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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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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลายประเทศทัว่โลก เร่ิมมีและการขยายตวัเป็นอยา่งมาก
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ เช่น ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาคุณภาพน ้ าปัญหา
ขยะและกากพิษ ซ่ึงมีผลกระทบท่ีเป็นวงกวา้งต่อชุมชนและประเทศชาติ (ดวงมณี  โกมารทตั, 2548 : 70) 
สาเหตุของมลพิษเป็นผลจากการกระท าของมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ โดยมีประชากรเพิ่มมากข้ึน 
มีความตอ้งการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้เป็นปัจจยัในการด ารงชีวิตและสร้างส่ิงอ านวย
ความสะดวก จึงท าให้เกิดความไม่สมดุลในธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหารุนแรงทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และปัญหามลพิษ ลว้นแต่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติของมนุษย ์หากมนุษยไ์ม่มีจิตส านึกร่วมกนัในการ
แกไ้ขและรักษาสภาพแวดลอ้ม ยอ่มเป็นเหตุให้มนุษยเ์ราตอ้งประสบปัญหาในอนาคตอยา่งแน่นอน 
(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak.html, 2548) ประเทศท่ีพฒันาแลว้
ไดมี้การจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีมาตรการท่ีเขม้งวดในการควบคุมเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงอาจมีเหตุผลมาจากเคยไดรั้บภยัพิบติัจากการรับผลของมลพิษและความเส่ือมโทรม
ของส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งตอ้งเสียทั้งเวลาและเงินทองเพื่อปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีเสียหายให้คืนสู่สภาพเดิม
การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม เป็นการตระหนกัรู้ถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อกิจการและพยายามคน้หา
เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบดา้นลบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มจากการบญัชีแบบเดิมโดยระบุรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มจากระบบบญัชีแบบเดิมออกมาให้ไดแ้ละพยายามคิดคน้มาตรการในการวดัผล
การด าเนินงาน การประเมินผล และการรายงานในรูปแบบใหม่เพื่อใชท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
(นิพนัธ์  เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2549 : 13) 
 การน าบญัชีส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นธุรกิจ สามารถส่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก
ทราบถึงตน้ทุนและหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นประโยชน์ในการบริหารองคก์ร ซ่ึงจะท าให้เกิด
การพฒันาบญัชีส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รที่มีต่อส่ิงแวดลอ้ม (ทศันีย ์ 
ธนอนนัตร์ะกูล, 2552 : 15) คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดใ้ห้หลกัการ
ท่ีส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นการปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ขอ้ 
ดงัน้ี การก ากบัดูแลองค์กรท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อ

http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak.html
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สังคม (คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน, 2551 : 2) 
และตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ เช่น สนบัสนุนการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ส่งเสริมการพฒันาและใช้
เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนในธุรกิจของตน การด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัการของการแข่งขนัในกรอบของกฎหมายและขอ้บงัคบั โดยเฉพาะดา้นสุขอนามยั และ
การเสียภาษีท่ีถูกตอ้ง (วโรทยั  โกศลพิศิษฐก์ุล, www.km.nlda.ac.th/home/images/pdf/7-1.pdf, 2550) 
 บางองคก์รไดเ้ร่ิมมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแลว้ ซ่ึงมีตน้ทุนและค่าใชจ่้าย
ท่ีจ่ายไปเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และให้นกับญัชีจึงเขา้มามีบทบาทในการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
แต่ปัญหาท่ีคาดวา่จะเกิดกบันกับญัชีขององคก์รท่ีใช้การบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม คือการขาดมาตรฐาน
การบญัชี และมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถน าไปเป็นกรอบ
ในการปฏิบติังาน จึงท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัอยูห่ลายประการการบญัชีส่ิงแวดลอ้มก็เป็นการบญัชี
ท่ีใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มเพื่อรายงานเก่ียวกบัตน้ทุนและผลประโยชน์
อนัเกิดจากกิจกรรมขององค์กรท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลด้านการเงินและขอ้มูล
ท่ีไม่เก่ียวกบัการเงิน เน่ืองจากผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นประเด็นส าคญัต่อภาพลกัษณ์องคก์ร
ท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการน ามาตรวจสอบและควบคุมอยา่งจริงจงั การบญัชีส่ิงแวดลอ้มจะมีบทบาทส าคญั
ท่ีจะช่วยในการจดัท าระบบบญัชีไดเ้น่ืองจากระบบบญัชีท่ีมีอยูส่ามารถรองรับได ้เพียงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
หรือรายการท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนในการท่ีองคก์รจะไดรั้บหรือเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เท่านั้นหากองคก์รสามารถบริหารจดัท าและน าเสนอต่อสาธารณชนได ้จะท าใหผู้บ้ริหาร ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สามารถวางแผน วิเคราะห์ และตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ประกอบกบัองค์กรสามารถสะทอ้นถึง
จิตส านึก ความรับผิดชอบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในสังคม ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารง
อยูอ่ยา่งย ัง่ยนืขององคก์รต่อไป (สุภทัรษร  ทวจีนัทร์, 2556 : 8) 
 อุตสาหกรรมพลาสติกมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย 
เน่ืองจาก มีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ที่ผลิตวตัถุดิบป้อนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก หรืออุตสาหกรรมต่อเน่ืองหลากหลายประเภท อาทิ 
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ อาหารแปรรูป ช้ินส่วนยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเรือน 
วสัดุก่อสร้าง ท่ีตอ้งใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบในการผลิต ผลิตภณัฑ์พลาสติกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
ไม่สามารถยอ่ยสลายไดง่้ายโดยธรรมชาติ เม่ือไม่สามารถท าลายได ้จึงท าให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม
และเกิดความส้ินเปลืองในการใชว้ตัถุดิบ ดงันั้นความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จึงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม งานวิจยัน้ีจึงเป็นการน าทฤษฎีและเอกสารต่างๆ มาทดสอบเพื่อน า
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ผลการวจิยัท่ีไดม้าใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และท าให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่อนัจะเป็นขอ้มูลในการน าไปเป็น
แนวทางปฏิบติัต่อธุรกิจในอนาคตต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม
ในงบการเงินกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ค่าชดเชยกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 
ประโยชน์ของกำรวจัิย 
 

1. ผูบ้ริหารสามารถน าผลการวิจยัความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มาประเมิน
ประสิทธิผลในความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆขององค์กรเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขให้มี
ประสิทธิภาพใหดี้ยิง่ข้ึน 

2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการกระตุน้ให้องคก์รต่างๆ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญั
ในการมีส่วนร่วมและใส่ใจในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3. เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันา และประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนักบัอุตสาหกรรมอ่ืน 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 
 ผูว้ิจยัได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตของ
การศึกษาน้ี 
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 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จ านวน
2,459 แห่ง ผูท่ี้เป็นตวัแทนในแบบสอบถาม เช่น กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินสมุห์บญัชี 
และผูจ้ดัการทัว่ไป 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
  ตวัแปรอิสระ 
   การเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

1. การวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 
2. การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
3. การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
4. การรับรู้ค่าชดเชย 

  ตวัแปรตาม 
   ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมของนกัวิชาการต่างๆ เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูล
ทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ พบวา่มีปัจจยัอยู ่4 ปัจจยัประกอบดว้ย 
การวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม การ
รับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ค่าชดเชย เม่ือน าปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้และอาจมีการคน้พบปัจจยัอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม น ามาพิจารณาเช่ือมโยงกนัในเชิงสาเหตุและผล สามารถน ามาสร้างเป็นกรอบในการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในการวจิยัคร้ังน้ี 
 แนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในการวิจยัคร้ังน้ีความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจสามารถพิจารณาไดจ้ากการบรรลุเป้าหมายขององคก์รซ่ึงเป้าหมายของความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ จึงหมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจและดูแลสังคม
และส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม การก ากบักิจกรรมที่ดี และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการ เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน ธุรกิจท่ีด าเนินการดว้ยส านึก
โดยยึดหลกัของจริยธรรมกระท าความดีต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ของทางการไม่สร้างความเดือนร้อนให้สังคม ประกอบไดด้ว้ย 5 ตวัแปรท่ีส าคญัคือ การก ากบัดูแล
องคก์รท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคการร่วมพฒันาชุมชน
และสังคม และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
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 จากแนวคิดและผลการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ทั้งในและ
ต่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้ ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นปัจจยัการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้น
บญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยสามารถ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยัไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1  กรอบแนวคิดของการวจิยั 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 

1. การวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

2. การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

3. การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

4. การรับรู้ค่าชดเชยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 
 
 
 

 

 

ควำมรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 
 

 
 
 

กำรเปิดเผยข้อมูลทำงด้ำนบัญชีส่ิงแวดล้อม 

1. การวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 

2. การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
3. การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
4. การรับรู้ค่าชดเชย 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 การเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดล้อม หมายถึง การเปิดเผยจ านวนเงินท่ีลงทุน
ในโครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากขอ้บงัคบัตามกฎหมาย และท่ีเกิดจากธุรกิจด าเนินการโดย
ความสมคัรใจ การเปิดเผยภาระหน้ีสินท่ีไม่แน่นอนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การเปิดเผยตน้ทุน และคา่ใชจ่้าย
ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ในท่ีน้ีมีการวดัการเปิดเผยขอ้มูล 4 ดา้น คือ การวดัมูลค่าและการแสดงรายการ
ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
การรับรู้ค่าชดเชย 
 การวดัมูลค่าและการแสดงรายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน หมายถึง องคก์รท่ีให้
ความส าคญัในการสร้างขอ้มูลและการจดัท าบญัชีรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล
และรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชน สนบัสนุนให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัในการปฏิบติั
ตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและประมาณการ รายไดค้่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนมุ่งเนน้ในการน าเสนอขอ้มูล
ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งชดัเจนใหค้วามส าคญัต่อรายการและเหตุการณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นองค์ประกอบของงบการเงิน สนบัสนุนในการพิจารณาแม่บทการบญัชี
และมาตรฐานการบญัชีเพื่อน ามาปฏิบติักบัรายการและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 
ใหค้วามส าคญัต่อการวดัมูลค่าภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและเพียงพอ 
 การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง องคก์รท่ีให้ความส าคญัในการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการส่ิงแวดลอ้ม มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีช่วยแกปั้ญหามลภาวะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมใหมี้นโยบายในการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มวา่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง องค์กรท่ีส่งเสริมให้มีนโยบายในการรับรู้ภาระ
ผูกพนัเป็นหน้ีสินเม่ือภาระผูกพนัก่อให้เกิดตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน ส่งเสริมให้มีนโยบาย
ในการเปิดเผยขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 
 การรับรู้ค่าชดเชย หมายถึง องคก์รที่ให้ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูล จ านวนเงินและ
ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน ส่งเสริมให้มีนโยบายในการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสมและเพียงพอ และสนบัสนุนให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งชดัเจน 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่ใจและดูแลสังคม
และส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม การก ากบักิจกรรมที่ดี และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการ เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน ธุรกิจท่ีด าเนินการดว้ยส านึก
โดยยึดหลกัของจริยธรรมกระท าความดีต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
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ของทางการไม่สร้างความเดือนร้อนให้สังคม ประกอบไดด้ว้ย 5 ตวัแปรท่ีส าคญั คือการก ากบัดูแล
องคก์รท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคการร่วมพฒันาชุมชน
และสังคม และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 อุตสาหกรรมพลาสติกไทย หมายถึง อุตสาหกรรม ท่ีผลิตวตัถุดิบป้อนโรงงานผลิตเมด็พลาสติก 
หรืออุตสาหกรรมต่อเน่ืองหลากหลายประเภท อาทิ อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ อาหารแปรรูป ช้ินส่วน
ยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเรือน วสัดุก่อสร้าง ท่ีตอ้งใชพ้ลาสติกเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิต ผลิตภณัฑพ์ลาสติกเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถยอ่ยสลายไดง่้ายโดยธรรมชาติ 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางด้านบญัชีส่ิงแวดล้อมกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ รวบรวม
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาโดยรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 
3. ความรู้ทัว่ไปของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

