทรม
ต้นทุนการลดภาวะโลกร้อน ต้นทุนการลดความเสี่ ยงของพนักงาน
แนวทางปฏิบตั ินกั บัญชีสมัยใหม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมด้วยเหตุผลสาคัญ
2 ประการ คือ
1. ปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมเป็ นปั ญหาองค์ก ร ส่ ง ผลต่อความได้เปรี ย บเชิ ง การแข่ง ขัน
ประสิ ทธิ ภาพด้านต้นทุนมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น และความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม
ขององค์กร นักบัญชี จะเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมและเข้ามามีส่วนร่ วมเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
2. ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นประเด็นที่ควรนามาตรวจสอบและประเมินอย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะในปั จจุบนั ประชาชนเรี ยกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามาทาหน้าที่ตรวจสอบด้านสิ่ งแวดล้อม
ขององค์กรต่างๆ เสมอ ทาให้นกั บัญชีตอ้ งมีทกั ษะและประสบการณ์ในเรื่ องนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงภัย
ด้านสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
แนวทางปฏิบตั ิในการจาแนกประเภทต้นทุนมี 4 ประการ คือ
1. ต้นทุนสิ่ งแวดล้อมจากรายการทางบัญชี ต้นทุนหลักในการผลิตสิ นค้าและบริ การได้แก่
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ต้นทุนของค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ ต้นทุนในสิ นทรัพย์ประเภททุน
2. ต้นทุ นสิ่ งแวดล้อมที่หลบซ่ อน เป็ นปั จจัยส่ วนหนึ่ งที่สาคัญในการผลิ ตสิ นค้าและ
บริ การ นักบัญชีจะใช้กลยุทธ์และเทคนิ คในการวิเคราะห์และจาแนกพฤติกรรมของต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น ซึ่ งขั้นตอนหนึ่งของการกระบวนการผลิตสิ นค้าจะมีตน้ ทุนการออกแบบสิ นค้าที่ถือว่าเป็ น
ค่าใช้จ่ายการผลิต นักบัญชีตอ้ งทาการวิเคราะห์และจัดสรรปั นส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง
และเหมาะสมที่สุด เช่น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ได้รับผลประทบจากมลภาวะในโรงงานอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่ายฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญชานาญงาน
3. ต้นทุนสิ่ งแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ในองค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มี
การบริ หารจัดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมและมีการกากับดู แลกิ จการที่ดีโดยฝ่ ายบริ หารองค์กรจะทา
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรที่จะมีผลกระทบต่อ ลูกค้า พนักงาน หรื อชุ มชนไว้ล่วงหน้า
โดยประมาณต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็ น รายการหนี้ สินที่ไม่แน่ นอน เช่น การประมาณค่าใช้จ่าย
ในการกาจัดคาบน้ ามันและความเสี ยหายต่างๆ ที่เกิดเรื อบรรทุกน้ ามันล่มในมหาสมุทร
4. ต้นทุนสิ่ งแวดล้อมที่เสริ มสร้างภาพลักษณ์ แก่องค์กร ต้นทุนที่กิจการจ่ายไปเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การขององค์กร ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อของสิ นค้า หรื อบริ การที่นาเสนอ
ต่อสาธารณชน เช่น บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้มีความรับผิดชอบต่อประเทศและสังคม
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ในการรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จการบินที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์บริ ษทั ที่ดีต่อสังคม การวิเคราะห์ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม
การวิเคราะห์ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม
นักบัญชีอาจแสดงต้นทุนสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินเป็ นตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการสิ่ งแวดล้อมตามระบบวัดผลดุลยภาพใน 5 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านกระบวนการ
ภายในองค์กร มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านสิ่ งแวดล้อม มุมมองด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
อภิญญา วิเศษสิ งห์ (2558 : 23) ประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม คือ
องค์กรควรรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น หรื อควรบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
และทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดตามความเหมาะสม กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญว่าด้วยมาตรฐานสากล
เกี่ ยวกับการบัญชี และการรายงานได้กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิวา่ องค์กรควรรับรู ้ ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมเป็ น
สิ นทรัพย์ หากรายการทางบัญชี ที่ เกี่ยวข้องกับต้นทุนสิ่ งแวดล้อมดังกล่าวเป็ นไปตามคานิ ยามของ
สิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของงบการเงิน และรายการนั้นเข้าเกณฑ์ การรับรู ้ รายการตาม
แม่บทการบัญชี เช่น องค์กรจ่ายค่าปรับปรุ งโรงงานเป็ นจานวนเงิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎหมายสิ่ งแวดล้อมในการพิจารณาวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี นักบัญชีตอ้ งพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเป็ นไปตาม
คานิ ยามของสิ นทรัพย์หรื อไม่ สิ นทรัพย์ตามแม่บทการบัญชี หมายถึ ง ทรัพยากรที่อยูใ่ นความควบคุ ม
ขององค์กรทรัพยากรดังกล่าวเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งองค์กรคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ
จากทรัพยากรนั้นในอนาคต ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากค่าปรับปรุ งโรงงาน 5 ล้านบาท อาจ
ได้แก่ ความสามารถในการลดกระแสเงินสดจ่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
อรวรรณ กิจปราชญ์ (2558 : 93) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชี
สิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจและภาพลักษณ์องค์กรในทัศนคติของผูบ้ ริ หารบริ ษทั
ในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า
การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
ทัศนีย ์ ธนอนันต์ตระกูล (2552 : 12) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชี
สิ่ งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ และภาพลักษณ์ องค์กรของธุ รกิ จกระดาษในประเทศ
ไทย พบว่าการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับมาก
สว่างจิต แซ่ ผ่าน (2557 : 85) ได้ศึกษาเรื่ อง การประยุกต์ใช้การบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อม
ของบริ ษทั ที่ได้รับ ISO 14001 ในนิ คมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ต้นทุน
ด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมนั้นบริ ษทั รับรู ้รายการรวมเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการผลิ ตแสดงรายการเป็ นค่าใช้จ่ายทางอ้อมในงบกาไรขาดทุนและมีบางบริ ษทั ที่แสดงรายการ
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เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารโดยไม่มีการแสดงรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุน และไม่เปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ (2545 : 34) แนวทางการปฏิบตั ิของคณะทางานกาหนดมาตรฐานสากล
เกี่ยวกับการบัญชีและรายงาน ในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อมว่ากิจการอาจเปิ ดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่ งเป็ นการอธิ บายรายการที่มีอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินหรื องบกาไรขาดทุนหรื อเปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรื อเปิ ดเผยไว้ในรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน
สรุ ปได้วา่ องค์กรให้ความสาคัญในการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการ
สิ่ งแวดล้อม มีการปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตที่ช่วยแก้ปัญหามลภาวะและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
และส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมว่าเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
จากการทบทวนวรรณกรรมสรุ ปสมมติฐานเบื้องต้นได้ดงั นี้ สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้ตน้ ทุน
สิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
ไทย
การรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิ นได้ให้นิยามหนี้ สินและหลักเกณฑ์ในการ
รับรู ้หนี้ สินไว้ดงั นี้ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, http://www.fap.or.th/images/column_
1359010309/ framework_clean-PostWeb_Up_031057.pdf, 2558)
หนี้ สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปั จจุบนั ของกิจการ ภาระผูกพันดังกล่าวเป็ นผลของ
เหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งการชาระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่ งผลให้กิจการสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจและหนี้ สินควรรับรู ้ในงบดุลเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
ของทรัพยากรจะออกจากกิจการเพื่อชาระภาระผูกพันในปั จจุบนั และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ตอ้ ง
ชาระนั้นสามารถวัดได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ในบางกรณี ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเป็ นหนี้ สินตามคานิ ยาม
และเข้าเกณฑ์การรับรู ้รายการซึ่ งกิ จการควรรับรู ้ รายการซึ่ งกิ จการควรรับรู ้ ในงบดุ ล ในกรณี การรับรู ้
หนี้ สินอาจทาให้เกิ ดการรับรู ้ สินทรัพย์หรื อค่าใช้จ่ายในเวลาเดี ยวกันองค์กรควรรับรู ้ หนี้ สินด้าน
สิ่ งแวดล้อมในงบดุ ล เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออก
จากกิจการเพื่อชาระภาระผูกพันในปั จจุบนั และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ตอ้ งชาระนั้นสามารถวัดได้
อย่างน่าเชื่ อถือ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญว่าด้วยมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบัญชี และการรายงาน ให้ความหมาย
ของภาระผูกพันไว้ ดังนี้ ภาระผูกพัน หมายถึง หน้าที่หรื อความรับผิดชอบที่มีเงื่อนไขต้องชาระต่อ
บุคคลอื่น ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเป็ นภาระผูกพันตามกฎหมาย หรื อภาระผูกพันที่ฝ่ายบริ หารให้สัญญา
หรื อภาระผูกพันจากการอนุมาน ภาระผูกพันตามกฎหมาย หมายถึง ภาระผูกพันที่มีพ้นื ฐานมาจากกฎหมาย
กฎระเบียบ หรื อข้อตกลง การกาหนดภาระผูกพันสามารถสร้างขึ้นมาได้จากข้อเท็จจริ งในสถานการณ์
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ที่เจาะจงหรื อเกิดจากข้อพิจารณาด้านจรรยาบรรณ หรื อจริ ยธรรมที่องค์กรไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ภาระผูกพัน
จากการอนุมาน หมายถึง ภาระผูกพันที่เกิดจากการกระทาขององค์กรที่ทาให้องค์กรจาต้องปฏิบตั ิตาม
ภาระผูกพันนั้นโดยปริ ยาย ภาระผูกพันดังกล่าวสามารถคาดคะเนตามหลักเหตุผลได้ จากการกระทา
ขององค์กร เช่ น องค์กรชี้ แนะให้อีกฝ่ ายหนึ่ งเห็ นว่าองค์กรยอมรับผิดชอบบางประการโดยการปฏิบตั ิ
ในอดีตจนถือเป็ นแบบแผนหรื อโดยนโยบายที่ประกาศ ซึ่ งการกระทาดังกล่าวทาให้องค์กรสร้าง
ความคาดหมายได้อย่างมีมูลความจริ ง ให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ งว่า องค์กรจะชดใช้ภาระหนี้ สินที่เกิดจาก
ความรับผิดชอบนั้น เช่ น กิ จการกาหนดนโยบายในการขจัดมลภาวะในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานตาม
กฎหมาย เป็ นต้น โดยทัว่ ไป องค์กรจะรับรู ้ภาระผูกพันเป็ นหนี้ สินในงบดุลเมื่อภาระผูกพันนั้นก่อให้เกิด
ต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อม มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่มาตรฐานการ
บัญชี เรื่ องประการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิ ดขึ้น องค์กรอาจจาเป็ นต้อง
ประมาณการรายการหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมโดยใช้ประมาณการที่ดีที่สุด โดยเปิ ดเผยรายละเอียดของ
วิธีการที่ใช้ในการประมาณการดังกล่ าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ในบางสถานการณ์ องค์กร
อาจไม่สามารถประมาณการจานวนหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมได้ แต่องค์กรควรเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งที่ว่า
หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อมได้เกิดขึ้นรวมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถประมาณการจานวนหนี้สินได้ไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
สุ พตั รา เงินกอง (2552 :38) กล่าวว่า การบัญชี หนี้ สินสิ่ งแวดล้อมเป็ นการประเมินถึง
ภาระผูกพันที่ก่อให้เกิดต้นทุนสาหรับสิ่ งแวดล้อมทั้งภาระผูกพันที่เกิดขึ้นแล้ว และมีผลมาจากงวด
บัญชี ก่อน ภาระผูกพันในงวดบัญชี ปัจจุบนั และภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์
ในการรับรู ้ และวิธีการวัดมูลค่าที่เหมาะสมมาปฏิบตั ิใช้กบั รายการหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม หนี้ สินด้าน
สิ่ งแวดล้อม ควรรับรู ้เมื่อมีภาระผูกพันเกิ ดขึ้นในองค์กร ทั้งภาระผูกพันที่เกิ ดขึ้นในปี ปั จจุบนั ถื อเป็ น
หนี้สิน และภาระผูกพันในอนาคต ถือเป็ นหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยบันทึกรับรู ้แยกจากกันอย่างชัดเจน
ซึ่ งภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในองค์กร สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ภาระผูกพันทางกฎหมาย
ภาระผูกพันที่กิจการกาหนดขึ้น และภาระผูกพันทางจริ ยธรรม หนี้ สินที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ประเภทอาจมี
ความไม่สม่าเสมอในแต่ละประเภทองค์กร หรื อแม้แต่ในธุ รกิจเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากกฎหมายด้าน
สิ่ งแวดล้อมไทยยังไม่เป็ นเรื่ องใหม่ และไม่มีบทลงโทษที่ชดั เจน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิจ
อรวรรณ กิจปราชญ์ (2558 : 93) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชี
สิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์องค์กรในทัศนคติของผูบ้ ริ หารบริ ษทั ใน
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า
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การรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านความรับผิดชอบในแง่จริ ยธรรม และความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ เนื่ องจากบริ ษทั ในอุตสาหกรรม
พลังงานและสาธารณู ปโภค มีการกาหนดนโยบายในการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม
ในงบการเงินอย่างน่าเชื่ อถือและเพียงพอโดยมีการจาแนกภาระผูกพันในปั จจุบนั ออกจากภาระผูกพัน
ในอนาคต และมีการกาหนดนโยบายการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนในงบการเงิน
สว่างจิต แซ่ ผ่าน (2557 : 86) ได้ศึกษาเรื่ อง การประยุกต์ใช้การบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อม
ของบริ ษทั ที่ได้รับ ISO 14001 ในนิ คมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า บริ ษทั มี
การรับรู ้ หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมทันที ที่มีรายการที่ เป็ นต้นทุ นด้านสิ่ งแวดล้อมเกิ ดขึ้น โดยจะบันทึ ก
บัญชี ทนั ทีในงวดที่เกิ ดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แม้บางบริ ษทั จะถู กปรับเนื่ องจากมีค่าไขมัน
เกิ นจากที่กฎหมายกาหนด แต่ก็ไม่มีบริ ษทั ไหนที่มีการประมาณการหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมและจาก
การศึกษาพบว่าไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านหนี้สินสิ่ งแวดล้อม
พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ (2545 : 34) แนวทางการปฏิบตั ิของคณะทางานกาหนดมาตรฐานสากล
เกี่ยวกับการบัญชีและรายงาน ในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมว่ากิจการอาจเปิ ดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่ งเป็ นการอธิ บายรายการที่มีอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินหรื องบกาไรขาดทุนหรื อเปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรื อเปิ ดเผยไว้ในรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน
สรุ ปได้วา่ องค์กรส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ภาระผูกพันเป็ นหนี้สินเมื่อภาระผูกพัน
ก่อให้เกิ ดต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน ส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับ
หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
จากการทบทวนวรรณกรรมสรุ ปสมมติฐานเบื้องต้นได้ดงั นี้ สมมติฐานที่ 3 การรับรู ้หนี้ สิน
ด้านสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย
การรับรู้ ค่าชดเชย
อรวรรณ กิจปราชญ์ (2558 : 16) กล่าวว่า องค์กรอาจได้รับค่าชดเชยจากบุคคลที่สาม บริ ษทั
ประกันภัย องค์กรไม่ควรหักกลบค่าชดเชยที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลที่สามกับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม
แต่ควรรับรู ้เป็ นรายการสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เว้นแต่องค์กรจะมีสิทธิ ตามกฎหมายให้นามาหักกลบ
กันได้ หากองค์กรแสดงจานวนที่หกั กลบเนื่องจากสิ ทธิตามกฎหมายองค์กรควรเปิ ดเผยจานวนเงินรวม
ของหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมและค่าชดเชยด้วย โดยปกติองค์กรจะรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมตาม
ความรับผิดในเบื้องต้นทั้งหมดแต่ถา้ บุคคลที่สามไม่จ่ายชดเชยให้องค์กรไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ องค์กร
ต้องบันทึกหนี้สินเต็มทั้งจานวนยกเว้นกรณี ที่องค์กรไม่ตอ้ งรับผิดในส่ วนของบุคคลที่สาม
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สว่างจิต แซ่ ผา่ น (2557 : 27) กล่าวว่า ค่าชดเชยที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลที่สาม ไม่ควร
แสดงหักกลบกับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม แต่ควรแยกรับรู ้เป็ นรายการสิ นทรัพย์ต่างหากเว้นแต่จะมีสิทธิ
ตามกฎหมายให้นามาหักกลบกับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมได้ หากแสดงจานวนที่หกั กลบเนื่ องจากสิ ทธิ
ตามกฎหมายก็ควรเปิ ดเผยจานวนเงินรวมทั้งหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมและค่าชดเชยด้วยส่ วนมาก องค์กร
จะแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้นของหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งหมด แต่หากบุคคลที่สามไม่จ่ายชดเชย
ไม่วา่ เหตุผลใดๆ องค์กรจะต้องบันทึกเป็ นต้นทุนเต็มทั้งจานวน ยกเว้นกรณี องค์กรไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ในส่ วนที่บุคคลที่สามกระทาให้เกิดความเสี ยหาย องค์กรจะบันทึกเป็ นหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมเฉพาะส่ วน
ที่เป็ นต้นทุนสิ่ งแวดล้อมของกิจการเท่านั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
หรื อเศษซาก ไม่ควรนามาหักกลบกับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม เพราะโดยปกติสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้
งานจากัด ราคาซากจะถู กนาไปพิจารณาหักจากราคาทุ นเพื่อคิดค่าเสื่ อมราคาอยูแ่ ล้ว ซึ่ งหากนามูลค่า
ซากมาหักกลบกับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมอีกจะเป็ นการลดจานวนหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมด้วยจานวน
เดียวกันซ้ าอีกครั้งหนึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ค่าชดเชยกับความรับผิดชอบต่อสังคม
อรวรรณ กิจปราชญ์ (2558 : 92) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชี
สิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์องค์กรในทัศนคติของผูบ้ ริ หารบริ ษทั ใน
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่าการ
รับรู ้ค่าชดเชย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ
สว่างจิต แซ่ ผา่ น (2557 : 86) ได้ศึกษาเรื่ อง การประยุกต์ใช้การบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั ที่ได้รับ ISO 14001 ในนิ คมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ค่าปรับหรื อ
ค่าชดใช้ความเสี ยหายอันเนื่ องจากปั ญหาสิ่ งแวดล้อมนั้นนาไปรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการ
กาจัดของเสี ย ส่ วนค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามบริ ษทั ประกันภัย และบริ ษทั ที่บนั ทึกเงินชดเชย
ที่ได้รับจากบริ ษทั ที่ประกันภัยในกรณี ที่น้ าท่วมนั้น บริ ษทั แยกการรับรู ้รายการสิ นทรัพย์ต่างหากจาก
รายการตามปกติของกิจการ โดยไม่แสดงหักกลบกับหนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม รายได้จากการขายสิ นทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องหรื อเศษซากนั้นไม่นาเงินที่ได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหรื อเศษซากนั้นไป
หักกลบกับหนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม
อารี ย ์ เจริ ญศุข (2552 : 23) ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการประยุกต์ใช้บญ
ั ชี เพื่อสิ่ งแวดล้อมใน
โรงงานอุตสาหกรรมเขตนวนคร ศึกษาการใช้บญั ชีเพื่อสิ่ งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนวนคร
และเพื่อหาแนวทางการประยุกต์ใช้บญั ชี เพื่อสิ่ งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรับทราบการจัดทา
บัญชีเพื่อสิ่ งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรอุตสาหกรรม โดยจาแนก
รายการเป็ น 5 ประเด็น คือ การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้การบันทึก
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ค่าชดเชย การวัดมูลค่าต้นทุนและหนี้ สินในการจัดทาบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อม และการเปิ ดเผยข้อมูล
ทางการบัญชี และยังแบ่งการรับรู ้ค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุนและหนี้ สินในการจัดทาบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อม
เป็ น 8 ข้อ นอกจากนี้ ยงั เสนอแนวทางการในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งชี้ให้เห็นประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทาบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อมอีกหลายประการ ผลการศึกษาพบว่า โรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนวนคร มีปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมในเรื่ องปั ญหาขยะมากที่สุด มีมาตรการในการบริ หาร
สิ่ งแวดล้อม อยูใ่ นระดับมากจึงทาให้มีการทาลายสิ่ งแวดล้อม อยูใ่ นระดับน้อยและเห็นด้วยกับการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ส่ วนความรู ้เรื่ องการจัดทาบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อม อยูใ่ นระดับน้อย
และเห็นด้วยกับการจัดทาบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อมและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริ หารงานด้าน
สิ่ งแวดล้อม การจัดอันดับข้อมูลค่าใช้จ่ายประเภทของต้นทุนเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
พบว่าเป็ นต้นทุนเกี่ยวกับค่าธรรมเนี ยมและค่าภาษี และการจัดอันดับข้อมูลค่าใช้จ่ายประเภทของหนี้ สิน
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นหนี้ สินเกี่ยวกับค่าวัตถุดิบการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
โดยมีการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนปั จจุบนั ส่ วนการรับรู ้ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมมาจากสาเหตุต่างๆ
ที่เกิ ดขึ้นจากการทางาน การเปิ ดเผยข้อมูลการบริ หารงานด้านสิ่ งแวดล้อมนั้น ส่ วนใหญ่โรงงาน
อุตสาหกรรมไม่แสดงความคิดเห็นและการจัดอันดับข้อมูลในการปฏิบตั ิงานจริ งสาหรับการประยุกต์ใช้
บัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อมนั้น พบว่า ขั้นตอนในการออกแบบระบบเพื่อสนับสนุ นการจัดทาบัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อม
เป็ นขั้นตอนที่ยากที่สุด เนื่ องจากต้องได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพราะการจัดทาบัญชี
เพื่อสิ่ งแวดล้อมถือเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจและสภาพแวดล้อมของโรงงาน แต่การจัดทา
บัญชี เพื่อสิ่ งแวดล้อมยังไม่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายมากนักและจากการศึกษาพบว่ายังมีปัญหาในการนามา
ปฏิบตั ิใช้งานจริ งเพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหาทั้งที่จะเกิดขึ้นควรมีหน่วยงานของรัฐ เช่น สภาอุตสาหกรรม
และหอการค้า เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ องค์กรให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลจานวนเงินและค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อม
อย่างชัดเจน ส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพียงพอและ
สนับสนุนให้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรู ้ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน
จากการทบทวนวรรณกรรมสรุ ปสมมติฐานเบื้องต้นได้ดงั นี้ สมมติฐานที่ 4 การรับรู ้ค่าชดเชย
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
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ความรู้ ทวั่ ไปของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Industry)
ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีบทบาทในชีวติ ประจาวันของมนุษย์ และมี แนวโน้มการใช้เพิ่มมากขึ้น
เพราะนามาใช้แทนวัสดุ ธรรมชาติ เช่น ไม้ หนัง ยาง โลหะต่างๆ เนื่ องจากพลาสติกมีคุณสมบัติเด่น
ในด้านความทนทาน น้ าหนักเบา สามารถขึ้นรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ได้ง่าย และสามารถนาไปใช้
งานได้หลากหลาย อีกทั้งพลาสติกสามารถทาให้มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการได้ โดยขึ้นอยูก่ บั การเลือกใช้
วัตถุดิบ การเติมสารเติมแต่ง ได้แก่ สารเสริ มสภาพพลาสติก สารปรับปรุ งคุณภาพสารเสริ ม สารคงสภาพ
สารยับยั้งปฏิกิริยา สารหล่อลื่น และผงสี ดังนั้นในปั จจุบนั พลาสติกจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เกื อบทุกประเภท เช่ น อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วน อุตสาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ฯลฯ
นิยามของอุตสาหกรรม
พลาสติก คือ วัสดุที่ประกอบด้วยสารหลายอย่าง มีโมเลกุลสู ง มีลกั ษณะอ่อนตัวขณะทาการผลิต
ซึ่ งโดยมากใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยความร้อนหรื อแรงอัดหรื อทั้งสองอย่าง พลาสติกเป็ นวัสดุที่มนุ ษย์
ประดิษฐ์ข้ ึน โดยการนาวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปิ โตรเลียม น้ ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ มาแยกเป็ น
สารประกอบบริ สุทธิ์ หลายชนิ ด ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่มีน้ าหนักโมเลกุลสู ง
ประกอบด้วยโมเลกุลซ้ าๆ กันต่อกันเป็ นโมเลกุลสายยาวๆสารประกอบที่แตกต่างกันจะทาให้มีคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกันไปด้วย
พลาสติก ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สารประกอบอินทรี ยท์ ี่สังเคราะห์ข้ ึน
ใช้แทนวัสดุ ธรรมชาติบางชนิ ดเมื่อเย็นก็แข็งตัวเมื่อถู กความร้ อนก็อ่อนตัว บางชนิ ดแข็งตัวถาวร
มีหลายชนิ ด เช่น ไนลอน ยางเทียม ฯลฯ ใช้ทาสิ่ งต่างๆ เช่น เสื้ อผ้า ฟิ ล์ม ภาชนะส่ วนประกอบเรื อหรื อ
รถยนต์
การใช้คาว่า พลาสติก และ โพลิเมอร์ มีความหมายเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน ซึ่ งคาว่าโพลิเมอร์
หมายถึง สารประกอบที่ซ้ าๆ กัน ต่อกันเป็ นสายยาวๆ เป็ นวัสดุประเภทพลาสติก ยาง เส้นใยและกาว
ส่ วนคาว่า พลาสติก หมายถึง สารผสมระหว่างโพลิเมอร์ และสารเติมแต่ง เช่น สี สารเสริ มสภาพ สารเพิ่ม
เสถียรภาพ ฯลฯ ถูกนาไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติกขั้นต้นเรี ยกว่า เม็ดพลาสติกจากนั้นจึงนาไปผลิต
เป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปโดยการขึ้นรู ปให้มีรูปทรงต่างๆ เช่น ถัง จาน ช้อน ฯลฯเพื่อการใช้งานต่อไป
ประเภทของพลาสติก
พลาสติกหากแบ่งประเภทของพลาสติกตามคุณสมบัติทางความร้อน สามารถแบ่งออกได้
2 ประเภท คือ
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1. เทอร์ โมพลาสติก (Thermoplastic) มีคุณสมบัติคือ เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและ
หลอมเหลวเป็ นของเหลวหนื ด และเมื่อเย็นตัวลงก็จะแข็งตัว ซึ่ งคุณสมบัติเป็ นของเหลวและแข็งนี้
สามารถเกิดกลับไปกลับมาได้ จึงสามารถนากลับมาใช้ใหม่เรี ยกว่า การรี ไซเคิล
พลาสติกประเภทนี้ สามารถขึ้นรู ปได้โดยการทาให้อ่อนตัวและไหลด้วยความร้อนและ
ความดันเข้าไปในแม่แบบหรื อเป้ าที่เป็ นรู ปทรงต่างๆ แล้วถูกทาให้เย็นลงและถอดออกจากแบบเป็ น
รู ปทรงตามที่ตอ้ งการ สามารถนากลับมารี ไซเคิลได้ดว้ ยการบด และหลอมด้วยความร้อนเพื่อขึ้นรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีก ตัวอย่างเช่นขวดน้ าดื่ม กล่อง กระป๋ อง ถัง เป็ นต้น
2. เทอร์ โมเซตติ้ง (Thermosetting) มี คุณสมบัติคือ จะหลอมเหลวได้ในขั้นตอนการขึ้ นรู ป
ครั้งแรกเท่านั้น ไม่สามารถหลอมเหลวได้อีกเมื่อได้รับความร้อน
พลาสติกประเภทนี้ สามารถขึ้นรู ปภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่สูงได้ เมื่อมีรูปทรง
ตามที่ตอ้ งการแล้ว ให้คงอุณหภูมิไว้ เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่เสถียรและแข็งแรง ดังนั้นการให้ความร้อน
ในกระบวนการผลิตพลาสติกชนิ ดนี้ จะทาให้วสั ดุแข็งขึ้น ต่างจากเทอร์ โมพลาสติกที่การให้ความร้อน
จะทาให้พลาสติกนิ่ ม หลอมเหลว พลาสติกชนิ ดนี้ ไม่สามารถนากลับมาหลอมเป็ นผลิตใหม่หรื อรี ไซเคิล
ได้อีก
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมพลาสติก
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นคือ เม็ดพลาสติก ซึ่ งในปั จจุบนั เม็ดพลาสติก
ที่ใช้มากและแพร่ หลายในปั จจุบนั แบ่งออกได้ 7 ชนิ ด แต่ละชนิ ดจะระบุเป็ นตัวเลข 1-7 ภายในลูกศร