 
แนวคิดเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 
 
 กระแสสังคมไดมี้การเรียกร้องให้องคก์รทั้งดา้นการผลิตและบริการตอ้งรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจมากยิ่งข้ึนและน่ีคือการรับรู้ใหม่เก่ียวกบับทบาทขององค์กรท่ีผูบ้ริหารไม่อาจท่ีจะมองขา้ม
ในปัจจุบนัเป็นจ านวนมากจากส่วนต่างๆ ของโลกต่างเฝ้ามองธุรกิจการด าเนินการขององคก์รต่างๆ 
และคาดหวงัวา่ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีจะประพฤติปฏิบติัตนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของลูกคา้ส่ิงแวดลอ้ม
และสาธารณชนควบคู่กบัการแสวงก าไร เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibilities : CSR) จึงเป็นหน้าที่ของผูบ้ริหารองค์กรที่จะต้องท าความเข้าใจกฎเกณฑ์
การที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไดก้ลายมาเป็นประเด็นส าคญัท่ีองค์กรตอ้งน าพิจารณานั้น 
ทั้งน้ีเพราะวา่ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมมีส่วนผลกัดนัให้ขอบเขต CSR ไดข้ยายตวัออกไป 
ดงันั้นองคก์รท่ีจะด ารงอยูใ่นสังคมจึงตอ้งปกป้องและพฒันาสังคมควบคู่กนักบัการบรรลุเป้าหมายทาง
การเงิน ถา้องคก์รปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจแลว้ในระยะยาวองค์กรนั้นๆ จะไดรั้บ
การปฏิเสธจากสังคม ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งใชค้วามพยายามเพื่อแสวงหาผลก าไรปฏิบติัตามกฎหมาย
ท่ีไดแ้สดงถึงระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ แบ่งออกได ้4 ระดบัดงัน้ี 

1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีบุคคลไม่เพียงแต่จะมีสิทธิ
ในการประกอบองค์กรเท่านั้น การท่ีองค์กรเป็นผูผ้ลิตและให้บริการถา้องค์กรไม่มีผลตอบแทนหรือ
ก าไรท่ีคุม้ค่าแลว้ องคก์รก็ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้ดงันั้นพื้นฐานการด าเนินการขององคก์ร
จึงข้ึนอยูก่บัการแสวงหาผลก าไรเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อสร้างหลกัประกนัท่ีส าคญัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อ
รักษาสภาวะการแข่งขนัและประสิทธิภาพการด าเนินงานตลาดการคา้ที่มีการแข่งขนักนัอยา่งเสรี
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การด าเนินงานขององคก์รจะตอ้งเป็นไปตามกลไกของตลาดโดยท่ีรัฐเป็นผูค้วบคุมสาธารณูปโภคและ
สินคา้บางอยา่งถา้เกิดวกิฤตการณ์ท่ีมีผลต่อความมัน่คงรัฐอาจใชว้ธีิก าหนดนโยบายควบคุมราคาสินคา้
ซ่ึงทางองคก์รตอ้งปฏิบติัตามท่ีรัฐก าหนด 

2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย นอกเหนือจากการท่ีองค์กรด าเนินการแสวงหาผลก าไรแลว้ 
องคก์รควรมีความรับผิดชอบที่จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ซ่ึงถือวา่เป็นกฎเกณฑ์ท่ีองคก์ารตอ้งใช้
พิจารณาถึงความถูกหรือความผิดท่ีมีต่อสังคม กฎเกณฑ์น้ีจะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามกฎหมาย
ก าหนดการท่ีกฎหมายต่างๆ ไม่สามารถครอบคลุมกิจกรรมการด าเนินงานไดทุ้กดา้น ดงันั้นกรณีท่ีอยู่
นอกเหนือ จากท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายองคก์รตอ้งวินิจฉยัวา่อะไรคือ ความถูกตอ้ง โดยทัว่ไปกฎเกณฑ์
ทางธุรกิจกฎหมายจะควบคุมและให้ความส าคญั 4 กลุ่ม ดงัน้ี ผูบ้ริโภค การแข่งขนั ส่ิงแวดลอ้ม 
ความเท่าเทียมและความปลอดภยั 

3. ความรับผิดชอบต่อจริยธรรม เป็นความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและกฎหมาย ถือวา่เป็น
พนัธะท่ีองคก์รตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เพราะเป็นมาตรฐานความคาดหวงัของสังคม
ท่ีมีต่อการด าเนินงานขององคก์ร แต่จริยธรรมถือเป็นกฎเกณฑ์ของค่านิยมทางศีลธรรมที่องคก์าร
ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั ดงันั้นความรับผิดชอบต่อจริยธรรมจึงเป็นกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมท่ีองค์กร
ใชใ้นการตดัสินใจและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่จะเป็นลูกคา้ผูถื้อหุ้นพนกังานชุมชนและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 

4. ความรับผิดชอบอยา่งพินิจพิเคราะห์ เป็นความรับผิดชอบดว้ยความสมคัรใจของผูบ้ริหาร
โดยตรง ความรับผิดชอบน้ีไม่ไดบ้งัคบัไวต้ามกฎหมายจะเห็นไดว้า่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจนั้น ผูบ้ริหารจะเลือกท าส่ิงท่ีไดผ้ลประโยชน์ไดก้ าไร แต่ตอ้งไม่ผิดกฎหมาย ถา้มีความรับผิดชอบ
สูงข้ึนไปอีกก็จะเป็นความรับผิดชอบท่ีค านึงถึงจริยธรรม โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีผูบ้ริหารองคก์ารให้
ความส าคญัหรืออาจเขา้ไปมีส่วนรวมในโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน การยกระดบั
มาตรฐานการด ารงชีพความรับผิดชอบในขั้นน้ีองคก์รมิไดมุ้่งหวงัผลตอบแทนท่ีจะกลบัคืนมาสู่องคก์ร 
แต่เป็นการใหเ้ปล่าซ่ึงบางองคก์ารใชค้  าวา่ การคืนก าไรสู่สังคม องคก์รท่ีมิไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมก็ไม่ไดห้มายความวา่องคก์รนั้นขาดจริยธรรมทางองคก์ร แต่อยา่งไรทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ดุลพินิจของผูบ้ริหารเป็นส าคญั 
 การประกอบธุรกิจขององคก์รมุ่งหวงัเพียงแค่ก าไรมากที่สุดโดยไม่สนใจวา่การด าเนิน
องค์กรนั้นจะส่งผลอยา่งไรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คงเป็นเร่ืองท่ีแมส้ามารถท าไดใ้นระยะสั้นแต่หาก
องค์กรนั้นตอ้งการด าเนินธุรกิจ ไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในระยะยาวคงตอ้งค านึงถึงเร่ืองท่ีมากกว่าผลก าไรดว้ย 
เช่น การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นเร่ืองความรับผิดต่อสังคมของธุรกิจ ท่ีองคก์ร
ต่างๆ ก าลงัน ามาปรับใช้ในการประกอบกิจการไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากโดยส่วนใหญ่จะใชค้  าวา่ 
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บรรษทัภิบาล ท่ีเป็นการสร้างกลไกควบคุมการด าเนินงานขององคก์รให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการรายงานขอ้มูล มีองคก์รท่ีมีเสถียรภาพ มีความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นพนกังานและลูกคา้ รวมถึง
การก าหนดบทบาทท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั แต่ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินองคก์รท่ีไม่เพียงแต่จะบรรลุจุดมุ่งหมายภายในขององคก์ร
เท่านั้น แต่ยงัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งในระดบัใกลชิ้ดกบัองคก์ารและสังคมภายนอกดว้ย 
 หลกัสากลของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น 
สนบัสนุนการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ส่งเสริมการพฒันาและใช่เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การเคารพ
หลกัสิทธิมนุษยชนในองคก์ารของตน ไม่บงัคบัใชแ้รงงาน ไม่ใชแ้รงงานเด็ก ไม่เลือกปฏิบติัในการจา้ง
แรงงานและอาชีพ สนบัสนุนให้มีการรวมกลุ่มของแรงงาน รวมทั้งเร่ืองการเคารพสิทธิของผูบ้ริโภค 
การด าเนินธุรกิจตามหลกัการของการแข่งขนัในกรอบของกฎหมายและขอ้บงัคบัโดยเฉพาะดา้นสุขอนามยั 
และการเสียภาษีท่ีถูกตอ้ง (วโรทยั  โกศลพิศิษฐ์กุล, www.km.nlda.ac.th/home/images/pdf/7-1.pdf, 2550) 
เป็นตน้  
 องคก์รในปัจจุบนัไดน้ ากิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจมาเป็นประเด็น
ส่ือสารทางการตลาด บางองคก์ารขยายผลเพื่อใชกิ้จกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นรูปแบบ
ในการกีดกนัการแข่งขนัทางการคา้จนท าให้ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
สนองประโยชน์ทางองคก์ร แทนท่ีจะใชเ้พื่อเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม
อยา่งแทจ้ริง การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ในทุกวนัน้ีจึงมีทั้งท่ีเกิดข้ึนโดย
ความเต็มใจและเกิดข้ึนจากความจ าเป็นทางองคก์ร (พิพฒัน์  ยอดพฤติการณ์, 2555 : 12) แนวทางการ
ปฏิบติัส าหรับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีหลายรูปแบบ (Kotler and Lee , 2004 : 24) ไดจ้ดักลุ่ม
แนวทางปฏิบติัไว ้6 ประเภทคือ 

1. การส่งเสริมท่ีสาเหตุ โดยอาจแสดงออกโดยการเขา้ไปมีส่วนร่วม ตลอดจนสนบัสนุน
การระดมทุนหรือการร่วมมือกนักบัองคก์รสาธารณกุศล 

2. การส่งเสริมท่ีสาเหตุโดยการท าการตลาด โดยการน ารายไดส่้วนหน่ึงจากการขายผลิตภณัฑ ์
อุดหนุนหรือบริจาคไปเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมนั้นๆ 

3. การตลาดเพื่อสังคม โดยอาจใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเพื่อสนบัสนุนพฤติกรรมท่ีจะส่งผล
ต่อสังคมในทางท่ีดี ในขณะท่ีพฤติกรรมท่ีส่งผลเสียต่อสังคมจะไม่ไดถู้กรับการสนบัสนุน 

4. การบริจาคเพื่อการกุศล เป็นแนวทางการช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาค ทั้งในรูปแบบ
ของเงินและส่ิงของ เช่น การบริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิ โรงเรียน วดั หรือชุมชน 
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5. การอาสาสมคัรเพื่อชุมชน เป็นแนวทางท่ีมุ่งเน้นให้องคก์รกบัสังคมมีความสัมพนัธ์ท่ีดี 
เช่น การอาสาเขา้ไปพฒันาชุมชนหลงัน ้ าท่วม การร่วมกนัสร้างอาคารโรงเรียน โรงอาหาร หรือกิจกรรมใด  ๆ
ท่ีพนกังานอาจเป็นผูค้ดัเลือกกิจกรรมและน าเสนอเพื่อไดรั้บการพิจารณาสนบัสนุนต่อไป 

6. การด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เป็นแนวทางท่ีมุ่งเนน้ให้องคก์ร
ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดต่อทั้งทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มในดา้นลบใหน้อ้ยท่ีสุด 
 กิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้นแบบออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ 
คือ เป็นไปเพื่อการกุศล และเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินการต่างๆ 
ขององคก์ารประเภทท่ีเป็นไปเพื่อการกุศลนั้นประกอบดว้ยการท าการกุศลของบริษทัเอง เช่น สนบัสนุน
เงินแก่โครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่ทั้งน้ีความส าเร็จของการประกอบองคก์ร 
ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัการตอบสนองต่อความคาดหวงัและขอ้เรียกร้องใหม่ๆ ของสังคมดว้ย (ประจิตร  
หาวตัร และคณะ, 2547 : 16) แต่ในงานศึกษาน้ีไดน้ านิยามท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ
มาแสดงไดด้งัน้ี 
 ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 
 พิพฒัน์  ยอดพฤติการณ์ (2558 : 16) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึงคือการด าเนินองค์กรภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการท่ีดี โดยรับผิดชอบ
สังคมและส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัไกลและใกล ้อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
 สภาธุรกิจโลกเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื Meeting Changing Expectations (http://www.wbcsd.org, 
2558) กล่าววา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ คือความมุ่งมัน่หรือพนัธะสัญญาท่ีองคก์รมีอยู่
อย่างต่อเน่ืองในการท่ีจะประพฤติปฏิบติัอย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ
ดว้ยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานตลอดจนครอบครัว ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันา
เศรษฐกิจในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมในวงกวา้ง 
 พระมหาสุทิตย ์ อาภากโร (2555 : 173) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจวา่ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ก็คือการท าองคก์รท่ีไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผูอ่ื้น
ในสังคมไม่วา่จะเป็นใครหรือเม่ือใด ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงหลกัการของความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจไม่สนบัสนุนการรีบเร่งสร้างความเติบโตขององคก์ร หรือการมุ่งแสวงหาผลก าไรสูงสุด
โดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบต่อผูอ่ื้นแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ท่ีไดรั้บความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถช่วยให้องค์กรด าเนินการให้เจริญเติบโตได้อย่างมัน่คงไปพร้อมๆ 
กบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของผูค้นชุมชนและความย ัง่ยืนของสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีปรากฏเด่นชดัข้ึนในประเทศไทย โดยเป็นทั้งกระบวนการและเป้าหมายท่ีจะท าใหเ้กิดดุลยภาพ
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 ยูน  เฮียววนั (2552 : 10) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
วา่ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ มิไดห้มายความถึง การท ากิจกรรมให้สังคมไดเ้ป็นคร้ังเป็นคราว
เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งมองลึกลงไปถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยนืแลว้น ามาตรฐานแรงงานเขา้มาช้ีวดัหมายความวา่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ควรพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง เป็นอนัดบั
แรกแรก เช่น นายจา้งมีความรับผิดชอบต่อลูกจา้งมากนอ้ยเพียงใด 
 โสภณ  พรโชคชยั (2555 : 16) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจว่า 
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง หนา้ท่ีท่ีองคก์รจะตอ้งมีต่อสังคมในฐานะหน่วยงานหน่ึง
ของสังคมท่ีตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด รวมถึงมีจรรยาบรรณทางองคก์ร 
และมาตรฐานวิชาชีพท่ีแน่นอน ส่วนการบ าเพญ็ประโยชน์แมเ้ป็นส านึกท่ีส าคญัขององคก์รแต่ก็ไม่ใช่
ความรับผดิชอบทั้งหมด 
 Defra (2006 : 12) ให้ค  านิยามไวว้า่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง การส่งเสริม 
สนบัสนุนท่ีส าคญัขององคก์รต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน นัน่คือ ส่ิงท่ีองคก์รกระท าดว้ยความสมคัรใจซ่ึง
มากกวา่และเกินกวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของกฎหมายเพื่อท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคใ์นดา้นสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 
 Ofori and Hinson (2007 : 178) ให้ค  านิยามไวว้่า องค์กรธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ เป็นองค์กรท่ีน าหลกัการและนโยบายทางธุรกิจมาปฏิบติัและปฏิบติัไดดี้ยิ่งกวา่ท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวแ้ละเป็นนโยบายท่ีสนบัสนุนต่อความอยูดี่มีสุข 
 สุทธิศกัด์ิ  ไกรสรสุธาสินี (2550 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง ทิศทางใหม่ในการด าเนินองคก์รท่ีจะส่งผล
ในระยะยาวต่อวงการขององคก์ร เน่ืองจากบทบาทของรัฐบาลเร่ิมไม่เพียงพอต่อการแกปั้ญหาสังคม
ท่ีมีมากข้ึน องคก์รจึงถูกมองวา่เป็นองคก์รท่ีมีศกัยภาพในการเขา้มาร่วมดูแลและแกไ้ขปัญหาสังคมให้
เกิดเป็นรูปธรรมในระยะยาวได ้รวมถึงความตอ้งการตอบสนองสังคมท่ีมีต่อการเรียกร้องให้องคก์ร
ขนาดใหญ่ท่ีมีผลก าไรมากควรมีความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะตอ้ง
แสดงผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคมใหม้ากข้ึนดว้ย 
 พชัรี  นิวฒัเจริญชยักุล (2550 : 16) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ
วา่ เป็นเร่ืองบทบาท ภาระหนา้ท่ี ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล กลุ่มบุคคล สมาชิกของ
สังคมหรือของประเทศ รวมถึงนโยบาย กิจกรรมท่ีองค์กรภาคธุรกิจไดจ้ดัข้ึนเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ปรับปรุง และส่งเสริมใหส้ภาพสังคมโดยรวมดีข้ึน ขณะเดียวกนัประชาชนเองก็มีความเป็นอยูดี่ข้ึน 
 Hopkins (2005 : 213) ให้ค  านิยามไวว้า่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รอยา่งมีจริยธรรมหรือในลกัษณะท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม
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ของธุรกิจ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ดงันั้น การประพฤติปฏิบติัอยา่งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจจะท าให้มีการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียเพิ่มข้ึนทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร 
 Greenberg (2005 : 125) ให้ค  านิยามไวว้า่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เป็นค าท่ีใชใ้น
การอธิบายเก่ียวกบัการตดัสินใจทางองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัคุณค่าทางจริยธรรม การปฏิบติั
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย และการเคารพนบัถือต่อปัจเจกบุคคล ชุมชนโดยส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมทางองคก์รในลกัษณะท่ีสอดคลองหรือดียิง่กวา่ความคาดหวงั
ของจริยธรรมความคาดหวงัของกฎหมาย และความคาดหวงัของสังคม 
 มนตรี  เลิศสกุลเจริญ (2547 : 11) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
วา่เป็นการแสดงออกของพฤติกรรมองคก์รต่อสังคมภายนอก เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 
ท าให้เกิดการยอมรับจากสังคม การปฏิบติัขององคก์รจะตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
จริยธรรม และการใชดุ้ลยพินิจขององคก์รท่ีพึงเห็นสมควร ซ่ึงการจดักิจกรรมหรือการบริการ สามารถ
กระท าไดห้ลายรูปแบบ ทั้งทางดา้นพฒันาชุมชน สุขภาพอนามยั การศึกษาส่ิงแวดลอ้ม สิทธิผูบ้ริโภค 
และวฒันธรรม 
 ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2553 : 14) กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ วา่เป็น
ค าท่ีใช้ส าหรับองค์กรทุกประเภททั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรไม่แสวงผลก าไรโดยจะมีการใช้
ครอบคลุมถึงความรับผดิชอบต่อสังคมของของธุรกิจท่ีนิยมใชใ้นภาคเอกชน 
 บณัฑิตา  ทรัพยก์มล (2554 : 15) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
วา่ เป็นเร่ืองของจริยธรรม คุณธรรม บทบาท และหน้าท่ี รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ท่ีองค์กรภาคธุรกิจ
ไดจ้ดัข้ึน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ ปรับปรุงและส่งเสริมใหส้ังคมและประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 พิพฒัน์  ยอดพฤติการณ์ (2555 : 16) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
วา่การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีค  านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดบัใกลแ้ละ
ไกลดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร ในอนัท่ีจะท าใหอ้ยูร่่วมกนั
ในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 
 คณะท างานส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน (2551 : 34) 
ไดใ้หค้วามหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจวา่ ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง 
การด าเนินองคก์รควบคู่ไปกบัการใส่ใจและดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม การก ากบั
กิจกรรมท่ีดี และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อน าไปสู่การด าเนินองคก์รท่ีประสบ
ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน โดยไม่ผิดศีลธรรมจรรยา ไม่เบียดเบียนทุกฝ่ายสร้างสรรคค์วามสุขท่ีแทจ้ริง
ใหก้บัตนเอง องคก์ร รวมทั้งสังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
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 มาตรฐานวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (2551 : 21) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นเร่ืองของการท่ีองค์กร
ตอบสนองต่อประเด็น เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งท่ีการใชป้ระโยชน์กบัคนชุมชน และ
สังคม นอกจากนั้นยงัเป็นเร่ืองของบทบาทขององคก์รในสังคมและความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อองคก์ร 
โดยจะตอ้งท าดว้ยความสมคัรใจ และผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ โดยสามารถ
วดัผลไดท้ั้ง 3 มิติ คือ การวดัผลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 พระชาตรี  อุปสโม (2556 : 23) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เป็นบทบาทหน้าท่ี
ที่องคก์รตอ้งตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการด าเนินการทางองคก์รเพื่อเป้าหมายสูงสุดขององคก์ร
คือผลก าไร ไม่สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งไม่ประกอบองค์กรใดๆ 
ใหบุ้คคลอ่ืนและสังคมตอ้งเสียหายไปดว้ย รวมทั้งตอ้งเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่สังคมโดยรวมเพื่อใหป้ระชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ยงัเป็นการแสดงออกถึง
พฤติกรรมองคก์ารต่อสังคมภายนอก อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รจึงท าให้เกิดทศันคติท่ีดี
ต่อองคก์รจนเป็นผลท าให้เกิดการยอมรับจากสังคมเองอนัจะส่งผลถึงการด าเนินการท่ีย ัง่ยืนและอยู่
รวมกนัในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 
 ธีรพร  ทองขะโชค (2556 : 13) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ คือ การด าเนินกิจกรรม
ขององคก์รโดยการประสานการด าเนินงานทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การปฏิบติัตามกฎหมาย การเช่ือมโยง
ค่านิยมทางจริยธรรม และการด าเนินการดา้นกุศลบนพื้นฐานของความสมคัรใจเพื่อตอบสนอง
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งสมดุลอนัจะเกิดการอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่ง
เป็นปกติสุขและการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 วรรณชา  กาญจนมุสิก (2554 : 19) การท ากิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจหมายถึง 
การด าเนินองคก์ร โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของคน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัจริยธรรม
และการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี เพื่อน าไปสู่การด าเนินองคก์ารท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน 
 คณะกรรมาธิการยุโรป (2551 : 12) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นแนวคิด
ท่ีองคก์รจะบูรณาการดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในองคก์าร และการปฏิสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนได้
เสียโดยสมคัรใจ 
 สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม (2552 : 5) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
วา่ ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ คือ การด าเนินองคก์รควบคู่ไปกบัการใส่ใจและดูแลรักษาสังคม
และส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม การก ากบัดูแลองคก์รท่ีดีและการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการ เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื กล่าวโดยสรุปความรับผดิชอบ
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ต่อสังคม หมายถึง การด าเนินองค์กรโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของคนชุมชนสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ภายใตห้ลกัจริยธรรมและการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ
อยา่งย ัง่ยนื 
 Ghillyer (2008 : 32) ให้ค  านิยามความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจวา่เป็นการด าเนินการ
ขององคก์รท่ีถูกก าหนดให้บรรลุเป้าหมายท่ีเหนือกวา่ในผลประโยชน์ของสังคมและเหนือกวา่ก าไร
สูงสุดส าหรับผูถื้อหุ้น และบรรลุพนัธะผกูพนัทางกฎหมาย ซ่ึงเป็นการให้ความหมายในมุมกวา้งกวา่
ความรับผดิชอบต่อผลประโยชน์ทางการเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บเท่านั้น 
 Daft (2010 : 43) กล่าววา่ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นภาระหน้าท่ีของผูจ้ดัการ
ในองคก์รท่ีจะท าการตดัสินใจและด าเนินการซ่ึงจะยกระดบัสวสัดิการและผลประโยชน์ของสังคมให้อยู่
ในระดบัท่ีดีเท่าเทียมกบัองคก์ร 
 คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและ
การวจิยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (2554 : 32) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ไม่ใช่การท าองคก์รใหถู้กกฎหมายหรือถูกตอ้งแต่เพียง
อยา่งเดียว แต่เป็นการลงทุนในมนุษย ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ารสังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงทั้งหมด
น าไปสู่ความอยูร่อดโดยรวมและรายไดท่ี้มัน่คงนัน่เอง ดงันั้นวิธีมองความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจจึงคลา้ยกบัการมองการลงทุนดา้นศึกษาและพฒันา ซ่ึงไม่สามารถลงทุนอยา่งไร้ทิศทางไดแ้ละยงั
ตอ้งใช้เวลาพอสมควรก่อนท่ีจะผลิดอกออกผลได ้เป็นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว และเพื่อขยาย
ความเขา้ใจเราอาจพิจารณาได ้ดงัน้ีคือ 

1. ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีท าแลว้ก็จบไป
ไม่ไดมี้ผลท่ีย ัง่ยนืทั้งต่อสังคมและองคก์ร 

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด
หรือการประชาสัมพนัธ์วา่องคก์รไดด้ าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรบา้ง 

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างภาพขององคก์รท่ีบริจาค
ช่วยสังคมส่ิงแวดลอ้มแลว้ปิดทา้ยดว้ยการถ่ายภาพพร้อมกบัผูบ้ริหาร 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ไม่ใช่การลงทุนระยะสั้นๆ ไม่ใช่กิจกรรมนอก
การด าเนินงานขององคก์ร 