สามเหลี่ยมสามตัววิง่ ตามกัน และบางครั้งมีการใส่ สัญลักษณ์ระบุชนิ ดมาด้วย ดังนี้
ชนิดที่ 1 PET ชื่อเต็ม Polyethylene Terephthalate Ethylene เป็ นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็ง เหนียว
และใส ใช้บรรจุน้ าดื่ม น้ ามันพืช น้ าอัดลม ฯลฯ สามารถนากลับมารี ไซเคิล ผลิตเป็ นเส้นใยโพลิเอสเตอร์
สาหรับทาเสื้ อกันหนาว พรม ใยสังเคราะห์สาหรับยัดหมอน ฯลฯ
ชนิดที่ 2 HDPE ชื่อเต็ม High Density Polyethylene เป็ นพลาสติกสี ทึบ ซึ่ งจะขุ่นกว่าขวด
PET ทนสารเคมี ไม่แตกง่าย ส่ วนใหญ่มีสีสันสวยงาม ราคาถูก ขึ้นรู ปได้ง่าย ใช้ทาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับ
น้ ายาทาความสะอาด แชมพูสระผม แป้ งเด็ก ขวดยา ถุงหู หิ้ว ฯลฯ ภาชนะที่ทาจาก HDPE ยังมีคุณสมบัติ
ป้ องกันการแพร่ ผา่ นของความชื้ นได้ดี จึงใช้เป็ นขวดบรรจุนมเพื่อยืดอายุของนมให้นานขึ้น สามารถ
นากลับมารี ไซเคิล ผลิตเป็ นแท่งไม้เทียม ขวดใสน้ ายาซักผ้า ฯลฯ
ชนิดที่ 3 PVC ชื่อเต็ม Polyvinyl Chloride เป็ นพลาสติกแข็งใช้ทาท่อ เป็ นพลาสติกนิ่ มใช้ทา
สายยาง พลาสติกสาหรับห่ อหุ ้ม เชื อก และนาไปใช้เป็ นอื่นๆ ได้อีกมาก เช่น แผ่นฟิ ล์มสาหรับห่ออาหาร
แผ่นกระเบื้องยางปูพ้นื ขวดใส่ แชมพูสระผม ประตู วงกบ หน้าต่าง หนังเทียมฯลฯสามารถนากลับมา
รี ไซเคิล ผลิตเป็ นท่อน้ าเพื่อการเกษตร เฟอร์ นิเจอร์ ม้านัง่ พลาสติก ฯลฯ
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ชนิ ดที่ 4 LDPE ชื่ อเต็ม Low Density Polyethylene เป็ นพลาสติกที่ นิ่ม ยืดตัวได้ดีมีความใส
ใช้ห่อหุ ้ม ขวดพลาสติกบางชนิ ด ใช้ทาถุงหิ้ ว และที่ใช้มากสุ ดคือถุงเย็นใส่ อาหารจากคุณสมบัติที่นิ่ม
จึงใช้ทาขวดบรรจุสารละลาย ขวดบรรจุซอส สามารถนากลับมารี ไซเคิลเป็ นถุงดาถังขยะ ฯลฯ
ชนิดที่ 5 PP ชื่อเต็ม Polypropylene เป็ นพลาสติกที่แข็ง เหนียวทนแรงกระแทกได้ดีทนสารเคมี
ความร้อน น้ ามัน และทาให้มีสีสันสวยงานได้ จึงนิยมใช้ทาภาชนะบรรจุอาหาร ถุงร้อนใสอาหาร ถ้วย
กาแฟ ชา ถัง ตะกร้า กระป๋ องใสน้ า หลอดดูดน้ า ฯลฯ สามารถนากลับมารี ไซเคิลผลิตเป็ นกล่องแบตเตอรี่
กรวยน้ ามัน กันชนรถยนต์ ฯลฯ
ชนิ ดที่ 6 PS ชื่ อเต็ม Polystyrene เป็ นพลาสติกแข็งใสแต่เปราะ แตกหักง่าย ราคาถูกนิ ยมทา
เป็ นภาชนะบรรจุของใช้ ถาดโฟมบรรจุอาหาร โฟมบรรจุภณ
ั ฑ์รองรับแรงกระแทก และใช้ทาถ้วย ช้อน
ส้อม ใช้ครั้งเดียว ฯลฯ สามารถนากลับมารี ไซเคิล ผลิตเป็ นไม้แขวนเสื้ อ กล่องวีดีโอของใช้อื่นๆ
ชนิดที่ 7 OTHER พลาสติกนี้ มิใช่พลาสติกชนิ ดใดชนิดหนึ่งใน 6 ชนิ ดที่กล่าวมาแล้ว (มีการ
ใส่ สัญญาลักษณ์ระบุชนิ ดด้วย) เป็ นพลาสติกที่นามาหลอมใหม่ได้ เช่น โพลิคาร์ บอเนต (Polycarbonate,
PC) หรื อโพลิเมทิลเมธาไครเลต (PMMA) ส่ วนมากใช้ทาเป็ นขวดน้ าบรรจุ 5 ลิตรเยือกน้ า ถ้วยใส
โครงสร้ างอุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมพลาสติกเป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุ นที่สาคัญ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั อุตสาหกรรม
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี เนื่ องจากเม็ดพลาสติกผลิตจากทรัพยากรปิ โตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติ โดย
อุตสาหกรรมพลาสติกจะรับวัตถุดิบ คือ เม็ดพลาสติก ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ข้ นั ปลายหรื อผลิตภัณฑ์สาเร็ จ
จากอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นามาแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์สาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และผลิตภัณฑ์
พลาสติกสาเร็ จรู ป เช่น กันชนรถยนต์ กระป๋ อง ท่อพลาสติก ขวด เป็ นต้น
จานวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก
จากการสารวจผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก พบว่ามีผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติกและอุตสาหกรรมเกี่ ยวข้องรวมกว่า 3,500 ราย กว่าร้ อยละ 80 เป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
(2,800 ราย) ส่ วนมากผูป้ ระกอบการตั้งโรงงานอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ร้อยละ 85 ของจานวน
โรงงานทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่ องจากอยูใ่ กล้กบั อุตสาหกรรมต่อเนื่ องมากมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล
แช่แข็งแถบสมุทรสาคร โรงงานอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ แถวอยุธยา และโรงงาน
ที่ผลิตของเครื่ องใช้ครัวเรื อน ตะกร้า ขวด ถัง แถบพุทธมณฑลและเพชรเกษม เป็ นต้น พื้นที่อุตสาหกรรม
พลาสติกที่รองลงมาคือ ภาคตะวันออกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี เป็ นบริ ษทั ที่ผลิต
เกี่ยวกับชิ้ นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ชิ้นส่ วนรถยนต์ และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ทั้งนี้ เป็ นเพราะอยู่ใกล้กบั
แหล่งอุตสาหกรรมต่อเนื่ องที่มีการส่ งออก และพื้นที่อยูไ่ ม่ห่างจากท่าเรื อส่ งออกไปยังต่างประเทศ
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จุดอ่ อนของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
1. ขาดการวิจยั และพัฒนาอย่างเป็ นระบบ และขาดการสนับสนุ นงานออกแบบผลิตภัณฑ์
พลาสติกอย่างจริ งจัง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมสนับสนุ นไทย
ไม่สามารถผลิตแม่พิมพ์ที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งได้ ทาให้ไม่เกิดการพัฒนาต่อยอดได้
2. ระบบการรับรองมาตรฐาน หน่วยงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานของภาครัฐมีไม่เพียงพอ
และล่าช้า ทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องไปพึ่งพาศูนย์ทดสอบของภาคเอกชน ซึ่ งเสี ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง
นอกจากนี้ไทยยังขาดระบบการรับรองมาตรฐานซึ่ งเป็ นที่ยอมรับของสากล
3. พิกดั อัตราศุลกากร พิกดั พลาสติกที่มีการนาเข้าสู งสุ ดคือ พิกดั 3926 เป็ นหมวดของพลาสติก
ชนิดอื่นๆ ซึ่ งไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นพลาสติกชนิดใด ดังนั้นทาให้ยากต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่อทดแทนการนาเข้า
4. คุ ณภาพของแรงงาน แรงงานไทยมีจานวนมากแต่ขาดแคลนแรงงานที่ มีคุณภาพทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่า และจากการกาหนดรายได้ข้ นั ต่ า 300 บาท ทัว่ ประเทศส่ งผลให้ไม่มี
ความแตกต่างของการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่ งจะทาให้แรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกขาดแคลน
ดังนั้นอุตสาหกรรมพลาสติกจาเป็ นจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และรองรับกับอุตสาหกรรมต่อเนื่ องที่จะมีการขยายตัว
เพิม่ ขึ้นในอนาคต
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีมูลค่าเพิม่ สู ง เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ในประเทศ และยกระดับผลิตภัณฑ์พลาสติกจากเดิมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่ าไปเป็ นการผลิ ต
สิ นค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งจะช่วยให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากประเด็นการแข่งขันที่รุนแรงของสิ นค้า
ที่มีราคาถูก โดยเฉพาะการแข่งขันจากประเทศที่มีตน้ ทุนต่า เช่น จีน และเวียดนาม
สนับสนุนการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่ องต่างๆ ของไทย อุตสาหกรรมพลาสติก
ไทยต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยยกระดับผลิตภัณฑ์พลาสติกจากเดิมที่ผลิตผลิตภัณฑ์
ทัว่ ไป ไปเป็ นสิ นค้าสนับสนุ นอุตสาหกรรมต่อเนื่ องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วน
ยานยนต์ ชิ้ นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ อาหาร ก่อสร้าง การเกษตรและชลประทานรวมถึง
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิ ดที่มีมูลค่าเพิ่มสู ง ทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมพลาสติกซึ่ งทาหน้าที่เป็ นอุตสาหกรรม
สนับ สนุ นปรั บ ตัวเข้า กับ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จของประเทศ ซึ่ ง จะช่ วยให้ภาคการผลิ ตอื่ น ๆ
มีความเข้มแข็งมากขึ้น
การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน และสอดประสานการพัฒนา
กับการดาเนิ นการด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ โดยส่ งเสริ มให้เกิด
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จิตสานึ ก และความเข้าใจในทางปฏิ บตั ิที่เหมาะสมทั้งในการผลิ ตของผูป้ ระกอบการ แรงงานใน
อุตสาหกรรม รวมถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกชี วภาพของผูบ้ ริ โภค โดยมีแนวทาง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและการจัดการโดยดาเนินการ
1.1 พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต เพื่อยกระดับผลิ ตภัณฑ์และ
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกให้ดีข้ ึน
1.2 สร้างความแข็งแกร่ งของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โดยประสานงานและร่ วมดาเนินงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
1.3 ส่ งเสริ มความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาเม็ดพลาสติกและคอมพาวด์ โดยสนับสนุ น
ความร่ วมมือระหว่างผูผ้ ลิตวัตถุดิบ กับผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
1.4 ยกระดับสิ นค้าและพัฒนาการออกแบบ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อหา
โอกาสในตลาดสิ นค้าใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น
1.5 เสริ มสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมแก่ผปู ้ ระกอบการ และยกระดับอุตสาหกรรม
ให้มีมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมที่ดี พัฒนาเทคโนโลยีการรี ไซเคิล และพัฒนาพลาสติกชี วภาพเพื่อช่ วย
สร้างทางเลือกทางการตลาดให้กบั อุตสาหกรรมเกษตร
1.6 พัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยดาเนิ นการเสริ มสร้างความร่ วมมือ
ระหว่างผูป้ ระกอบการกับสถานศึกษา เพื่อเป็ นศูนย์กลางความร่ วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการให้กบั อุตสาหกรรม
1.7 พัฒนาหลักสู ตรและเกณฑ์สมรรถนะ และระดับรายได้ที่เป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั บุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมการแปรรู ปพลาสติก
1.8 ดาเนิ นการผลิตบุคลากรเฉพาะทางและพัฒนาช่างเทคนิ ค เพื่อการผลิตบุคลากรที่มี
ทักษะสาหรับอุตสาหกรรมพลาสติกเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรม
พลาสติก
2. การเพิ่มความสามารถทางการตลาด
2.1 เสริ มสร้างศักยภาพทางการตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก โดยดาเนินการผลักดัน
ทดแทนการนาเข้า ตอบสนองความตลาดอุตสาหกรรมพลาสติกภายในประเทศ และยกระดับการผลิ ต
สิ นค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น
2.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์พลาสติก เพื่อเพิ่มความสามารถทาง
การตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่ งออกหรื อเปิ ดตลาดใหม่ๆ
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2.3 พัฒนาศูนย์ปกป้ องและส่ งเสริ มสิ ทธิ ประโยชน์ทางการค้า เพื่อให้มีหน่วยงานที่
สามารถประสานงานและเชื่อมโยงด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อตกลง
และวิธีปฏิบตั ิทางการค้า
3. การสร้างฐานข้อมูล โดยดาเนินการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อใช้เป็ นศูนย์ขอ้ มูล และวิเคราะห์สถานภาพโอกาส ประเด็น
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
แม้จะมีปัจจัยในแง่ลบต่ออุตสาหกรรมแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์พลาสติก แต่โอกาสในการพัฒนา
ของผูป้ ระกอบการไทยก็ยงั มีอยูม่ าก แต่ท้ งั นี้ ผูป้ ระกอบการจะต้องมีการปรับตัว ปรับโครงสร้างการผลิต
เพิม่ ศักยภาพให้พร้อมรับทิศทางของตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลีกหนี การแข่งขันในตลาดสิ นค้า
ราคาถูก พยายามเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีความซับซ้อนหรื อมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ทั้งจากตลาดในประเทศ และตลาดส่ งออก เพื่อให้อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยสามารถเผชิ ญ
กับการแข่งขันที่รุนแรง และแข็งแกร่ งพอที่จะฉกฉวยโอกาสที่มีอยูใ่ นทางตรงข้ามหากผูป้ ระกอบการ
พลาสติกไม่สามารถปรับตัวได้ ย่อมส่ งผลเสี ยหายไม่เพียงแต่ต่ออุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติก
เท่านั้น แต่ยงั จะส่ งผลไปถึ งอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี รวมไปถึ งอุตสาหกรรมต่อเนื่ องอื่นๆ ในประเทศ
เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกเป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สาคัญของการผลิตสิ นค้าต่างๆ ของประเทศ
และย่อมส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเช่นกัน
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. สถาบันพลาสติก
2. สถาบันปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย
3. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
4. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
5. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
6. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8. กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
9. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10. สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
11. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
12. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
13. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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14. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
การกระจายตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย
ผูป้ ระกอบการพลาสติกส่ วนใหญ่ต้ งั โรงงานอยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ร้อยละ 85
ของจานวนโรงงานทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่ องจากอยูใ่ กล้กบั อุตสาหกรรมต่อเนื่ องมากมาย เช่ นอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแช่แข็งแถบสมุทรสาคร โรงงานอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ แถวอยุธยา
และโรงงานที่ผลิตของเครื่ องใช้ครัวเรื อน ตะกร้า ขวด ถัง แถบพุทธมณฑลและเพชรเกษม เป็ นต้น
พื้นที่อุตสาหกรรมพลาสติกที่รองลงมาคือ ภาคตะวันออกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี
เป็ นบริ ษทั ที่ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ชิ้นส่ วนรถยนต์ และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ทั้งนี้ เป็ น
เพราะอยูใ่ กล้กบั แหล่งอุตสาหกรรมต่อเนื่ องที่มีการส่ งออก และพื้นที่อยูไ่ ม่ห่างจากท่าเรื อส่ งออกไปยัง
ต่างประเทศ (อุตสาหกรรมพลาสติกไทย, http://plastic.oie.go.th, 2558)