5. ความรับผดิชอบต่อสังคม ไม่ใช่รายจ่ายขององคก์รแต่อยา่งเดียว แต่เป็นการลงทุนท่ีน าไปสู่
ผลประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมัน่คงได ้
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6. Carroll and Buchholtz (2006 : 23) ท่ีกล่าวว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
มีความหมายรวมถึงความรับผิดชอบดา้นเศรษฐกิจ ดา้นกฎหมายดา้นจริยธรรม และการกุศลจาก
ความคาดหวงัไวต่้อองคก์รโดยสังคมในช่วงเวลาหน่ึง อีกทั้งองคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หมายถึง การด าเนินองคก์รควบคู่
ไปกบัการใส่ใจและดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม การก ากบักิจกรรมท่ีดี และการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน
ธุรกิจท่ีด าเนินการดว้ยส านึกโดยยึดหลกัของจริยธรรมกระท าความดีต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการไม่สร้างความเดือนร้อนใหส้ังคม 
 องค์ประกอบของความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 
 วิวฒันาการของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้น เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งซบัซ้อนและ
ไม่มีมาตรฐานตายตวั อย่างไรก็ตามในการประยุกต์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเขา้กบัองค์กร
ในทุกขนาดไม่วา่จะเป็นองคก์รขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือระหวา่งประเทศอยา่งเป็นรูปธรรมนั้น 
ไดมี้การรวบรวมลกัษณะรูปธรรมในการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ กล่าวว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้นมีอยูส่องมิติหลกัคือ มิติภายในอนัเป็นการดูแลกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีธุรกิจนั้นด าเนินการอยูแ่ละจดัการไดโ้ดยตรงและมิติภายนอก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางองคก์ร
ท่ีองคก์รอาจจะควบคุมไม่ไดโ้ดยตรง เช่น การดูแลลูกคา้ การรับผิดชอบต่อผูส่้งมอบและการสนบัสนุน
กิจกรรมดา้นการพฒันาสังคม 
 มิติภายใน คือ การจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจต่างๆ 
ปัจจุบนัมีความทา้ทายท่ีจะตอ้งดึงพนกังานท่ีมีความสามารถ ดงันั้น องคก์รจึงควรส่งเสริมการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผิดชอบ เช่น ดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การให้ขอ้มูลท่ีโปร่งใสกบั
พนกังานในทุกๆ ดา้น การให้ความสมดุลระหวา่งงาน ชีวติครอบครัว และการพกัผอ่นการปฏิบติัอยา่ง
เท่าเทียมทั้งดา้นการคดัเลือกเขา้ท างาน รายได ้และความกา้วหนา้ทางการงานโดยเฉพาะกบัผูห้ญิงและ
ผูพ้ิการ การดูแลเอาใจใส่พนกังานโดยเฉพาะท่ีไดรั้บบาดเจ็บ และ/หรือ เกิดปัญหาสุขภาพ จากการงาน 
นอกจากนั้น ในดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตธุรกิจควรท่ีจะให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมในระดบัต่างๆ 
หรือแมแ้ต่การมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์เช่น การสนบัสนุนช่วงต่อระหว่างโรงเรียน 
มาสู่พนกังานส าหรับคนรุ่นใหม่โดยการให้การฝึกอบรมพิเศษส าหรับคนกลุ่มน้ี นอกจากนั้นท่ีส าคญั
ท่ีสุดคือการสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนในท่ีท างานใหไ้ด ้
 สุขภาพและความปลอดภยัในการท างานถึงแมว้า่จะมีกฎหมายควบคุมดูแลดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยัในการท างานแต่กระแสการกระจายงานไปสู่ผูส่้งมอบ ท าให้องคก์รควบคุมไม่ทัว่ถึงจึง
เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีควรจะช่วยกนัดูแลหรือตั้งเป็นนโยบายขององค์กร เช่น เลือกร่วมท าธุรกิจ
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หรือเลือกใชผู้ส่้งมอบ ท่ีมีคุณธรรมจรรยาบรรณต่อพนกังาน เพื่อเป็นการควบคุมดูและอีกทางหน่ึง อีก
ทั้งยงัเป็นการก าหนดให้บริษทัอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการจะท าธุรกิจกบัเราตอ้งพฒันาตนเองตามไปดว้ย เพราะ
หากเกิดผลร้ายจากการใชผู้ส่้งมอบที่ไม่ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง 
ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีก็จะสะทอ้นกลบัมายงัองคก์รผูว้า่จา้งดว้ย 
 การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การบริหารองคก์รที่มี
นโยบายท่ีจะรับผดิชอบพนกังานในกรณีท่ีเกิดวกิฤตทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองหรือแมแ้ต่การปรับ
โครงสร้างภายในขององคก์รเอง โดยเฉพาะการควบรวมกิจการต่าง  ๆซ่ึงมกัจะน ามาสู่การเลิกจา้งพนกังาน
จ านวนมาก ซ่ึงไม่ส่งผลดีต่อองคก์รเอง นอกเสียจากจะสุดวิสัยจริงๆ เพราะท าให้ความเช่ือถือไวว้างใจ 
และความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์กร ตอ้งเสียไปทั้งน้ีในช่วงท่ีเกิดวิกฤตในองค์กรนั้นๆ 
การปรึกษาหารือ และสร้างความร่วมมือกนัในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ไม่วา่จะเป็นนกัลงทุน ผูบ้ริหาร 
พนกังาน หรือแมแ้ต่ลูกคา้ ยอ่มน ามาซ่ึงการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนมากกวา่ 
 การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร การลดการใชท้รัพยากรและการปล่อยสารพิษ/
ของเสีย ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มยอ่มเป็นผลดีต่อองคก์รนั้นๆ อนัท่ีจะจดัการการผลิต
สินคา้/บริการ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และยงัเป็นการลดตน้ทุนดา้นพลงังาน และการจดัการของเสีย
ต่างๆ อีกดว้ย ซ่ึงน าไปสู่ผลก าไรท่ีสูงข้ึน ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดท่ีเพิ่มข้ึน และท่ีส าคญั
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร ถือวา่ไดป้ระโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 บรรษทัภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินองค์กร ปัจจุบนัความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อองคก์ร
เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด โดยเฉพาะองคก์รท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นความโปร่งใสและขั้นตอน
การตดัสินใจต่างๆ ขององคก์รท่ีมีความชดัเจน ตรวจสอบได ้จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ทั้งต่อความมัน่คง
ขององค์กรในมุมมองของนกัลงทุน และความมัน่คงในสังคม ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการบริหารจดัการท่ีมี
ความโปร่งใสทางบญัชี และกระบวนการตดัสินใจในทุกระดบันั้นยอ่มน าไปสู่ขอ้มูลท่ีมีความชดัเจน 
ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยนกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าให้เกิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมท่ีมี
ประสิทธิภาพ ความผิดปกติทางการเงินหรือกระบวนการตดัสินใจต่างๆยอ่มจะสามารถจดัการไดโ้ดย
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในดา้นการเงินและทรัพยากรต่างๆ ท่ีตอ้งเสียไป
กบัการคอรัปชัน่อีกดว้ย ซ่ึงน าไปสู่สังคมท่ีมีความย ัง่ยนืและแขง็แรงทางเศรษฐกิจในท่ีสุด 
 มิติภายนอก คือ การจดัการกบัผูส่้งมอบ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ กล่าวคือการเลือกผูส่้งมอบ
และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ควรค านึงถึงบทบาทการรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รนั้นๆ เพื่อเป็นการขยาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม จากองค์กรของตนไปสู่องคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะ
ตามจากความซบัซอ้นของระบบองคก์รสมยัใหม่ท่ียากต่อการควบคุมอาจจะมีนโยบายหรือกิจกรรม
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ท่ีส่งเสริมประเด็นเหล่าน้ี อาทิ ส่งเสริมผูป้ระกอบการใหม่  ๆท่ีจะเขา้มาเป็นผูส่้งมอบ ดว้ยการส่งท่ีปรึกษา
ไปช่วยพฒันาระบบการท างานใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้ 
 การดูแลผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อสินคา้/บริการขององคก์ร เป็นแหล่งท่ีมาของรายได้
ดงันั้นจึงตอ้งมีระบบการดูแลผูบ้ริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคา้/บริการตั้งแต่การผลิตการขาย 
ไปจนถึงการทิ้งให้ปลอดภยั มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพและราคา และมีจริยธรรมนอกจากนั้น 
ยงัสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคดว้ยการ เลือกผลิต/จ าหน่ายสินคา้/บริการเฉพาะดา้นให้
เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค หรือแมแ้ต่ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สามารถใช้ไดก้บัทุกกลุ่มรวมถึงผูพ้ิการ 
เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีอกัษรเบรลล ์และ/หรือสั่งการดว้ยเสียงส าหรับคนปกติและคนตาบอดใชไ้ด ้
 ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกลเ้คียง ตามปกติองคก์รต่างๆ จะเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนอยูแ่ลว้ 
เช่น จา้งแรงงานชุมชน ซ่ึงท าให้ชุมชนมีรายไดแ้ละรายได้ ภาษีของพื้นท่ี ซ่ึงน าไปสู่ทุนสาธารณะ 
ท่ีสามารถน ามาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนไดอี้ก องคก์รจึงควรมีส่วนช่วยเหลือทั้งดา้นสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มผ่านการบริจาค หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใดๆ ท่ีจะช่วยพฒันาชุมชนและน าไปสู่
ความแขง็แรงของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงผลตอบแทนท่ีองคก์รจะไดรั้บคือภาพลกัษณ์ท่ีดีน าไปสู่ความร่วมมือ
และพร้อมจะช่วยเหลือองคก์ร 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโดยรวมองคก์รท่ีอยูใ่นเมือง หรือองคก์รใหญ่ หรือองคก์ร
ท่ีมีสาขามากมายทัว่ประเทศควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้งโดยการบริจาคท ากิจกรรม 
หรือสนบัสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อแกไ้ขและพฒันาสังคม ในประเด็นท่ีองคก์รเก่ียวขอ้งสนใจ ซ่ึงถือ
เป็นการแสดงบทบาทผูน้ าทางธุรกิจต่อการสร้างความเปล่ียนแปลงต่อสังคมอยา่งชดัเจนและควรอยา่ง
ยิ่งท่ีจะตอ้งวดัผลได ้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวางแผนและการหาพนัธมิตรในการปฏิบติังานท่ีดี ซ่ึงจะ
น ามาสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดี เป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความไวว้างใจและคุณค่าของบริษทัในมุมมอง
ของผูบ้ริโภคและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การรับผิดชอบต่อโลกในมิติต่างๆ เช่น ส่ิงแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชน และประเด็นส าคญัอ่ืนๆ 
ในระดบัภูมิภาคและหรือระดบัโลก ตามความเหมาะสมและศกัยภาพขององค์กรโดยสามารถร่วมมือ
กบัหน่วยงานต่างๆ เช่น รัฐบาล NGO สถาบนัการศึกษาองคก์รธุรกิจอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 หลกัการส าคัญของความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 
 วลัลภา  เฉลิมวงศาเวช (2557 : 15) องคก์รมาตรฐานสากลระหวา่งประเทศ ไดใ้ชเ้วลา
ในการรวบรวมความคิด ขอ้เสนอแนะ เหตุผล วิธีการ แนวทาง และขอบเขตของเน้ือหาที่เก่ียวกบั
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจมาเป็นเวลานานถึง 10 ปี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการแสดง
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบของธุรกิจและส่ิงแวดลอ้มจากการตดัสินใจ และด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ขององคก์ร เพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีของคนในสังคมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทางองคก์ร ซ่ึงมาตรฐานวา่ดว้ย
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไดป้ระกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการเม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 
ภายใตห้ลกัในการก าหนดทิศทาง 7 ประการท่ีองคก์รพึงปฏิบติั คือ 

1. หลกัการปฏิบติัตามกฎหมาย 
2. หลกัการเคารพต่อแนวปฏิบติัระดบัชาติหรือระดบัสากล 
3. หลกัการใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. หลกัของการแสดงรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได ้
5. หลกัการความโปร่งใส 
6. หลกัการความเคารพในสิทธิมนุษยชน 
7. หลกัการความเคารพในความหลากหลาย 

 คณะท างานส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ให้หลกัการที่ส าคญัใน
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นการปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ไดแ้ก่ การก ากบั
ดูแลองค์กรท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ 
 การวดัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 
 จากการวดัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้นไดมี้การท าการสังเคราะห์โดยศึกษาจาก 
 พรรณทิมา  สรรพศิรินันท์ (2552 : 23) ได้ศึกษาเร่ือง การจดัการการส่ือสารเก่ียวกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ด้านส่ิงแวดล้อมของศูนยก์ารคา้ครบวงจรในประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวา่ศูนยก์ารคา้แบบครบวงจรในประเทศไทย ทั้งสามองค์กร มีการจดัการองคก์รอย่าง
เป็นระบบ โดยมีนโนบายการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 
การจดัโครงสร้างองคก์รให้มีการจดัสรรล าดบัหนา้ท่ีการท างาน การก าหนดให้หน่วยงานภายในองคก์ร
มีส่วนงานต่างๆ สนบัสนุนการด าเนินการ การประสานงานมุ่งไปสู่เป้าหมายขององคก์ร นอกจากน้ี
การก าหนดพนัธกิจ และวิสัยทศัน์ของแต่ละองคก์รท่ีมีความชดัเจนในการด าเนินความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทุกองค์กรมีการระดมความเห็นของแต่ละส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท า
เป็นแผนการด าเนินงานทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวเพื่อด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรมและมีความต่อเน่ือง 
 เพญ็นภา  ดีชยัยะ (2552 : 14) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในฐานะบรรทดัฐานทาง
สังคมในบริบทโลกาภิวตัน์ : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศึกษาสถานการณ์ความเคล่ือนไหว
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ท่ีเป็นปัจจุบนัต่อประเด็น CSR ของภาครัฐและองคก์รธุรกิจในประเทศไทย ตลอดจนความเช่ือมโยง
ของทั้งสองภาคส่วน รวมไปถึงศึกษาถึงความเขา้ใจและการประยกุตใ์ช ้CSR ขององคก์รไทยในบริบท
โลกาภิวฒัน์ ทั้งในภาพกวา้งและการศึกษาเฉพาะกรณีโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ประกอบกนั และมีการเลือกกรณีศึกษา ซ่ึงเลือกกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เน่ืองจากเป็นกรณี
ท่ีมีความโดดเด่นในการกล่าวถึงประเด็น CSR อย่างกวา้งขวาง ในช่วงเวลาท่ีท าการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า 
CSR ในสังคมไทยเร่ิมมีมานานแลว้ หากแต่เป็นในรูปแบบของการให้บริจาค การบริจาค และการบ าเพญ็
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ขององคก์รธุรกิจต่อมามีการเรียกร้องให้เห็นความส าคญัของ CSR มากกวา่นั้น 
กล่าวคือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจตอ้งรวมไปถึงการดูแลไม่ให้กระบวนการประกอบธุรกิจ
ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในทุกๆ ดา้น เช่นไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาวะแวดลอ้ม ไม่มีการปฏิบติัต่อ
พนกังานหรือลูกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค เป็นตน้ ซ่ึงในระยะแรก ภาคธุรกิจ
ยงัไม่มีการตอบรับท่ีชดัเจน การท า CSR ส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบของการสร้างภาพลกัษณ์มากกวา่ 
แต่เม่ือประชาชน ภาคประชาสังคม และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาคส่ือสารมวลชน เร่ิมให้เห็นความส าคญั
ของ CSR และออกมาเคล่ือนไหวกนัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองมาเป็นเวลาถึงสิบปีประกอบกบัการอยูใ่น
สังคมโลกาภิวฒัน์ท่ีสังคมมีการรับรู้และเรียนรู้เพื่อจะเตรียมพร้อมต่อประเด็นดงักล่าว ดงัจะเห็นไดช้ดั
จากกรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงแรงขบัจากภาคส่วนต่างๆ ถือเป็นแรงกดดนัทางสังคม 
อนัเป็นผลท าให้ภาครัฐตอ้งหันมาให้ความส าคญัมีความชัดเจนต่อนโยบายเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว
มากข้ึนอีกทั้งภาคธุรกิจก็ตอ้งยอมรับวา่การท า CSR ตามความคาดหวงัของสังคมนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นยิ่ง 
ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นจุดเปล่ียนส าคญัประการหน่ึงของสังคม 
 มินทร์ฐิตา  จิราธรรมวฒัน์ (2553 : 17) การรับรู้และทศันคติท่ีประชาชนมีต่อภาพลกัษณ์
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) ของบริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ผลการวิเคราะห์
การด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีน ามาศึกษา
ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ลา้นไร่ โครงการพฒันาและรณรงค์
การใช้หญา้แฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการลูกโลกสีเขียว โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดา้นสังคม โครงการขบัข่ีปลอดภยัรักวินยัจราจรโครงการ
โรงเรียนในฝัน โครงการจดัสร้างอาคารเรียนและห้องสมุด โครงการประกวดศิลปกรรมและดา้นชุมชน 
โครงการวสิาหกิจชุมชน โครงการปันน ้ าใจใหชุ้มชน และโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษพ์ลงังาน 
 จณิน  เอ่ียมสะอาด (2550 : 13) รูปแบบและการส่ือสารการด าเนินองค์กรอยา่งรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจไทย รูปแบบการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ประกอบดว้ย
ความรับผดิชอบดา้นเศรษฐกิจ ความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความรับผดิชอบดา้นสังคม 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมการวดัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ มีอยู ่5 ดา้น ประกอบดว้ย
การก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การร่วม
พฒันาชุมชนและสังคม และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 การก ากบัดูแลองค์กรทีด่ี 
 เครือข่ายทรัพยากรเพื่อสังคม (2556 : 9) ไดเ้รียกการก ากบัดูแลองค์กรในอีกช่ือหน่ึงว่า
บรรษทัภิบาล ในภาคเอกชน เป็นโครงสร้างและกระบวนการภายในองคก์รที่จดัให้มีข้ึนส าหรับ
การก าหนดทิศทางและสอดส่องดูแลการปฏิบติังานขององคก์รให้มีความถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบ
ไดเ้จริญกา้วหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความเสียหายขององคก์รพร้อมกนั
กบัความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตขององคก์รอยา่งมัน่คง หลกัการก ากบั
ดูแลองคก์รท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศเผยแพร่นั้น 
มีอยูด่ว้ยกนั 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนับทบาทของผูมี้
ส่วนไดเ้สียการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 หลกัการก ากบัดูแลองคก์รทั้ง 5 หมวดน้ี หมวด 1 และหมวด 2 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุ้น
หมวด 4 และหมวด 5 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ ซ่ึงทั้งผูถื้อหุน้และคณะกรรมการถือเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียในองคก์ร ขณะท่ีหมวดท่ี 3 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียจากองคก์รตามสิทธิ
ท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงถือเป็นการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐานของกิจการ ขณะท่ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือท่ีเรียกว่า บรรษทับริบาล เป็นกลไกการด าเนินงานในกิจการ
ท่ีเช่ือมโยงสู่กระบวนการภายนอก ท่ีองคก์รจดัให้มีข้ึนภายใตจุ้ดมุ่งหมายท่ีตอ้งการสร้างประโยชน์แก่
องคก์รและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกนั การสังเคราะห์ช่วยเหลือส่วนรวมตามก าลงั
และความสามารถขององคก์ร อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยืนขององคก์รในระยะยาว บรรษทับริบาล จึงเป็น
การดูแลรักษาไม่เฉพาะในส่วนท่ีเป็นองคก์ร แต่ยงัแผข่ยายกวา้งออกไปครอบคลุมในส่วนท่ีเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีอยู่โดยรอบองค์กร ดว้ยเง่ือนไขของความส านึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะนิติ
พลเมือง โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งเป็นธรรม 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(http://www.set.or.th, 2558) 
การก ากบัดูแลองคก์ร มีช่ือเรียกอ่ืนท่ีอาจไดย้ินในบริบทต่างๆ เช่น บรรษทัภิบาล มีความหมายท านอง
เดียวกนัวา่ หมายถึง การบริหารจดัการองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และค านึงถึงผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 สังเวียน  อินทรวิชยั (2548 : 19) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การก ากบัดูแลองคก์ร หมายถึงระบบ
ท่ีจดัให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้ าและการควบคุมขององค์กรให้มีความรับผิดชอบ
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ตามหน้าท่ีดว้ยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพื่อรักษาเงินลงทุนและเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมท่ีดีโดยรวมประกอบ 
 ณิชนนัท ์ จนัทรเขตต ์(2554 : 24) ไดใ้ห้ความหมายของการก ากบัดูแลองคก์ร หมายถึงหลกั
ของการบริหารจดัการองคก์รท่ีมุ่งเนน้ใหทุ้กคนทุกฝ่ายท่ีมีส่วนไดเ้สีย พึงใชสิ้ทธิความเป็นเจา้ของเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ขององคก์รผา่นกระบวนการการบริหารงาน ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้เจา้หน้ี 
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารบริษทัพนกังานบริษทั ลูกคา้ ตวัแทนจ าหน่ายปัจจยัการผลิต คู่แข่งขนั
ทางการคา้ รวมถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 สมคิด  บางโม (2549 : 15) กล่าววา่ หลกัการก ากบัดูแลองคก์ร เป็นการก ากบัติดตามควบคุม
ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร มีส่วนช่วยให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามกระบวนการดงันั้น การสร้างการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในองคก์รจึงมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์ร ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก การสร้าง
การก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี จะเป็นตวักระตุน้และตวัน าวถีิแก่ทุกคนในองคก์รใหมุ้่งถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การประหยดั การสร้างคุณภาพและการรักษาส่ิงแวดลอ้มรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
เพื่อเป็นการสร้างเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น เหนือคูแข่งขนัน าไปสู่การยอมรับในสังคม 

2. เพื่อสร้างก าไร ความมีเสถียรภาพ ความเจริญเติบโต และความเผื่อแผส่ังคม 
3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเสาะหาพนัธมิตรทางองค์กรท่ีมีการก ากบัดูแลองค์กรท่ีดีของไทย

ทั้งในและต่างประเทศ ตอ้งแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการเก้ือกูลและส่งเสริมซ่ึงกนัและ
กนัในดา้นเทคนิค ดา้นการตลาด ดา้นความช านาญ และเครือข่ายองคก์รอนัจะน าไปสู่ความอยูร่อดของ
องคก์ร  

4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา้สู่ตลาดทุนของโลก ในปี พ.ศ. 2545 ตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอ
หลกัการก ากบัดูแลกิจกการท่ีดี 15 ขอ้แก่ องคก์รจดทะเบียนทุกองคก์รตอ้งเปิดเผยการปฏิบติัตามหลกัการ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบไดอ้นัจะช่วย
สร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 หลกัการก ากบัดูแล 
 การก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นการจดัให้มีระบบบริหารจดัการอยา่งรู้หน้าท่ี มีความรับผิดชอบ
ในการจดัการอยา่งโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรมมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้าง
ความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอนัจะน าไปสู่
ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 
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 แนวปฏิบัติในการก ากบัดูแล 
 ศึกษาและปฏิบติัตามแนวปฏิบติัในเร่ืองหลกัการก ากบัดูแลองคก์รท่ีออกโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแล หรือสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร เช่น หลกัการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน
ปี 2549 ท่ีจดัท าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีหลกัการดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัการก ากบัดูแลองคก์รเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันาในดา้นการเปิดเผยขอ้มูล
และความโปร่งใสและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั (วรรณชา  กาญจนมุสิก, 2554 : 23) 
 สรุปไดว้า่ องคก์รมีการก ากบัดูแลองคก์รในระดบัท่ีเขม้งวดและเป็นไปตามมาตรฐานและ
ขอ้บ่งช้ีในการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการก ากบัดูแลองคก์รตามท่ี กลต.ก าหนดมีเป้าหมาย
ท่ีชดัเจนวา่จะด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีจดัการระบบการด าเนินงาน อยา่งโปร่งใสการด าเนินงาน
ท่ีให้ผูบ้ริโภคหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
ถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีการปรับปรุงสถานท่ีท างานให้ดียิ่งข้ึนอยูเ่สมอให้ความส าคญั
กบัพนกังานและดูแลพนกังานเป็นอยา่งดีเหนือกวา่ท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไว ้
 การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ครอบคลุมการเคารพกฎหมายปราศจากการมี
ส่วนไดส่้วนเสียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและการใชข้อ้มูลภายในการปฏิบติั
ต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค การปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ การจดัซ้ือจดัหาและการปฏิบตัิต่อคู่คา้
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม การปฏิบติัต่อพนกังาน การควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน การรับการใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ บริษทัก าหนดให้พนกังานใหม่ทุกคนจะตอ้งไดรั้บ
การอบรมในระหว่างการปฐมนิเทศ และการพฒันาหลกัสูตรอบรมทบทวนส าหรับพนักงานปัจจุบนั 
เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานทุกคนมีความตระหนกัและเขา้ใจอยูเ่สมอ เพื่อสร้างจิตส านึกและความเขา้ใจ
ของพนกังาน และยงัครอบคลุมไปถึงกระบวนการวดัประสิทธิผลของระบบเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีควรจดัให้มีการสร้างจิตส านึกทัว่ทั้งองค์กรอยา่งต่อเน่ืองผา่นส่ือและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
มัน่ใจวา่พนกังานสามารถน าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจไปประยุกตใ์นการท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 หลกัการของการประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
 การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมยอ่มก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัผูเ้ก่ียวขอ้งอนัจะส่งผล
ดีต่อองค์กรในระยะยาว ทั้งน้ีองคก์รควรถือปฏิบติัตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนิน
องคก์ร โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจไดม้าจากการด าเนินงานท่ีไม่ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 
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 แนวปฏิบัติของการประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
1. หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือหากพบวา่มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึนก็ควรจดัให้มีกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งครบถว้น 