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มีรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดทากับข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ผูบ้ ริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน สมุห์บญั ชี และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จานวน 2,459 แห่ง (Plastics Intelligence Unit)
กลุ่มตัวอย่ ำง
การคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ทาการเปิ ดตารางของ Krejcie และ Morgan
(บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 43) ซึ่ งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 350 แห่ง
ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้บริ ษทั ที่เป็ นตัวแทน
จานวน 350 แห่ง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
แบบสอบถาม เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นคาถามที่ให้ตอบพฤติกรรมที่ดาเนินการจริ ง โดยการพัฒนาแบบสอบถาม
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการบัญชี
สิ่ งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็ นกรอบในการกาหนดรายการหรื อข้อความที่ถาม รวมทั้ง
ตัวคาตอบที่ให้เลือกตอบ รายละเอียดแบบสอบถามเป็ นดังนี้
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แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งงาน
ประสบการณ์ทางาน รายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับองค์กรธุ รกิจ ได้แก่ รู ปแบบธุ รกิจ ระยะเวลาดาเนิ นงานจานวน
พนักงานทั้งหมดในปั จจุบนั จานวนทุนจดทะเบียน ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ กิจการเคยได้รับรางวัล/
ประกาศนี ยบัตรทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรื อไม่ กิจการได้มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมในรายงานประจาปี หรื อไม่
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการบัญชี สิ่งแวดล้อม ได้แก่การวัดมูลค่า
และการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน ด้านการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้หนี้สิน
ด้านสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้ค่าชดเชย
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กร ด้านการประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
ขององค์กรด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการบัญชี สิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
กำรสร้ ำงเครื่ องมือ
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถาม
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร หนังสื อ ตารา บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
นิยามเชิงปฏิบตั ิการและโครงสร้างของตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงเนื้ อหาที่สอดคล้องกับ
การวิจยั ครั้งนี้และเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างข้อคาถามตามนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจยั กาหนด
ขอบเขตและกาหนดเครื่ องมือเพื่อใช้ในการศึกษา หลังจากนั้นนามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อจัดทาเป็ น
แบบสอบถามฉบับร่ าง
3. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาข้อคาถามเป็ นรายข้อว่าแต่ละข้อ
ครอบคลุ มเนื้ อหา มีความเหมาะสม ความถู กต้องและความสมบูรณ์ สอดคล้องกับเนื้ อหา ให้คะแนน
+1 ถ้าไม่แน่ ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้ อหา ให้คะแนน -1 จากนั้นนาคะแนนที่ได้จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้ อหา (IOC : Index of
Item Objective Congruence) ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง
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0.50 ขึ้นไป ปรากฏว่าข้อคาถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1 ทั้งนี้ ผลที่ได้รับ
คือ เครื่ องมือมีความเที่ยงตรง มีค่าเท่ากับ 1 สามารถนาไปใช้ได้
4. นาเสนอแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเรี ยบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้
(Try Out) กับผูบ้ ริ หาร ที่ไม่ใช่ตวั อย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 30 คน
แล้วนาผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคุณภาพ หาค่าความถู กต้องของเนื้ อหาโดย Congruence
(IOC) จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเชิ งของเนื้ อหาและสอดคล้องของคาถามกับตัวแปร
(Item Objective) และหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ตามวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990 : 202-204) โดยพิจารณาจากค่าความเชื่ อมัน่ ที่ ไม่น้อยกว่า
0.70 ซึ่ งผลที่ได้รับคือ ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี
สิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มีค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ .793
5. นาแบบสอบถามฉบับจริ งตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้นาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจ้งข้อมูลเป็ นลักษณะการสร้างแรงจูงใจให้เห็น
ความสาคัญและคุณค่าของการวิจยั ครั้งนี้ และแจ้งให้ผูต้ อบทราบว่าคาตอบที่ได้จะปกปิ ดเป็ นความลับ
จะนามาใช้ในทางวิชาการเท่านั้น
2. ได้รับแบบสอบถามคืนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่สามารถใช้ในการศึกษา
ทั้งหมดและได้แบบสอบถามจานวน 350 ราย ซึ่งจานวนข้อมูลดังกล่าวพิจารณาแล้วว่าเพียงพอ
3. นาข้อมูลมาดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามและแจกแจง
ความถี่พร้อมกับนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบจานวนผูก้ ลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
2. ทาหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย ถึงผูบ้ ริ หารธุ รกิจกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
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3. ผูว้ ิจยั นาหนังสื อจากสานักวิชาบัญชี ไปขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
วิธีเก็บแบบสอบถามผ่านระบบ Google Form โดยส่ งถึงผูต้ อบด้วย E-Mail จานวน 200 ชุด และส่ งทาง
จดหมาย จานวน 300 ชุด
4. ผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา จากระบบ Google Form จานวน 120 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 60 และทางจดหมาย จานวน 230 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 77 รวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจานวน
350 ชุ ด คิดเป็ นร้อยละ 70 มาตรวจสอบความถู กต้องและความสมบูรณ์ ซึ่ งพบว่า แบบสอบถาม
มีความสมบูรณ์ทุกฉบับ
5. ทาการดึงข้อมูล (Load) จาก Google เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์
6. นาข้อมูลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กำรจัดทำกับข้ อมูลและวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเป็ นขั้นตอน ดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูลก่อนดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ต่อมา
ผูว้ ิจยั พิจารณาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วย
ในการจัดกระทาข้อมูลจากแบบสอบถาม นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) หาค่าร้ อยละ (Percentage) นาเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยงเพื่ อนาไปใช้
เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการวิจยั ข้อมูลในแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพ้ืนฐานของตัวอย่าง
การวิเคราะห์ในหัวข้อนี้เป็ นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติพ้นื ฐาน ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์
ตัวแปรที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นการหาค่าระดับ
ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ทาการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.) แล้วนาเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยงเพื่อให้การแปลความหมาย
ของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑ์วดั ไว้ 5 ระดับและแปลความหมายดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด,
2545 : 82) ดังนี้
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มากที่สุด ช่วงของค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ระดับคะแนน 5
มาก
ช่วงของค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ระดับคะแนน 4
ปานกลาง ช่วงของค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ระดับคะแนน 3
น้อย
ช่วงของค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ระดับคะแนน 2
น้อยที่สุด ช่วงของค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ระดับคะแนน 1
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุ ณลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ (Multicollinearity Test) โดยหาค่าองค์ประกอบความแปรปรวนที่ สูงเกิ นความเป็ นจริ ง
Variance Inflation Factor : VIF) ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 2.690 – 3.743
4. วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร (Linearity)
การวิเคราะห์ในหัวข้อนี้เป็ นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง
ตัวแปร (Linearity) และภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ความแปรปรวนร่ วมของข้อมูล
พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์ สัน (Pearson Product – Moment Correlation
Coefficient) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2545 : 311-312) โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง
-1 < r < 1 ดังนี้
ค่า r เป็ นลบ
แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม
ค่า r เป็ นบวก
แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า x และ y มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน และ
มี ความสัมพันธ์กนั มาก
ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้ามและ
มีความสัมพันธ์กนั มาก
ค่า r มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กนั น้อยและมีค่าระดับความสัมพันธ์
ของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ดงั นี้
ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.81 – 1.00 ระดับความสัมพันธ์ สู งมาก
ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.61 – 0.80 ระดับความสัมพันธ์ ค่อนข้างสู ง
ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.41 – 0.60 ระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง
ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.21 – 0.40 ระดับความสัมพันธ์ ค่อนข้างต่า
ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.01 – 0.20 ระดับความสัมพันธ์ ต่ามาก
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เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ว่าเป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
หรื อไม่ อีกทั้งยังตรวจสอบขนาดความสัมพันธ์ รวมถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีค่าอยู่
ในระดับใด ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันไม่ควรสู งเกิน 0.90 (Pallant, 2007 : 51-63)
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั
การวิเคราะห์ในส่ วนนี้ มีความสาคัญมากที่สุดของการวิจยั ครั้งนี้ ในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธี
การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ทั้งนี้ ตวั แปรที่นามาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติอา้ งอิง ผ่าน
การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้แล้วว่าเหมาะสม คือ มีการแจกแจงปกติ มีผลความเป็ นอิสระ
จากกันและตัวแปรต้นที่นาเข้าสมการทานายไม่มีความสัมพันธ์กนั สู ง (Multicollinearity) กาหนดค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไว้ที่ระดับ 0.05