2. จดัให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถตรวจสอบพบไดโ้ดยไม่ชกัชา้รวมถึงมีกระบวนการ
แกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัใหค้วามเป็นธรรมหากเกิดกรณีดงักล่าวข้ึน 
 สรุปไดว้า่ องคก์รมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของสินคา้และบริการ มีการจดัจ าหน่ายสินคา้
และบริการดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน 
โดยสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน มีความมุ่งมัน่สร้างความเติบโตอย่างมัน่คง เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนืจากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดี 
 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 ตามหลกัศีลธรรมแลว้ ผูผ้ลิตควรจะมีความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ในกรณีท่ีสินคา้ของตน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูบ้ริโภคและในทางกฎหมายผูบ้ริโภคก็มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผูผ้ลิตไดถ้า้หากไดรั้บอนัตราย จากการบริโภคสินคา้นั้น ผูผ้ลิตไม่มีขอ้อา้งใดๆ ท่ีจะเล่ียงความรับผดิชอบ
ไดเ้ลยแมว้า่บางคร้ังส่ิงท่ีเกิดข้ึนอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยก็ตาม ความรับผิดชอบ หมายถึงความรับผิดชอบ
ในแง่ของการชดเชยค่าเสียหาย (นิตยสารผูจ้ดัการ, http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=30907, 
2558) 
 หลกัการของความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 สินคา้และบริการขององคก์รไม่ควรก่อใหเ้กิดความเส่ียงหรืออนัตรายต่อผูบ้ริโภค ทั้งน้ีองคก์ร
ควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคา้และบริการให้มีความเป็นสากลและให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงไดร้วมทั้ง
ควรพฒันาสินคา้และบริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแกไ้ขปัญหาของสังคมดว้ย 
 แนวปฏิบัติของความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

1. ผลิตสินคา้และบริการท่ีปลอดภยัและไวว้างใจได ้โดยไม่ผลิตสินคา้ท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภค รวมถึงมีกระบวนการเรียกคืนสินคา้และบริการท่ีไม่ปลอดภยั 

2. จดัเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคอยา่งปลอดภยั ไม่ส่งต่อขอ้มูลผูบ้ริโภคใหก้บัผูอ่ื้นนอกจากจะไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูบ้ริโภคก่อน 

3. ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอแก่ผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของ
ผูบ้ริโภคเป็นส าคญั เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง ฉลากสินคา้ควรมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นใชภ้าษาเรียบง่าย
ต่อการท าความเขา้ใจ บอกวธีิการใชสิ้นคา้อยา่งปลอดภยัรวมถึงการก าจดัซากขยะหลงัการใชง้าน เป็นตน้ 
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4. พฒันาผลิตภณัฑ์ สินคา้และบริการขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รควบคู่ไปกบั
การน าพาสังคมผูบ้ริโภคให้เป็นสังคมคนดี มีวฒันธรรมและคุณธรรม ท่ียงัให้เกิดการพฒันาให้ดียิ่งข้ึน
ไดต้ลอดไปอยา่งย ัง่ยนื 
 สรุปไดว้่า องคก์รมีการผลิตสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐานมีการให้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงแก่ผูบ้ริโภค 
มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชสิ้นคา้และบริการ มีการจดัระบบบริการ
ลูกคา้สัมพนัธ์ เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถร้องเรียนปัญหาและซกัถามขอ้สงสัยในตวัสินคา้และบริการ 
 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคมเป็นการร่วมแรงร่วมใจกนัทั้งในและภายนอกชุมชนผลกระทบ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสถานประกอบการตอ้งรับผิดชอบต่อชุมชนท่ีจะตอ้งประสานสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั
มีค่านิยมท่ีดีต่อสถานประกอบการ ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาในดา้นสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน
อยูไ่ด ้บริษทัอยูไ่ด ้กระท าการส่ิงใดตอ้งไม่หวงัผลตอบแทนในเชิงพาณิชยห์รือผลก าไร กระท าดว้ย
ความตระหนกัในการรับผิดชอบต่อสังคมแผ่นดินถ่ินเกิดหรือเป็นการอาศยัแผ่นดินท ากิน การพฒันา
ชุมชนในขั้นสูง องคก์รจะตอ้งมีหน่วยงานหลกัไวเ้พื่อมุ่งเนน้ส่งเสริมประชาชนใหมี้ส่วนร่วมตามสิทธิ
ท่ีเท่าเทียมกนั และมีมาตรฐานท่ีสง่างามกบัประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติัควรจดัเป็นกระบวนการ
ภายในเพื่อชุมชน ควรมีบญัชีเพื่อก าหนดความสัมพนัธ์ท่ีอยูเ่หนืออุปสรรคทั้งปวง 
 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคมจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจ
การคา้ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงสถานประกอบการองคก์รหา้งร้านจะตอ้งตระหนกัในการท่ีจะเขา้ไปมี
บทบาทตาม ประเด็นดงัต่อไปน้ี  
 ประเด็นท่ี 1 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ประเด็นท่ี 2 การศึกษาศิลปวฒันธรรมและจริยธรรม 
 ประเด็นท่ี 3 การสร้างการจา้งงานและการพฒันาทกัษะ การพฒันาฝีมือแรงงาน การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาพื้นถ่ิน 
 ประเด็นท่ี 4 สุขภาพอนามยัความเป็นอยูท่ี่ดี 
 ประเด็นท่ี 5 การลงทุนทางสังคม 
 การอยูร่่วมกนัในสังคมท่ีพฒันาแลว้นั้น บริบทของสังคมจะมีความเป็นปึกแผน่ท่ีรวมกนั
ข้ึนเป็นชาติ ความเป็นชาติ (โกวิทย ์ วงศส์รวฒัน์, 2552 : 23) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายดว้ยระดบัของจิตส านึกต่อตนเองท่ีแตกต่างกนั 
และถูกรวมเขา้ดว้ยกนักบักลุ่มทางอุดมการณ์ของชุมชนและกลุ่มทางการเมืองท่ีแตกต่างหลากหลาย
อยา่งกวา้งขวางไดอ้ยา่งสอดคลอ้งตอ้งกนั (Benedict Anderson, 2552 : 12) อาจจ าแนกออกเป็นการมี
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ส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมดา้นการพฒันา และการมีส่วนร่วมดา้นจิตวิทยา การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการพฒันา ส่วนหน่ึงคือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้มีความสัมพนัธ์
ต่อผลกระทบของการด าเนินการขององคก์ร ยงัครอบคลุมถึงการสนบัสนุนและการตรวจสอบร่วมกบั
ชุมชน 
 องคก์รยงัสามารถมีส่วนร่วมในการจา้งงานคนในพื้นท่ีอาจมีการขยายการจดักิจกรรมทางดา้น
เศรษฐกิจและการพฒันาเทคโนโลยี โดยผา่นการลงทุนทางสังคมให้เกิดความมัน่คง การสร้างรายได้
ผา่นทอ้งถ่ินโดยริเร่ิมการพฒันาเศรษฐกิจ การขยายการศึกษาทางการพฒันาทกัษะฝีมือการสร้างโปรแกรม
ในการพฒันาชุมชน การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการอนุรักษว์ฒันธรรม การบริการดา้นสุขภาพ ส่งเสริม
การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัสถาบนัชุมชนของกลุ่มจดัโครงการทางวฒันธรรมสังคมส่ิงแวดลอ้ม
และเครือข่ายทอ้งถ่ินกบัสถาบนัทางการศึกษา เป็นตน้ 
 การลงทุนทางสังคมเป็นวธีิการท่ีองคก์รสามารถน าไปสู่การพฒันาชุมชนในสถานท่ีประกอบการ
ขององคก์รไดโ้ดยทัว่ๆ ไปการลงทุนทางสังคมเป็นกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวกบัวตัถุประสงคโ์ดยตรงของกิจการ 
แต่ควรท าเพิ่มจากกิจกรรมหลกัโดยการออกแบบกิจกรรมเพื่อท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
 การพฒันาชุมชนในขั้นสูง องค์กรจะตอ้งมีหน่วยงานหลกัไวเ้พื่อมุ่งเน้นส่งเสริมประชาชน
ให้มีส่วนร่วมตามสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัและมีมาตรฐานท่ีสง่างามกบัประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั 
ควรจดัเป็นกระบวนการภายในเพื่อชุมชน ควรมีบญัชีเพื่อก าหนดความสัมพนัธ์ท่ีอยูเ่หนืออุปสรรคทั้งปวง 
การพฒันาชุมชนเพิ่มข้ึนตามพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ การร่วมกนัพฒันาชุมชน
และสังคมมีหนทางท่ีหลากหลายรูปแบบท่ีจะกระท าให้เกิดความรับผิดชอบ และมีความเตม็ใจท่ีจะท า
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ถึงผลประอนัท่ีจะเกิดกบับริษทัโดยทางตรงแต่ผลท่ีไดม้าจะเป็นการเกิด
แบบทางออ้มส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 สรุปไดว้า่ กิจการมีนโยบายช่วยส่งเสริมและพฒันาชุมชน มีการสนบัสนุนทุนการศึกษา
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคมให้แก่เยาวชน มีกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้ผูบ้ริโภคช่วยเหลือพฒันา
ชุมชนและสังคม มีการปรับปรุงบ ารุงรักษาและบ าบดัส่ิงแวดลอ้มให้กลบัมามีสภาพเดิมกิจการไดเ้ปิด
โอกาสและช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ เช่น การเสริมสร้างอาชีพ รวมใจบรรเทาน ้ าท่วมเป็นตน้ 
อีกทั้งให้การสนบัสนุนและร่วมบริจาคให้แก่องคก์รต่างๆ ส่งเสริมและสนบัสนุนในการจดักิจกรรม
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 หลกัการของการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 ชุมชนและสังคมท่ีเขม้แข็งและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้น มีความส าคญัยิ่งในฐานะเป็นปัจจยั
เอ้ือต่อการด าเนินงานขององคก์ร ดงันั้นองค์กรควรจดักิจกรรมทางสังคมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชนและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา้ และบริการขององคก์ร 
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โดยการแสดงตวัเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พร้อมกบัคิดคน้วิธีการท่ีจะลดและหยุดผลกระทบ
ในทางลบต่อชุมชนและสังคม ท่ีเกิดจากกระบวนการด าเนินงานขององคก์รในท่ีสุด 
 แนวปฏิบัติของการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

1. สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมอาสาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสังคม 
2. ร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนและสังคมใหน่้าอยู ่
3. สนบัสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อยา่งเพียงพอ เช่น 

สถานศึกษา สถานพยาบาล ถนน เป็นตน้ 
4. สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริม

การท าความดี ลดอบายมุขเพื่อความอยูดี่มีสุขภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 
 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ กระบวนการจดัการรูปแบบใหม่ท่ีตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ
ทั้งระบบการผลิต การจดัส่ง การจ าหน่าย และการจดัการกบัซากเศษเหลือทิ้งโดยจะตอ้งท าการตรวจหา
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดข้ึนจริงกบั กระบวนการผลิต ซ่ึงแต่เดิมนั้นโรงงานผูผ้ลิตจะเนน้เฉพาะ
แค่ราคาและมาตรฐานดา้นคุณภาพของสินคา้เท่านั้น แต่ในปัจจุบนันอกจากจะค านึงถึงคุณภาพของตวั
สินคา้แลว้ ยงัจะตอ้งรวมไปถึงมาตรฐานดา้นสุขภาพพลานามยัความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ม
ที่การผลิตจะมีผลโดยตรงทั้งก่อนหรือหลงัการผลิต เรียกวา่ บญัชีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเก็บรวบรวม
ขอ้มูลค านวณ และท ารายงาน ทั้งทางดา้นเศรษฐศาสตร์สังคมและระบบนิเวศน์ ทั้ง 3 ส่วน เขา้มาพิจารณา
ในการคิดตน้ทุน สินคา้และบริการ ทั้งกระบวนการเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ความส านึกในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในต่างประเทศท่ีเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ ต่างก็เร่ิมใส่ใจ 
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและมีความใส่ใจในเร่ืองผลกระทบในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน จนอาจจะเรียก
ไดว้า่ โลกของเราก าลงักา้วต่อไปจากยุคขอ้มูลข่าวสารยคุแห่งการเรียนรู้ ไปสู่อีกช่วงหน่ึงแลว้นัน่ก็คือ 
ยคุของสังคมสีเขียว สังคมแห่งสุขภาพพลานามยัท่ีดี ยุคแห่งความกงัวลเร่ืองโลกร้อน ยุคแห่งการกงัวล
เร่ืองขยะเป็นพิษ มลพิษทั้งทางน ้า ทางเสียง ทางอากาศ ยคุท่ีประชาชนหรือผูบ้ริโภคเร่ิมจะเป็นผูเ้รียกร้อง
ให้ผูข้าย หรือผูผ้ลิต มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบ มิใช่แต่เพียงผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพ หรือให้มีตน้ทุน
ท่ีต ่าแต่เพียงอยา่งเดียว แต่เขาก็จะเรียกร้องให้ผูผ้ลิตมีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกมากข้ึน และในท่ีสุด
พวกเขาก็จะเร่ิมเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสะอาดเท่านั้น สินคา้ท่ีสกปรก เจือปน สินคา้ท่ีปล่อยของเสียสินคา้
ท่ีกลายเป็นขยะเหลือมากมายจะตอ้งเป็นปัญหาให้กบัพวกเขา สังคมจึงเร่ิมเรียกร้องมากข้ึนๆจนเป็น
แรงกดดนัท่ีท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งเร่งปรับตวัโดยด่วน เพื่อจดัการกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ี 
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 หลกัการของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรโลกกบัปัจจยัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็น
สาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมหาศาลเกินกวา่ความจ าเป็นยงัก่อให้เกิดมลภาวะทั้ง
ทางน ้ า อากาศ ขยะ สารพิษ ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาโดยภาวะโลกร้อน จึงกระทบต่อมนุษย์
และระบบนิเวศน์ ดงันั้นองค์กรจึงมีหน้าท่ีในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยด์ว้ยการจดัการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มโดยถือวา่การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีร่วมกนัของทุกคน 
 แนวปฏิบัติของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

1. จดัให้มีระบบการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการดงักล่าว อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัประเด็นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ระบบนิเวศน์ 
ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ 

2. ใชเ้ทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงการลด
ปริมาณและการบ าบดัมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 

3. ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และมีการน าทรัพยากร
กลบัมาใชใ้หม่ 

4. พฒันาสินคา้และบริการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความปลอดภยัในการใชง้าน 
5. ส่งเสริมให้ลูกคา้ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการใชสิ้นคา้และบริการ

ขององคก์ร 
 สรุปไดว้า่ องคก์รมีการให้ความรู้เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม แก่พนกังาน
ของบริษทัและผูบ้ริโภคทัว่ไป มีการจดันโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น การลดโลกร้อนการปลูกตน้ไม ้
มีการจดัการรณรงคเ์พื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังาน มีการจดัการสินคา้และบริการที่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมในงบการเงิน 
 
 สุภทัรษร  ทวีจนัทร์ (2556 : 136) กล่าววา่ การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม เป็นหน่ึงในการบญัชีท่ีให้
ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มเป็นววิฒันาการทางการบญัชีแขนงหน่ึงท่ีนกับญัชี
สมยัใหม่ไดพ้ฒันาข้ึนมา เดิมการบญัชีจ าท าหนา้ท่ีแค่จดบนัทึกรวบรวม สรุป รายงานและเปิดเผยขอ้มูล
เชิงเศรษฐกิจในรูปของหน่วยงานตราเป็นหลกั แต่ไม่ไดส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของการด าเนินธุรกิจ
ในเชิงคุณภาพ (Guthric and Boedker, 2006 : 35) นกับญัชีสมยัใหม่ จึงพยายามเขา้มามีบทบาทในการ
ก าหนดและสร้างรูปแบบวิธีการทางการบญัชีท่ีสะทอ้นถึงการตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
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ผลกระทบต่อองคก์ร ดว้ยการคน้หามาตรการท่ีก่อให้เกิดการปรับโครงสร้างรายงานทางการเงินแบบเดิม 
เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบดา้นลบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการรายงานกิจกรรมทั้งหมดและหนา้ท่ีตาม
ความรับผิดชอบภายใตก้ารผสมผสานความส าเร็จของสังคมและส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจให้ผลทางการเงิน
และผลการด าเนินงานเป็นหน่วยเดียว (Elkington, 1997 : 56) โดยระบุรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้มจากระบบบญัชีแบบเดิมออกมาให้ได้เพื่อน าเสนอข่าวสารขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีแสดงถึง
การตอบสนองต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ในรูปแบบของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงอาจเปิดเผยรวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในรายงานทางการเงินหรือเปิดเผยโดยแยกรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 กานดา  แตะกระโทก (2548 : 12) กล่าววา่ การเปิดเผยขอ้มูลเป็นกระบวนการของรายงาน
หรือการน าเสนอขอ้มูลท่ีแสดงถึงผลกระทบทางการเงิน โดยการจดัประเภทของรายงานและเหตุการณ์
ทางการบญัชีตามลกัษณเชิงเศรษฐกิจ เพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินไดรั้บขอ้มูลท่ีมีคุณภาพครบถว้น เช่ือถือได ้
และเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ผูใ้ชส้ามารถน าไปใชต้ามวตัถุประสงคข์องตนโดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
กบัองคก์รอ่ืนหรือองคก์รเดียวกนัแต่ต่างรอบบญัชีกนั งบการเงินจึงเป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงผลการด าเนินงาน
ของฝ่ายบริหารหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในการบริหารทรัพยากรขององค์กรในรูปแบบของ
รายงานทางการเงินท่ีเรียกวา่ งบดุล งบก าไรขาดทุนงบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ในส่วนของเจา้ของหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 นิพนธ์  เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปะพร  ศรีจัน่เพชร (2549 : 16) กล่าวว่า การเปิดเผยขอ้มูล
ในรายงานการเงิน หมายถึง การเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ในรายงานทางการเงินท่ีองค์กรตอ้งเปิดเผยพร้อม
กบังบการเงินเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินไดใ้ชใ้นการตดัสินใจซ่ึงจะไม่เขา้ใจผิดและสามารถน าขอ้มูลไปใช้
ในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การเปิดเผยขอ้มูลมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจในขอ้มูล
ท่ีน าเสนอและช่วยใหง้บการเงินมีลกัษณะเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
ความเช่ือถือไดแ้ละการเปรียบเทียบกนัได ้องคก์รจึงควรเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงจะเป็นการป้องกนั
ไม่ให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผิดและเป็นการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควรและเพียงพอสาเหตุท่ีท าให้องคก์ร
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ความซบัซ้อนของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ความตอ้งการขอ้มูล
ท่ีรวดเร็วทนัเวลา และการบญัชีเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและก ากบัดูแล 
 หลกัการของเปิดเผยข้อมูล 
 กิจการควรเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีจ าเป็น เพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินท่ีมีความรู้ ความช านาญสามารถ
ตีความหมายของขอ้มูลนั้นได ้โดยปกติองคก์รควรเปิดเผยขอ้มูลโดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ 3 เร่ือง 
ไดแ้ก่ ความเพียงพอของขอ้มูล ความถูกตอ้งตามควรของขอ้มูล และความครบถว้นของขอ้มูล 
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 เกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูล 
1. กิจการควรเปิดเผยขอ้มูลที่มีนยัส าคญั ขอ้มูลใดจะถือวา่มีนยัส าคญั หากการไม่แสดง

ขอ้มูลนั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจกบัผูใ้ช้ กล่าวคือ การไม่แสดงรายการหรือการ
ไม่เปิดเผยขอ้มูลที่มีนัยส าคญัจะส่งผลให้การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจผิดพลาดได้ องค์กรควรใช้
ความมีนยัส าคญัเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่ารายการใดตอ้งเปิดเผยตามท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนดไว้
และองคก์รไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยรายการท่ีไม่มีนยัส าคญั 

2. องคก์รควรแสดงรายการท่ีมีนยัส าคญัแต่ละรายการเป็นรายการแยกต่างหากในงบการเงิน 
ส่วนรายการท่ีไม่มีนยัส าคญัควรน าไปรวมกบัรายการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือมีหนา้ท่ีแบบเดียวกนั
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแยกแสดง 

3. องคก์รควรแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบทุกรายการท่ีมีนยัส าคญัในงบการเงินของงวดบญัชี
ปีปัจจุบนัหากมาตรฐานการบญัชีมิไดอ้นุญาตหรือก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

4. องคก์รแสดงค าอธิบายและการวิเคราะห์รายละเอียดของจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน
และยงัรวมถึงขอ้มูลท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนดหรือสนบัสนุนให้เปิดเผย 
 ข้อมูลทีค่วรเปิดเผย 
 องคก์รแสดงหรือเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นในงบการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้มูลท่ีควรเปิดเผยมีดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป ท่ีควรเปิดเผยในงบการเงินมีดงัน้ี ส่วนประกอบของงบการเงิน งบดุล ส่วนของ
เจา้ของ งบก าไรขาดทุน ขอ้มูลทัว่ไปอ่ืนๆ 

2. นโยบายการบญัชี 
 นโยบายการบญัชี หมายถึง หลกัการโดยเฉพาะ หลกัเกณฑ์ ประเพณีปฏิบติั กฎเกณฑ์หรือ
วธีิปฏิบติัท่ีกิจการเลือกใชใ้นการจดัท าและน าเสนองบการเงิน นโยบายการบญัชี จึงหมายถึงวิธีการ 
ใชม้าตรฐานการบญัชี ซ่ึงผูบ้ริหารขององคก์ร ไดใ้ชดุ้ลพินิจแลว้เห็นวา่เหมาะสมท่ีสุดส าหรับสถานการณ์นั้น 
เพื่อให้งบการเงินแสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควรและไดท้  าข้ึนตามหลกัการบญัชีรับรองทัว่ไป โดยปกติ
ผูบ้ริหารจะเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีท าให้งบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี
เฉพาะเร่ืองในกรณีท่ีมาตรฐานการบญัชีไม่ไดร้ะบุขอ้ก าหนดท่ีเป็นเฉพาะไวผู้บ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจ
เพื่อก าหนดนโยบายการบญัชีท่ีท าใหง้บการเงินมีลกัษณะเชิงคุณภาพ 
 นโยบายการบญัชีที่กิจการควรเปิดเผย เช่น เกณฑ์การรับรู้รายได้ เกณฑ์ในการจดัท างบ
การเงินรวม เกณฑ์การรับรู้รายการ สินคา้คงเหลือ การคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนหรือ
การตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมและรายจ่ายอ่ืนๆ เป็นสินทรัพยป์ระมาณการ
หน้ีสิน เป็นตน้ 
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3. การเปล่ียนแปลงทางบญัชี หมายรวมถึง 
3.1 การเปล่ียนแปลงนโยบายการ บญัชีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีหมายถึง

การเปล่ียนแปลงวธีิการบญัชีท่ีกิจการถือปฏิบติัจากหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งหน่ึงเป็นหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอีกอยา่งหน่ึง 

3.2 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
3.3 การเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีเสนอรายงาน 

  องค์กรควรเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเฉพาะกรณีท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนดให้
เปล่ียนหรือกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้งบการเงินขององค์กรแสดงรายการหรือเหตุการณ์
ทางบญัชีอยา่งเหมาะสมยิ่งข้ึน การเปิดเผยขอ้มูลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเน่ืองจากท าให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจ
ถึงนโยบายการบญัชีใหม่ เหตุผลและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางบญัชี 

4. รายการพิเศษ เป็นรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีผูใ้ชง้บการเงินสนใจองคก์รอาจเปิดเผย
ลกัษณะและจ านวนเงินของรายการพิเศษแต่ละรายการ โดยแสดงในงบก าไรขาดทุน หรืออาจแสดง
ยอดรวมของรายการพิเศษทุกรายการไวใ้นงบก าไรขาดทุน พร้อมกบัเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนภาษีเงินไดที้่เก่ียวขอ้งกบัรายการพิเศษไม่วา่องคก์ร
จะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการพิเศษในลกัษณะใด 
  ขอ้ผิดพลาดท่ีส าคญั หมายถึง ขอ้ผิดพลาดของงวดก่อนท่ีพบในงวดปัจจุบนัแต่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีท าให้งบการเงินของงวดก่อนขาดความน่าเช่ือถือเม่ือกิจการพบขอ้ผิดพลาด
ท่ีส าคญั องคก์รตอ้งใชว้ธีิปรับยอ้นหลงัและเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ลกัษณะและเหตุผลของขอ้ผดิพลาด
ส าคญัท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงินของทุกงวดท่ีน าเสนอ จ านวนผลสะสมของ
งวดก่อนๆ ท่ีตอ้งนามาปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวดของงบการเงินทุกงวดท่ีน าเสนอ ขอ้เท็จจริงท่ีวา่
ขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การปรับให้ถูกตอ้งหรือขอ้เท็จจริงท่ีวา่กิจการไม่สามารถปรับขอ้มูลเปรียบเทียบ
ใหถู้กตอ้งไดใ้นทางปฏิบติั 
  เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุล หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ีในงบดุลกบั
วนัท่ีงบการเงินไดรั้บการอนุมติัให้เผยแพร่โดยสามารถแยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ี
ในงบดุลท่ีตอ้งปรับปรุงและเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุลท่ีไม่ตอ้งปรับปรุง 