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึก ษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูล ทางด้านบัญชี สิ่ งแวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ
ความสัม พัน ธ์ข องการวัด มู ล ค่า และแสดงรายการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อ มในงบการเงิ น กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ความสัมพันธ์ของการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิจ ความสัมพันธ์ของการรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิจ และความสัมพันธ์ของการรับรู ้ค่าชดเชยกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทย ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั
เป็ น 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรที่ศึกษาในเบื้องต้น
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
ในส่ วนนี้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทัว่ ไปซึ่ งเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ที่จดทะเบียนจาแนกอุตสาหกรรมในเว็บไซต์ ดังแสดงในตารางที่ 1 - 13
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
154
196
350

ร้ อยละ
44.00
56.00
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 56.00 และ
เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 44.00
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
145
115
54
27
9
350

ร้ อยละ
41.43
32.86
15.43
7.71
2.57
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุไม่เกิ น 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.43
รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.86 และอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ
15.43

61
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

จานวน
4
248
77
21
350

ร้ อยละ
1.14
70.86
22.00
6.00
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 70.86 รองลงมาได้แก่ ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 22.00 และปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 6.00
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
สมุห์บญั ชี
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
รวม

จานวน
46
82
138
84
350

ร้ อยละ
13.14
23.43
39.43
24.00
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ตาแหน่ งสมุ ห์ บญ
ั ชี มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ
39.43 รองลงมาได้แก่ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 24.00 และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงินคิดเป็ น
ร้อยละ 23.43
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์ ทางาน
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
26 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
210
110
8
12
10
350

ร้ อยละ
60.00
31.43
2.28
3.43
2.86
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ทางาน 6 – 10 ปี มากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 60.00 รองลงมาได้แก่ 11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.43 และ 21 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 3.43
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
ไม่เกิน 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,001 บาท
รวม

จานวน
194
96
39
21
350

ร้ อยละ
55.43
27.43
11.14
6.00
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท มากที่สุดคิด
เป็ นร้ อยละ 55.43 รองลงมาได้แก่ 30,001 – 40,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.43 และ 40,001 – 50,000
บาทคิดเป็ นร้อยละ 11.14
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ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละขององค์กร จาแนกตามรู ปแบบธุ รกิจ
รู ปแบบธุรกิจ
ห้างหุ ้นส่ วน
บริ ษทั จากัด
บริ ษทั มหาชน
รวม

จานวน
68
218
64
350

ร้ อยละ
19.43
62.29
18.28
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า องค์กรมีรูปแบบของธุ รกิจเป็ นแบบ บริ ษทั จากัดมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
62.29 รองลงมาได้แก่ ห้างหุ น้ ส่ วน คิดเป็ นร้อยละ 19.43 และ บริ ษทั มหาชน คิดเป็ นร้อยละ 18.28
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละขององค์ จาแนกตามระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ไม่เกิน 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
มากกว่า 26 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
80
76
66
39
69
20
350

ร้ อยละ
22.86
21.71
18.86
11.14
19.71
5.72
100.00

จากตารางที่ 8 พบว่า องค์กรมี ระยะเวลาดาเนิ นงาน ไม่ เกิ น 5 ปี มากที่ สุ ดคิ ดเป็ นร้ อยละ
22.86 รองลงมาได้แก่ 6 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.71 และ 21 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.71
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละขององค์กร จาแนกตามจานวนพนักงานทั้งหมด
จานวนพนักงานทั้งหมด
ไม่เกิน 200 คน
201 – 300 คน
301 – 400 คน
มากกว่า 400 คน
รวม

จานวน
184
115
23
28
350

ร้ อยละ
52.57
32.86
6.57
8.00
100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า องค์กรมีจานวนพนักงานทั้งหมด ไม่เกิน 200 คนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
52.57 รองลงมาได้แก่ 201 – 300 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.86 และมากกว่า 400 คนคิดเป็ นร้อยละ 8.00
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละขององค์กร จาแนกตามจานวนทุนจดทะเบียน
จานวนทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
51 – 100 ล้านบาท
101 – 200 ล้านบาท
มากกว่า 200 ล้านบาท
รวม

จานวน
180
98
35
37
350

ร้ อยละ
51.43
28.00
10.00
10.57
100.00

จากตารางที่ 10 พบว่า องค์กรมีจานวนทุนจดทะเบียน ไม่เกิ น 50 ล้านบาทมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 51.43 รองลงมาได้แก่ 51 – 100 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.00 และมากกว่า 200 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 10.57
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ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละขององค์กร จาแนกตามที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรม
รวม

จานวน
142
208
350

ร้ อยละ
40.57
59.43
100.00

จากตารางที่ 11 พบว่า องค์กรมีที่ต้ งั ของสถานประกอบการ นอกนิ คมอุตสาหกรรมมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 59.43 รองลงมาได้แก่ ในนิคมอุตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 40.57
ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละขององค์กร เกี่ ยวกับองค์กรเคยได้รับรางวัล/ประกาศนี ยบัตร ทางด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
ได้ รับรางวัล/ประกาศนียบัตร
เคย
ไม่เคย
รวม

จานวน
223
127
350

ร้ อยละ
63.71
36.29
100.00

จากตารางที่ 12 พบว่า องค์กรเคยได้รับรางวัล/ประกาศนียบัตรทางด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.71 รองลงมาได้แก่ ไม่เคยได้รับรางวัล/ประกาศนียบัตร
ทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม คิดเป็ นร้อยละ 36.29
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ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละขององค์กร เกี่ยวกับองค์กรได้มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมในรายงานประจาปี
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความรั บผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
เปิ ด
ไม่เปิ ด
รวม

จานวน
231
119
350

ร้ อยละ
66.00
34.00
100.00

จากตารางที่ 13 พบว่า องค์กรได้มีการเปิ ดเผยเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
ในรายงานประจาปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.00 รองลงมา ได้แก่ ไม่ได้มีการเปิ ดเผยเกี่ ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมในรายงานประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 34.00
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรทีศ่ ึกษาในเบื้องต้ น
ตัวแปรที่จะใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวัดมูลค่าและการแสดงรายการ
ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน ด้านการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม ด้านการรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม
และด้านการรับรู ้ค่าชดเชย ดังแสดงในตารางที่ 14 – 18
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในภาพรวม
รายการ
1. การวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
2. การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม
3. การรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม
4. การรับรู ้ค่าชดเชย
รวมเฉลี่ย

4.03

S.D.
0.536

ระดับ
มาก

4.19
4.06
4.09
4.09

0.616
0.805
0.806
0.617

มาก
มาก
มาก
มาก

X

จากตารางที่ 14 พบว่า ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =
4.09) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม ( X = 4.19)
รองลงมา การรับรู ้ค่าชดเชย ( X = 4.09) และการรับรู ้หนี้สิ้นด้านสิ่ งแวดล้อม ( X = 4.06)
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
รายการ
1. ให้ความสาคัญในการสร้างข้อมูลและการจัดทาบัญชี
รายงานด้านสิ่ งแวดล้อม
2. ส่ งเสริ มให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานด้าน
สิ่ งแวดล้อมต่อสาธารณชน
3. สนับสนุนให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมและประมาณการ รายได้
และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น
4. มุ่งเน้นในการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบ
การเงินต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างชัดเจน
5. ให้ความสาคัญต่อรายการและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นองค์ประกอบของงบการเงิน
6. สนับสนุนในการพิจารณา “กรอบแนวคิดสาหรับ
รายงานทางการเงิน” และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เพื่อนามาปฏิบตั ิกบั รายการและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
7. เชื่ อมัน่ ว่าองค์กรวิชาชีพมีแนวโน้มที่จะพัฒนามาตรฐาน
และวิธีการทางบัญชีดา้ นสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมมีประสิ ทธิ ผล
8. ให้ความสาคัญต่อการวัดมูลค่าภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างน่าเชื่ อถือและเพียงพอ
รวมเฉลี่ย

4.03

S.D.
0.762

ระดับ
มาก

3.98

0.850

มาก

4.06

0.803

มาก

3.96

0.691

มาก

3.99

0.698

มาก

4.01

0.846

มาก

4.08

0.626

มาก

4.14

0.742

มาก

4.03

0.536

มาก

X

จากตารางที่ 15 พบว่า ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ด้านการวัดมูลค่าและการแสดง
รายการที่เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ องค์กรให้ความสาคัญต่อการวัดมูลค่าภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับ
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สิ่ งแวดล้อมได้อย่างน่ าเชื่ อถื อและเพียงพอ ( X = 4.14) รองลงมา องค์กรเชื่ อมัน่ ว่าองค์กรวิชาชี พ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนามาตรฐานและวิธีการทางบัญชี ดา้ นสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้การดาเนิ นงานด้าน
สิ่ งแวดล้อมมีประสิ ทธิ ผล ( X = 4.08) และองค์กรสนับสนุนให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมและประมาณการ รายได้และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น ( X = 4.06)
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม
รายการ
1. ให้ความสาคัญในการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับรายการสิ่ งแวดล้อม
2. มีการส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ตน้ ทุน
สิ่ งแวดล้อมว่าเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
3. มีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตที่ช่วยแก้ปัญหา
มลภาวะและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
รวมเฉลี่ย

4.21

S.D.
0.831

ระดับ
มากที่สุด

4.06

0.820

มาก

4.31

0.679

มากที่สุด

4.19

0.616

มาก

X

จากตารางที่ 16 พบว่า ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ด้านการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม
ในระดับมาก ( X = 4.19) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ องค์กรมีการ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตที่ช่วยแก้ปัญหามลภาวะและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ( X = 4.31) รองลงมา
องค์กรให้ความสาคัญในการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการสิ่ งแวดล้อม ( X = 4.21)
และองค์กรมีการส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมว่าเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน ( X = 4.06)
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม
รายการ
1. ส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ภาระผูกพันเป็ น
หนี้สินเมื่อภาระผูกพันก่อให้เกิดต้นทุนด้าน
สิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน
2. ส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับหนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
รวมเฉลี่ย

4.03

S.D.
0.783

ระดับ
มาก

4.09

0.924

มาก

4.06

0.805

มาก

X

จากตารางที่ 17 พบว่า ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ด้านการรับรู ้ หนี้ สินด้าน
สิ่ งแวดล้อมในระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่
องค์กรส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
( X = 4.09) รองลงมา องค์กรส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ ภาระผูกพันเป็ นหนี้ สินเมื่อภาระผูกพัน
ก่อให้เกิดต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน ( X = 4.03)
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ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู ้ค่าชดเชย
รายการ
1. ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูล จานวนเงินและ
ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการเปิ ดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับรู ้ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน
3. ส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ค่าชดเชยด้าน
สิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
รวมเฉลี่ย

4.17

S.D.
0.896

ระดับ
มาก

4.03

0.859

มาก

4.07

0.872

มาก

4.09

0.806

มาก

X

จากตารางที่ 18 พบว่า ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ด้านการรับรู ้ค่าชดเชยในระดับ
มาก ( X = 4.09) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ องค์กรให้ความสาคัญ
ในการเปิ ดเผยข้อมูล จานวนเงินและค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน ( X = 4.17) รองลงมา
องค์กรส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ( X = 4.07)
และองค์กรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรู ้ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อม
อย่างชัดเจน ( X = 4.03)
ตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษาวิจยั ของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านการกากับดูแลกิจกการที่ดีขององค์กร ด้านการประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรมขององค์กร
ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคขององค์กร ด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร และด้าน
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร ดังแสดงในตารางที่ 19 – 24
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ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยในภาพรวม
รายการ
1. ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
2. ด้านการประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรมขององค์กร
3. ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคขององค์กร
4. ด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร
5. ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
รวมเฉลี่ย

X

4.29
4.31
4.33
4.21
4.24
4.28

S.D.
0.486
0.443
0.424
0.612
0.558
0.393

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 19 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.28) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่
ด้านความรั บผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคขององค์กร ( X = 4.33) รองลงมา ด้านการประกอบธุ รกิ จด้วย
ความเป็ นธรรมขององค์กร ( X = 4.31) และด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ( X = 4.29)
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ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
รายการ
1. มีเป้ าหมายที่ชดั เจนว่าจะดาเนิ นธุ รกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ
2. มีการจัดการระบบการดาเนินงานอย่างโปร่ งใส
3. มีการดาเนิ นงานให้ผบู ้ ริ โภคหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้
4. มีความสามารถในการดาเนิ นงานได้อย่างรวดเร็ ว และ
ถูกต้องตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
5. มีการกากับดูแลกิจการในระดับที่เข้มงวดและเป็ นไป
ตามมาตรฐานและข้อบ่งชี้ ในการประเมินความสาเร็ จ
ของการดาเนินการกากับดูแลกิจการตามที่ กลต.
กาหนด
6. มีการปรับปรุ งสถานที่ทางานให้ดียงิ่ ขึ้นอยูเ่ สมอ
7. ให้ความสาคัญกับพนักงานและดูแลพนักงานเป็ นอย่าง
ดีเหนื อกว่าที่กฎหมายได้กาหนดไว้
รวมเฉลี่ย

4.40

S.D.
0.610

ระดับ
มากที่สุด

4.37
4.37

0.646
0.600

มากที่สุด
มากที่สุด

4.27

0.649

มากที่สุด

4.16

0.789

มาก

4.23
4.21

0.694
0.754

มากที่สุด
มากที่สุด

X

4.29

0.486

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 20 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์กร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.29) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด ได้แก่ การมีเป้ าหมายที่ชดั เจนว่าจะดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีจรรยาบรรณ ( X = 4.40) รองลงมา
มีการจัดการระบบการดาเนินงานอย่างโปร่ งใส และมีการดาเนิ นงานให้ผบู ้ ริ โภคหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้ ( X = 4.37) และมีความสามารถในการดาเนิ นงานได้อย่างรวดเร็ ว และถูกต้อง
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ( X = 4.27)
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ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจด้านการประกอบ
ธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรมขององค์กร
รายการ
1. มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การ
2. มีการจัดจาหน่ายสิ นค้าและบริ การด้วยราคาที่เป็ นธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค
3. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงานโดยสอดคล้อง
กับผลการดาเนินงาน
4. มีความมุ่งมัน่ สร้างความเติบโตอย่างมัน่ คง เพื่อให้
ผูถ้ ือหุ ้นได้รับผลตอบแทนที่ยงั่ ยืน จากการทางานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ และผลประกอบการที่ดี
รวมเฉลี่ย

4.33
4.39

S.D.
0.619
0.636

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.23

0.739

มากที่สุด

4.28

0.643

มากที่สุด

X

4.31

0.443

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 21 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จด้านการประกอบธุ รกิ จด้วย
ความเป็ นธรรมขององค์กร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.31) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีการจัดจาหน่ายสิ นค้าและบริ การด้วยราคาที่เป็ นธรรมไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
ผูบ้ ริ โภค ( X = 4.39) รองลงมา มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การ ( X = 4.33) และ
มีความมุ่งมัน่ สร้างความเติบโตอย่างมัน่ คง เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนจากการทางานที่มี
ประสิ ทธิภาพและผลประกอบการที่ดี ( X = 4.28)
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ตารางที่ 22 ค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คมของธุ รกิ จ ด้า น
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคขององค์กร
รายการ
1. มีการผลิตสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ได้มาตรฐาน
2. มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
แก่ผบู ้ ริ โภค
3. มีการจัดระบบบริ การลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถร้องเรี ยนปั ญหา และซักถามข้อสงสัยในตัว
สิ นค้าและบริ การ
4. มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูบ้ ริ โภคที่เลือกใช้สินค้าและบริ การ
รวมเฉลี่ย

4.28

S.D.
0.558

ระดับ
มากที่สุด

4.36

0.559

มากที่สุด

4.29

0.619

มากที่สุด

4.41

0.547

มากที่สุด

4.33

0.424

มากทีส่ ุ ด

X

จากตารางที่ 22 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
ขององค์กร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.33) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ารายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่เลือกใช้สินค้าและบริ การ
( X = 4.41) รองลงมา มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ งแก่ผบู ้ ริ โภค ( X = 4.36) และมีการจัดระบบบริ การลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถร้องเรี ยนปั ญหา และซักถามข้อสงสัยในตัวสิ นค้าและบริ การ( X = 4.29)
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ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจด้านการร่ วม
พัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร
รายการ
1. มีนโยบายช่วยส่ งเสริ มและพัฒนาชุมชน
2. มีการสนับสนุ นทุนการศึกษาและส่ งเสริ มการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคมให้แก่เยาวชน
3. ได้เปิ ดโอกาสและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น
การเสริ มสร้างอาชีพ รวมใจบรรเทาน้ าท่วม เป็ นต้น
4. มีการปลูกจิตสานึกให้ผบู ้ ริ โภคช่วยเหลือพัฒนา
ชุมชนและสังคม
5. มีการปรับปรุ งบารุ งรักษาและบาบัดสิ่ งแวดล้อมให้
กลับมามีสภาพดีดงั เดิม
6. ให้การสนับสนุนและร่ วมบริ จาคให้แก่องค์กรต่างๆ
7. มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
รวมเฉลี่ย

4.23
4.21

S.D.
0.793
0.755

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.20

0.769

มากที่สุด

4.12

0.804

มากที่สุด

4.27

0.728

มาก

4.21
4.23

0.727
0.752

มากที่สุด
มากที่สุด

4.21

0.612

มากทีส่ ุ ด

X

จากตารางที่ 23 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจด้านการร่ วมพัฒนาชุ มชนและ
สังคมขององค์กร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.21) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ารายการ
ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ มีการปรับปรุ งบารุ งรักษาและบาบัดสิ่ งแวดล้อมให้กลับมามี สภาพดี ดงั เดิ ม
( X = 4.27) รองลงมา มีนโยบายช่วยส่ งเสริ มและพัฒนาชุมชน และมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ( X = 4.23) และมีการสนับสนุ นทุนการศึกษาและส่ งเสริ มการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคมให้แก่เยาวชนและให้การสนับสนุนและร่ วมบริ จาคให้แก่องค์กรต่างๆ ( X = 4.21)

77
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจด้านการดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
รายการ
1. มีการให้ความรู ้เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมแก่พนักงานขององค์กรและผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
2. มีการจัดนโยบายรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น การลดโลกร้อน
การปลูกต้นไม้ เป็ นต้น
3. มีการจัดการรณรงค์เพื่อส่ งเสริ มการประหยัดพลังงาน
4. มีการจัดการสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
5. ได้มีการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
รวมเฉลี่ย

4.24

S.D.
0.714

ระดับ
มากที่สุด

4.11

0.751

มาก

4.27
4.24
4.34
4.24

0.676
0.702
0.698
0.558

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

X

จากตารางที่ 24 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ขององค์กร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.24) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า รายการที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ได้มีการดู แลรักษาสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ( X = 4.34) รองลงมา
มีการจัดการรณรงค์เพื่อส่ งเสริ มการประหยัดพลังงาน ( X = 4.27) และมีการให้ความรู ้เพื่อปลูกจิตสานึ ก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานขององค์กรและผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปและมีการจัดการสิ นค้าและบริ การ
ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ( X = 4.24)
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ การเปิ ดเผยข้ อมูลทางด้ านบัญชี สิ่งแวดล้ อมกับความรั บผิดชอบ
ต่ อสั งคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ตารางที่ 25 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้าน
บัญชีสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ตัวแปร
x̅
1. การวัดมูลค่าและแสดง
4.032
รายการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
2. การรับรู ้ตน้ ทุน
4.191
สิ่ งแวดล้อม
3. การรับรู ้หนี้สินด้าน
4.058
สิ่ งแวดล้อม
4. การรับรู ้ค่าชดเชย
4.091
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 4.270
ของธุ รกิจ
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

S.D. 1 2
3
4
5
VIF
0.536 1 .736** .655** .757** .555** 2.813

0.616
0.805
0.806
0.393

1

.671** .746** .502** 2.738
1

.778** .385** 2.690
1

.589** 3.743
1
3.743

จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็ นคู่
จะเห็นได้วา่ ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.01 โดยมีค่า (r = .555, .502,
.385 และ .589 ตามลาดับ) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ต้ งั แต่ .385 - .778
ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กนั Multicollimearty ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบ
Multicollimearty โดยใช้ค่ า Variance Inflation Factor (VIF) ปรากฏว่า ค่ า Variance Inflation Factor (VIF)
ของตัวแปรอิสระ มีค่าตั้งแต่ 2.690 – 3.743 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์
ซึ่ งกันและกัน
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ
ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์การถดถอยสาหรับตัวแปรอิสระที่พยากรณ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
β
ตัวแปรอิสระ
b
SEb
1. การวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้อง .194
.264
.051
กับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน (X1)
2. การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม (X2)
.059
.092
.044
3. การรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม (X3)
.127
.259
.033
4. การรับรู ้ค่าชดเชย (X4)
.255
.522
.039
SEest= ±.30614 R = .633 R2 = .401 F = 57.789*** Constant =
***มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

t
3.783

Sig
.000***

1.341
3.795
6.476

.181
.000***
.000***
2.719

จากตารางที่ 26 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยได้จริ ง มีจานวน 4 ตัวแปร เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ดีที่สุด คือ การรับรู ้ค่าชดเชย
(X4) การวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน (X1) และการรับรู ้หนี้ สิน
ด้านสิ่ งแวดล้อม (X3) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ (β) เท่ากับ .522, .264 และ .259 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p < .001
คือ ตัวแปรการวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินการรับรู ้หนี้ สินด้าน
สิ่ งแวดล้อม และการรับรู ้ค่าชดเชย ส่ วนตัวแปรการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ ซึ่ งมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEb) เท่ากับ
±.30614 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ .633 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การทานาย (R2) เท่ากับ
.401 สามารถนาไปเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการในรู ปคะแนนดิบ คือ
Y = 2.719 + .255(X4) + .194(X1) + .127(X3)
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สมการในรู ปคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = .522 (X4) + .264 (X1) + .259 (X3)
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 สนับสนุ น การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ ยวข้อง
กับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (b=.194, p < .001)
สมมติฐานที่ 2 ไม่ส นับ สนุ น การเปิ ดเผยข้อ มูล ด้านการรั บ รู ้ ต น้ ทุ น สิ่ ง แวดล้อ มไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเนื่องจาก
ต้นทุนสิ่ งแวดล้อมเป็ นการปรับปรุ งกระบวนการผลิตที่ช่วยแก้ปัญหามลภาวะจึงไม่สามารถกาหนดการ
รับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมว่าเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนได้อย่างชัดเจน (b=.059, p > .05)
สมมติฐานที่ 3 สนับสนุน การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (b=.127, p < .001)
สมมติฐานที่ 4 สนับสนุ น การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการรับรู ้ ค่าชดเชยมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(b=.255, p < .001)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของการวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิจ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิจ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิ จ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู ้ค่าชดเชยกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม
สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุไม่ เกิ น 30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 41.43
รองลงมาได้แก่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.86 จบการศึกษาอยูร่ ะดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70.86 รองลงมาจบการศึกษาปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 22.00 มีตาแหน่ง
งานส่ วนใหญ่เป็ นสมุห์บญั ชี คิดเป็ นร้อยละ 39.43 รองลงมา คือ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 24.00
มีประสบการณ์ ในการทางานอยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือมีประสบการณ์
ในการทางานอยูร่ ะหว่าง 11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.43 มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 55.43 รองลงมา คือ 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 27.43 มีรูปแบบของกิ จการส่ วนใหญ่
เป็ น บริ ษทั จากัด คิดเป็ นร้อยละ 62.29 รองลงมา คือ ห้างหุ ้นส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 19.43 มีระยะเวลา
ดาเนิ นงาน ไม่เกิ น 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.86 รองลงมาคือ 6 – 10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 21.71 มี จานวน
พนักงานทั้งหมด ไม่เกิ น 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.57 รองลงมา คือ 201 – 300 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.86 มีจานวนทุนจดทะเบียนส่ วนใหญ่ไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 51.43 รองลงมา คือ มีจานวนทุน
จดทะเบียนอยูร่ ะหว่าง 51 – 100 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.00 มีที่ต้ งั ของสถานประกอบการส่ วนใหญ่
อยู่นอกนิ คมอุตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 59.43 รองลงมา คือ อยู่ในนิ คมอุตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ
40.57 เคยได้รับรางวัล/ประกาศนี ยบัตรทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม คิดเป็ นร้อยละ
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63.71 รองลงมา คือ ไม่เคยได้รับรางวัล/ประกาศนี ยบัตรทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
คิดเป็ นร้อยละ 36.29 มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมในรายงานประจาปี คิดเป็ น
ร้อยละ 66.00 รองลงมา คือ ไม่ได้มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมในรายงานประจาปี
คิดเป็ นร้อยละ 34.00
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีสิ่งแวดล้อม
กับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.01 มีดว้ ยกัน 4 ปัจจัย
ได้แก่ ด้านการวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน ด้านการรับรู ้ตน้ ทุน
สิ่ งแวดล้อม ด้านการรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านการรับรู ้ค่าชดเชย
2.2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ
ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกไทยได้จริ ง มีจานวน 4 ตัวแปร เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ดีที่สุด คือ การรับรู ้ค่าชดเชย การวัดมูลค่า
และแสดงรายการที่ เกี่ ย วข้องกับ สิ่ งแวดล้อมในงบการเงิ น และการรั บ รู ้ หนี้ สินด้านสิ่ ง แวดล้อม
มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ .255, .194 และ .127 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อม
กับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
p<0.01 คือ ตัวแปรการวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินการรับรู ้ตน้ ทุน
สิ่ งแวดล้อม และการรับรู ้ค่าชดเชย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปได้ตามสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 สนับสนุนการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.001
สมมติฐานที่ 2 ไม่ ส นั บ สนุ น การเปิ ดเผยข้ อมู ลด้ านการรั บ รู ้ ต้ นทุ น สิ่ งแวดล้ อมไม่ มี
ความสัมพันธ์ เชิ งบวกต่อความรั บ ผิดชอบต่ อสั งคมของธุ รกิ จในกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมพลาสติ ก ไทย
เนื่องจาก ต้นทุนสิ่ งแวดล้อมเป็ นการปรับปรุ งกระบวนการผลิตที่ช่วยแก้ปัญหามลภาวะจึงไม่สามารถ
กาหนดการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมว่าเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนได้อย่างชัดเจน
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สมมติฐานที่ 3 สนับสนุน การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ p<0.001
สมมติฐานที่ 4 สนับสนุ น การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการรับรู ้ ค่าชดเชยมี ความสัมพันธ์ เชิ งบวก
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.001
ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ได้แก่ ด้านการรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม รองลงมา ได้แก่ ด้านการรับรู ้ค่าชดเชย และด้านการรับรู ้หนี้ สิน
ด้านสิ่ งแวดล้อม
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่ อง ความสัม พันธ์ ของการเปิ ดเผยข้อมู ล ทางด้านบัญชี สิ่ง แวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยสามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
การวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจซึ่ งการวิเคราะห์ยืนยันสมมติฐานที่ 1 สะท้อนให้เห็ นว่าองค์กร
ให้ความสาคัญต่อการวัดมูลค่าภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างน่าเชื่อถือและเพียงพอ
องค์กรเชื่ อมัน่ ว่าองค์กรวิชาชี พมีแนวโน้มที่ จะพัฒนามาตรฐานและวิธีการทางบัญชี ดา้ นสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้การดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมมีประสิ ทธิ ผล และองค์กรสนับสนุนให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมและประมาณการ รายได้และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น
สอดคล้องกับจักรพันธ์ จินดาวงศ์ (2547 : 23) ที่ได้ศึกษาถึงแนวการปฏิบตั ิและแนวโน้มทางการบัญชี
การเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมของอุตสาหกรรมประเภทที่มีผลกระทบโดยตรงหรื อ
มีนยั สาคัญต่อสิ่ งแวดล้อม มีปัญหาด้านการวัดมูลค่าและการจัดประเภทการบัญชี
การรับ รู ้ ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อมไม่มีความสัม พันธ์กบั ความรับ ผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ
การวิเคราะห์ ไม่ยืนยันสมมติฐานที่ 2 สะท้อนให้เห็ นว่าถึ งแม้ว่าองค์กรจะให้ความสาคัญในการรับรู ้
รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมก็ไม่สามารถทาให้องค์กรเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมได้
ซึ่ งขัดแย้งกับ อรวรรณ กิ จปราชญ์ (2558 : 93) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการบัญชี
สิ่ งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์องค์กรในทัศนคติของผูบ้ ริ หารบริ ษทั ใน
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณู ปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า
การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
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พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ (2545 : 34) แนวทางการปฏิบตั ิของคณะทางานกาหนดมาตรฐานสากลเกี่ ยวกับ
การบัญชีและรายงาน ในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อมว่ากิจการอาจเปิ ดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมซึ่ งเป็ นการอธิ บายรายการที่มีอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิ นหรื องบกาไรขาดทุนหรื อเปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรื อเปิ ดเผยไว้ในรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน
การรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ งผล
การวิเคราะห์ยืนยันสมมติฐานที่ 3 ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่าองค์กรส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน องค์กรส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ภาระ
ผูกพันเป็ นหนี้ สินเมื่อภาระผูกพันก่อให้เกิดต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ อรวรรณ
กิจปราชญ์ (2558 : 93) พบว่า การรับรู ้ หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวก
กับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับผิดชอบในแง่จริ ยธรรม และสอดคล้องกับ สว่างจิต แซ่ ผา่ น
(2557 : 86) พบว่า บริ ษทั มีการรับรู ้หนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อมทันทีที่มีรายการที่เป็ นต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อม
เกิดขึ้น โดยจะบันทึกบัญชี ทนั ทีในงวดที่เกิดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และยังสอดคล้องกับ
พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ (2545 : 34) ในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม กิจการอาจเปิ ดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่ งเป็ นการอธิ บายรายการที่มีอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินหรื องบกาไรขาดทุนหรื อเปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรื อเปิ ดเผยไว้ในรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน
การรับรู ้ค่าชดเชยมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่า
องค์กรให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูล จานวนเงินและค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจนองค์กร
ส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และองค์กรส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นให้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรู ้ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับ อรวรรณ กิ จปราชญ์ (2558 : 92) พบว่า การรับรู ้ค่าชดเชย มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสอดคล้องกับสว่างจิต แซ่ ผา่ น (2557 : 86)พบว่า ค่าปรับหรื อ
ค่าชดใช้ความเสี ยหายอันเนื่ องจากปั ญหาสิ่ งแวดล้อมนั้นนาไปรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการ
กาจัดของเสี ย ส่ วนค่าชดเชยที่ได้รับจากบุคคลที่สามจากบริ ษทั ประกันภัย และบริ ษทั ที่บนั ทึกเงินชดเชย
ที่ได้รับจากบริ ษทั ที่ประกันภัยในกรณี ที่น้ าท่วมนั้น บริ ษทั แยกการรับรู ้รายการสิ นทรัพย์ต่างหากจาก
รายการตามปกติของกิจการ โดยไม่แสดงหักกลบกับหนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม รายได้จากการขายสิ นทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องหรื อเศษซากนั้นไม่นาเงินที่ได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหรื อเศษซากนั้นไปหักกลบ
กับหนี้ สินด้านสิ่ งแวดล้อม และยังสอดคล้องกับอารี ย ์ เจริ ญศุข (2552 : 23) พบว่าการรับรู ้ค่าชดเชย
ด้านสิ่ งแวดล้อมมาจากสาเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางาน และยังมีปัญหาในการนามาปฏิบตั ิใช้งาน
จริ งเพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหาทั้งที่จะเกิดขึ้นควรมีหน่วยงานของรัฐ
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ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ควรให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผย
ข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมและรายงานเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงินต่อบุคคลภายนอกอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน เช่น การวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม การรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม และการรับรู ้ค่าชดเชย
2. ในการนากลยุทธ์การบริ หารเข้ามาใช้ในการบริ หารองค์กรผูบ้ ริ หารของธุ รกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยควรคานึ งถึ งความรั บผิดชอบต่อสังคม เช่ น การกากับดู แลองค์กรที่ดี
การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม และความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอุตสาหกรรมอื่น
2. ควรมีก ารศึก ษาวิจยั เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับการเปิ ดเผยข้อมู ล ทางด้านบัญชี สิ่ งแวดล้อมกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
3. ควรมีการศึกษาวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อม
กับผลการดาเนินงานของธุ รกิจ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง ความสั มพันธ์ ของการเปิ ดเผยข้ อมูลทางด้ านบัญชี สิ่งแวดล้ อมกับความรั บผิดชอบต่ อสั งคมของ
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
คาชี้แจง
1. การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาเป็ นวิทยานิ พนธ์บญั ชีมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การบัญชี เรื่ อง ความสัมพันธ์ของการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามคือกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน สมุห์บญั ชี ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
2. การสรุ ปผลการวิจยั จะเป็ นการสรุ ปในภาพรวม ดังนั้นการให้ขอ้ มูลของท่านจึงไม่มีผลกระทบ
ต่อท่านและหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด
3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับองค์กรธุ รกิจ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการบัญชีสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการบัญชี สิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ขอความอนุ เคราะห์จากท่านได้เสี ยสละเวลาในการให้ขอ้ มูลตามสภาพความเป็ นจริ ง เพราะ
ผลที่ได้จากการวิจยั จะเป็ นการสรุ ปโดยภาพรวม ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้

นางสาววรรณวิไล ปัญญาวิชา
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ความสั มพันธ์ ของการเปิ ดเผยข้ อมูลทางด้ านบัญชี สิ่งแวดล้ อมกับความรั บผิดชอบต่ อสั งคมของ
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลผูก้ รอกแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 ไม่เกิน 30 ปี

 31 – 40 ปี

 51 – 60 ปี

 60 ปี ขึ้นไป โปรดระบุ..............................

2. อายุ
 41 – 50 ปี

3. วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท

 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาเอก

4. ตาแหน่งงานในปั จจุบนั
 กรรมการผูจ้ ดั การ
 สมุห์บญั ชี

 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

5. ประสบการณ์ทางานของท่าน
 6 - 10 ปี
 21 -25 ปี

 11 – 15 ปี
 16 – 20 ปี
 26 ปี ขึ้นไป โปรดระบุ.................................

6. รายได้ต่อเดือน
 ไม่เกิน 30,000 บาท
 40,001 – 50,000 บาท

 30,001 – 40,000 บาท
 มากกว่า 50,001 บาท
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับองค์กรธุ รกิจ
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลผูก้ รอกแบบสอบถาม
1. รู ปแบบธุ รกิจ
 ห้างหุ ้นส่ วน

 บริ ษทั จากัด

 บริ ษทั มหาชน

2. ระยะเวลาดาเนินงาน
 ไม่เกิน 5 ปี

 6 – 10 ปี

 11 – 15 ปี

 16 – 20 ปี

 21 – 25 ปี

 มากกว่า 25 ปี โปรดระบุ.....................

3. จานวนพนักงานทั้งหมดในปั จจุบนั
 ไม่เกิน 200 คน
 301 – 400 คน
4. จานวนทุนจดทะเบียน
 ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 101 – 200 ล้านบาท
5. ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
 ในนิคมอุตสาหกรรม

 201 – 300 คน
 มากกว่า 400 คน โปรดระบุ.....................

 51 – 100 ล้านบาท
 มากกว่า 200 ล้านบาท โปรดระบุ...............

 นอกนิคมอุตสาหกรรม

6. องค์กรเคยได้รับรางวัล/ประกาศนียบัตร ทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
7. องค์กรได้มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมในรายงานประจาปี หรื อไม่
 เปิ ด
 ไม่เปิ ด
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการบัญชีสิ่งแวดล้อม
คาชี้แจง : กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดตามระดับ
ความหมายของคะแนน ดังนี้
หมายถึง

มากที่สุด

ระดับ 4

หมายถึง

มาก

ระดับ 3

หมายถึง

ปานกลาง

ระดับ 2

หมายถึง

น้อย

ระดับ 1

หมายถึง

น้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น

การวัดมูลค่ าและการแสดงรายการที่เกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อมในงบการเงิน
1. องค์กรให้ความสาคัญในการสร้างข้อมูลและการจัดทาบัญชี
รายงานด้านสิ่ งแวดล้อม
2. องค์กรส่ งเสริ มให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานด้าน
สิ่ งแวดล้อมต่อสาธารณชน
3. องค์กรสนับสนุนให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมและประมาณการ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น
4. องค์กรมุ่งเน้นในการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบ
การเงินต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างชัดเจน
5. องค์กรให้ความสาคัญต่อรายการและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นองค์ประกอบของงบการเงิน
6. องค์กรสนับสนุนในการพิจารณา “กรอบแนวคิดสาหรับรายงาน
ทางการเงิน” และมาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อนามาปฏิบตั ิ
กับรายการและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน

น้ อย

(3) (2)

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านการบัญชี สิ่งแวดล้ อม

(5) (4)

(1)

น้ อยทีส่ ุ ด

ระดับ 5
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7. องค์กรเชื่ อมัน่ ว่าองค์กรวิชาชีพมีแนวโน้มที่จะพัฒนามาตรฐาน
และวิธีการทางบัญชีดา้ นสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้การดาเนิ นงานด้าน
สิ่ งแวดล้อมมีประสิ ทธิ ผล
8. องค์กรให้ความสาคัญต่อการวัดมูลค่าภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างน่าเชื่ อถือและเพียงพอ
ด้ านการรับรู้ ต้นทุนสิ่ งแวดล้ อม
9. องค์กรให้ความสาคัญในการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับรายการสิ่ งแวดล้อม
10. องค์กรมีการส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ตน้ ทุน
สิ่ งแวดล้อมว่าเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
11. องค์กรมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตที่ช่วยแก้ปัญหา
มลภาวะและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
การรับรู้ หนีส้ ิ นด้ านสิ่ งแวดล้ อม
12. องค์กรส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ภาระผูกพันเป็ น
หนี้สินเมื่อภาระผูกพันก่อให้เกิดต้นทุนด้านสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ชัดเจน
13. องค์กรส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
การรับรู้ ค่าชดเชย
14. องค์กรให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูล จานวนเงินและ
ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน
15. องค์กรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการเปิ ดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับรู ้ค่าชดเชยด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างชัดเจน
16. องค์กรส่ งเสริ มให้มีนโยบายในการรับรู ้ค่าชดเชยด้าน
สิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

น้ อย

(3) (2)

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านการบัญชี สิ่งแวดล้ อม

(5) (4)

(1)

น้ อยทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
คาชี้แจง : กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดตามระดับ
ความหมายของคะแนน ดังนี้
หมายถึง

มากที่สุด

ระดับ 4

หมายถึง

มาก

ระดับ 3

หมายถึง

ปานกลาง

ระดับ 2

หมายถึง

น้อย

ระดับ 1

หมายถึง

น้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น

ด้ านการกากับดูแลกิจการทีด่ ีขององค์ กร
1. องค์กรมีเป้าหมายที่ชดั เจนว่าจะดาเนิ นธุ รกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ
2. องค์กรมีการจัดการระบบการดาเนิ นงาน อย่างโปร่ งใส
3. องค์กรมีการดาเนินงานให้ผบู ้ ริ โภคหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้
4. องค์กรมีความสามารถในการดาเนิ นงานได้อย่างรวดเร็ วและ
ถูกต้องตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
5. องค์กรมีการกากับดูแลกิจการในระดับที่เข้มงวดและเป็ น
ไปตามมาตรฐานและข้อบ่งชี้ในการประเมินความสาเร็ จของ
การดาเนิ นการกากับดูแลกิจการตามที่ กลต. กาหนด
6. องค์กรมีการปรับปรุ งสถานที่ทางานให้ดียงิ่ ขึ้นอยูเ่ สมอ
7. องค์กรให้ความสาคัญกับพนักงานและดูแลพนักงานเป็ นอย่างดี
เหนื อกว่าที่กฎหมายได้กาหนดไว้

น้ อย

(3) (2)

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR)

(5) (4)

(1)

น้ อยทีส่ ุ ด

ระดับ 5
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ด้ านการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมขององค์ กร
8. องค์กรมีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การ
9. องค์กรมีการจัดจาหน่ายสิ นค้าและบริ การด้วยราคาที่เป็ นธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค
10. องค์กรให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน โดยสอดคล้อง
กับผลการดาเนินงาน
11. องค์กรมีความมุ่งมัน่ สร้างความเติบโตอย่างมัน่ คง เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุ น้ ได้รับผลตอบแทนที่ยงั่ ยืน จากการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และผลประกอบการที่ดี
ด้ านความรั บผิดชอบต่ อผู้บริ โภคขององค์ กร
12. องค์กรมีการผลิตสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
มาตรฐาน
13. องค์กรมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ งแก่ผบู ้ ริ โภค
14. องค์กรมีการจัดระบบบริ การลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถร้องเรี ยนปั ญหา และซักถามข้อสงสัยในตัวสิ นค้าและ
บริ การ
15. องค์กรมีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ที่เลือกใช้สินค้าและบริ การ
ด้ านการร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคมขององค์ กร
16. องค์กรมีนโยบายช่วยส่ งเสริ มและพัฒนาชุ มชน
17. องค์กรมีการสนับสนุ นทุนการศึกษาและส่ งเสริ มการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคมให้แก่เยาวชน
18. องค์กรได้เปิ ดโอกาสและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น
การเสริ มสร้างอาชีพ รวมใจบรรเทาน้ าท่วม เป็ นต้น

น้ อย

(3) (2)

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR)

(5) (4)

(1)

น้ อยทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น
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น้ อย

(3) (2)

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR)

(5) (4)

(1)

น้ อยทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น

19. องค์กรมีการปลูกจิตสานึกให้ผบู ้ ริ โภคช่วยเหลือพัฒนาชุ มชน
และสังคม
20. องค์กรมีการปรับปรุ งบารุ งรักษาและบาบัดสิ่ งแวดล้อมให้
กลับมามีสภาพดีดงั เดิม
21. องค์กรให้การสนับสนุนและร่ วมบริ จาคให้แก่องค์กรต่างๆ
22. องค์กรมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม
ด้ านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อมขององค์ กร
23. องค์กรมีการให้ความรู ้เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมแก่พนักงานขององค์กรและผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
24. องค์กรมีการจัดนโยบายรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น การลดโลกร้อน
การปลูกต้นไม้ เป็ นต้น
25. องค์กรมีการจัดการรณรงค์เพื่อส่ งเสริ มการประหยัดพลังงาน
26. องค์กรมีการจัดการสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
27. องค์กรได้มีการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการบัญชีสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ หาค่ าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 แสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านบัญชี สิ่งแวดล้ อม
1. การวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3

1.00
1.00
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

2. การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม
ข้ อที่
1
2
3

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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3. การรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม
ข้ อที่
1
2

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3

1.00
1.00

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3

1.00
1.00
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้

4. การรับรู ้ค่าชดเชย
ข้ อที่
1
2
3

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตอนที่ 3 แสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจ
1. การกากับดูแลองค์กรที่ดี
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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2. การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม
ข้ อที่
1
2
3
4

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

3. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
ข้ อที่
1
2
3
4

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

4. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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5. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ข้ อที่
1
2
3
4
5

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ภาคผนวก ค
ผลการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้ อมูลเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้ อมูลทางด้ านบัญชี สิ่งแวดล้ อม
รายการ
การวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน
การรับรู ้ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม
การรับรู ้หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม
การรับรู ้ค่าชดเชย
ภาพรวม

N of Case
30

N of Items
8

Alpha
.815

30
30
30
30

3
2
3
16

.766
.795
.734
.778

จากการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่ องมือได้ค่าแอลฟา
ในด้านรวม ค่าเท่ากับ .778 เมื่อแยกเป็ นรายด้าน ดังนี้ ด้านการวัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมในงบการเงิน ค่าเท่ากับ .815 ด้านการรับรู ้ ตน้ ทุนสิ่ งแวดล้อม ค่าเท่ากับ .766 ด้านการรับรู ้
หนี้สินด้านสิ่ งแวดล้อม ค่าเท่ากับ .795 และด้านการรับรู ้ค่าชดเชย ค่าเท่ากับ .734
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้ อมูลเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
รายการ
การกากับดูแลองค์กรที่ดี
การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ภาพรวม

N of Case N of Items
30
7
30
4
30
4
30
7
30
5
30
27

Alpha
.796
.808
.824
.823
.776
.805

จากการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์หาคุ ณภาพของเครื่ องมื อได้ค่าแอลฟา
ในด้านรวม ค่าเท่ากับ .805 เมื่อแยกเป็ นรายด้าน ดังนี้ ด้านการกากับดูแลองค์กรที่ดี ค่าเท่ากับ .796 ด้าน
การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม ค่าเท่ากับ .808 ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ค่าเท่ากับ .824
ด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม ค่าเท่ากับ .823 และด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ค่าเท่ากับ .776

107

ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่ อ – สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นางสาววรรณวิไล ปัญญาวิชา
26 ธันวาคม 2531
เลขที่ 191 หมู่ 3 ถนนเชียงราย – เวียงชัย
ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2552 – 2556

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เจ้าหน้าที่บริ หารทัว่ ไป
สานักบริ หารพื้นที่อนุ รักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมป่ าไม้
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 2 (เชียงราย) กรมป่ าไม้
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