5. การด าเนินงานต่อเน่ือง 
  โดยทัว่ไปงบการเงินจดัท าข้ึนตามขอ้สมมติท่ีวา่องคก์รจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและ
ด ารงอยูต่่อไปในอนาคต นอกจากองคก์รมีความตั้งใจท่ีจะช าระบญัชี เลิกองคก์รหรือไม่สามารถด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองไดต่้อไป ในกรณีดงักล่าว องคก์รตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความไม่แน่นอนท่ีส าคญั
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เก่ียวกบัสถานการณ์หรือเง่ือนไขอนัเป็นเหตุให้สงสัยวา่องคก์รจะไม่สามารถด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
และตอ้งเปิดเผยเกณฑก์ารจดัทางบการเงิน และเหตุผลท่ีกิจการไม่อาจด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองได ้

6. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
  การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอขอ้มูลแก่
ผูใ้ชง้บการเงินให้ทราบถึงขนาดก าไรที่ท  าได ้และแนวโนม้ของความเจริญเติบโตในส่วนงานที่มี
การประกอบธุรกิจและมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แตกต่างกนั ซ่ึงด าเนินการภายใตอ้งคก์รเดียวกนั ผูใ้ช้
ประโยชน์จากงบการเงินยอ่มตอ้งการขอ้มูลตามส่วนงาน เพื่อประเมินความเส่ียงและผลตอบแทนจาก
การประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ซ่ึงไม่อาจพิจารณาไดจ้ากขอ้มูลโดยรวมในงบการเงิน 

7. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบับุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นลกัษณะตามปกติ
ของการประกอบธุรกิจการคา้ ความสัมพนัธ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานขององคก์รท่ีเสนอรายงานไดเ้น่ืองจากรายการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนั อาจเป็นรายการท่ีมี
การก าหนดราคาไวแ้ลว้ ซ่ึงไม่ใช่รายการท่ีมีราคา ซ่ึงสามารถต่อรองกนัโดยอิสระ การเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบับุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกนัจึงมีความส าคญั เน่ืองจากผูใ้ชง้บการเงินจะตอ้งไดท้ราบขอ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกนัรวมทั้งประเภทและองคป์ระกอบ
ของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 
 วธีิการเปิดเผยข้อมูล 
 วธีิการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงองคก์รตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัประเภท ลกัษณะขอ้มูลท่ีจะ
เปิดเผยและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยการแสดงรูปแบบ การจดัรายการ ค าอธิบายค าศพัท์ท่ีใชเ้กณฑ์ 
ท่ีใชใ้นการค านวณและรายละเอียด ซ่ึงวธีิการเปิดเผยขอ้มูลอาจท าไดด้งัน้ี 

1. รูปแบบและการจดัเรียงล าดบัรายการในงบการเงิน 
2. รายละเอียดและศพัทเ์ฉพาะในงบการเงิน 
3. การใชข้อ้ความในวงเล็บ 
4. รายละเอียดประกอบหรือตารางประกอบ 
5. รายงานประจ าปี 
6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีสมบูรณ์ขององคก์ร หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์การเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยไดอ้ย่างเพียงพอ
ใจตวังบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นวิธีการท่ีนกับญัชีใชใ้นการขยายหรืออธิบายบาง
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รายการท่ีแสดงในตวังบการเงินโดยไม่ท าให้ความชดัเจนของงบการเงินลดลงและขอ้มูลที่เปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบการเงินไม่ควรขดัแยง้หรือซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลในตวังบการเงิน 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตอ้งมีโครงสร้างดงัน้ี 

1. แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑก์ารจดัท างบการเงิน และนโยบายการบญัชีท่ีเลือกใชก้บัรายการ
และเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีสาคญั 

2. เปิดเผยขอ้มูลตามท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนด 
3. ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไม่ไดแ้สดงอยูใ่นงบการเงิน แต่เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อให้งบการเงิน

แสดงโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
4. แสดงอยา่งเป็นระบบ รายการแต่ละรายการในงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด

ตอ้งอา้งอิงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินได ้
 ขอ้มูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีนโยบายการบญัชี  การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีเสนอรายงาน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดอ้อกขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มไว ้3 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ก าหนดให้บริษทัตอ้งเปิดเผยผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อค่าใชจ่้ายในการลงทุนก าไร
และฐานะการแข่งขนัของบริษทัหรือการปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและตอ้งเปิดเผยประมาณการ
ค่าใชจ่้ายส่ิงแวดลอ้มทั้งในปีปัจจุบนัและในอนาคตดว้ย 

2. ก าหนดให้บริษทัตอ้งเปิดเผยถึงการด าเนินงานตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มข้ึนภายใต้
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ก าหนดให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มโดยการอธิบายและวเิคราะห์เก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม กฎระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้ผกูมดั เหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดผลกระทบท่ีมี
นยัส าคญัต่อสภาพคล่องและทรัพยากรดา้นเงินทุนของบริษทัในประเทศไทย มีการให้ความส าคญักบั
การบญัชีส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน ณ วนัท่ี 7 กนัยายน 2552 บริษทัท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน ISO 14000 จ  านวน 
1,540 บริษทั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีให้ความส าคญัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552 : 13) 
 การศึกษาเก่ียวกบัการบญัชีส่ิงแวดลอ้มในต่างประเทศตอ้งการให้องคก์รต่างๆ มีการเปิดเผย
ขอ้มูลในรูปของตวัเงินมากข้ึน ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2552 : 15) 

1. การเปิดเผยจ านวนเงินท่ีลงทุนในโครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากขอ้บงัคบัตาม
กฎหมายและท่ีเกิดจากองคก์รด าเนินการโดยสมคัรใจ 

2. การเปิดเผยภาระหน้ีสินท่ีไม่แน่นอนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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3. การเปิดเผยตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ประเทศไทยยงัไม่มีวิธีการปฏิบติัทางการบญัชีท่ีชดัเจนลงไปวา่จะตอ้ง
บนัทึกตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่มีนกัวิชาการรวมถึงองค์กรต่างๆ ท่ีให้
ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน บางองคก์รไดเ้ร่ิมมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มแลว้ ซ่ึงจะมีตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายไปเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหรือท าใหส่ิ้งแวดลอ้มดีข้ึน 
 ดงันั้น นกับญัชีควรเขา้มามีบทบาทในการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การใชบ้ญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม คือ การขาดมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
น าไปเป็นกรอบในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน จึงท าใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติั 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ 
 สุพาดา  สิริกุตตา (2556 : 428) ไดศึ้กษาการเปิดเผยขอ้มูลการบญัชีความรับผดิชอบต่อสังคม
ของธุรกิจเพื่อชุมชน รัฐบาล พนกังาน ลูกคา้ และเจา้ของเงินทุน ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีของบริษทัจด
ทะเบียน จ านวน 211 บริษทั สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยัพบวา่ ผูมี้อิทธิพลต่อนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล
มากท่ีสุด ได้แก่ กรรมการผูจ้ดัการ รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ริหารทุกระดบั/ฝ่ายการรายงานเก่ียวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลการบญัชีอยูใ่นระดบัปานกลาง ประเภทธุรกิจ
ของบริษทัจดทะเบียนแตกต่างกนัมีการเปิดเผยขอ้มูลการบญัชีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อ
ชุมชน และเพื่อพนกังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01บริษทัจดทะเบียนท่ีมีนโยบาย
ระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเปิดเผยขอ้มูลแตกต่างกนัมีการเปิดเผยขอ้มูลการบญัชีความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจโดยรวม และเพื่อชุมชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 Trotman and Bradley (1981 : 62) ได้ศึกษาการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
จากรายงานประจ าปี ศ.ศ.1978 ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์อสเตรเลีย ในหัวขอ้เร่ือง
พนกังานความเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัของสินคา้และทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงพบวา่
มีเพียง 83 บริษทั (ร้อยละ 40) ท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ยงัไดศึ้กษาถึง
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ปัจจยัดงักล่าว
ประกอบดว้ยขนาดบริษทั ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ขอ้จ ากดัของสังคม และระดบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
ปัจจยัน้ีไดน้ ามาก าหนดเป็นสมมติฐานเพื่อทดสอบหาความสัมพนัธ์ ซ่ึงผลการศึกษาสรุปวา่ขนาดของ
บริษทั (วดัจากจ านวนสินทรัพยร์วมและรายไดร้วม) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการเปิดเผยความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมของธุรกิจ โดยมีบริษทัขนาดใหญ่มีการเปิดเผยมากกวา่บริษทัขนาดเล็กและจ านวนการเปิดเผย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ โดยมีบริษทัขนาดใหญ่มีการเปิดเผยขอ้มูลมากกวา่บริษทัขนาดเล็ก
และจ านวนการเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัขอ้จ ากดัของ
สังคมส่วนจ านวนการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกแต่มีนยัส าคญัต ่า 
 ทศันีย ์ ธนอนนัตต์ระกูล (2552 : 23) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และภาพลกัษณ์องคก์รของธุรกิจกระดาษในประเทศ
ไทยพบวา่ การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานต่อบุคคลภายนอก มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
 อรวรรณ  กิจปราชญ ์(2558 : 92) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจและภาพลกัษณ์องคก์รในทศันคติของผูบ้ริหารบริษทั
ในอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า
การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานต่อบุคคลภายนอก มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ 
 การบญัชีส่ิงแวดลอ้มมีบทบาทส าคญัในการปรับปรุงระบบบญัชีท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัรวมทั้ง
การน าเสนอรายงานต่อสาธารณชนหรือบุคคลภายนอกในเร่ืองการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
ดงันั้นองคก์รควรให้ความส าคญัต่อการพฒันาบญัชีส่ิงแวดลอ้ม (นิพนัธ์  เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร  
ศรีจัน่เพชร, 2549 : 28) ดงัน้ี  
 การวดัมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อมในงบการเงิน 
 การวดัมูลค่าคือ กระบวนการก าหนดจ านวนท่ีเป็นตวัเงินเพื่อรับรู้องคป์ระกอบของงบการเงิน
ในงบดุลและงบก าไรขาดทุน การวดัมูลค่าจะเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่างบการเงิน
ใช้เกณฑ์ในการวดัมูลค่าต่างๆ โดยใช้ประกอบกนัในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ (สภาวิชาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์, http://www.fap.or.th/images/column_1359010309/framework_clean-PostWeb_ 
Up_031057.pdf, 2558) 

1. ราคาทุนเดิม หมายถึง การบนัทึกสินทรัพยด์ว้ยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ท่ีจ่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงท่ีน าไปแลกสินทรัพย ์ณ เวลาท่ีไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละการบนัทึก
หน้ีสินดว้ยจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการก่อภาระ ผูกพนัหรือดว้ยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงิน
สดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพื่อช าระหน้ีสินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ภาษีเงินได ้

2. ราคาทุนปัจจุบนั หมายถึง การแสดงสินทรัพยด์ว้ยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่า
เงินสดท่ีตอ้งจ่ายในขณะนั้นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยช์นิดเดียวกนัหรือสินทรัพยท่ี์เท่าเทียมกนั และ
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การแสดงหน้ีสินดว้ยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนัในขณะนั้นโดย
ไม่ตอ้งคิดลด 

3. มูลค่าท่ีจะไดรั้บ (จ่าย) หมายถึง การแสดงสินทรัพยด์ว้ยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่า
เงินสดท่ีจะไดม้าในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพยโ์ดยเป็นไปตามขั้นตอนปกติในการจ าหน่ายสินทรัพย์
และการแสดงหน้ีสินดว้ยมูลค่าท่ีจะตอ้งจ่ายคืนหรือดว้ยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพื่อช าระหน้ีสินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติโดยไม่ตอ้งคิดลด 

4. มูลค่าปัจจุบนั หมายถึง การแสดงสินทรัพยด์ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิ
ในอนาคตซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยน์ั้นในการด าเนินงานตามปกติของกิจการและการแสดงหน้ีสิน
ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิซ่ึงคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสินในการด าเนินงานตามปกติ
ของกิจการ 
 เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีกิจการส่วนใหญ่ใชใ้นการจดัท างบการเงินคือ ราคาทุนเดิมโดยใชร่้วมกบั
เกณฑ์อ่ืนๆ เช่น สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาตลาดและหน้ีสินเงินบ านาญแสดงดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
นอกจากนั้น กิจการบางแห่งใชเ้กณฑ์ราคาทุนปัจจุบนัแทนเกณฑ์ราคาทุนเดิมเน่ืองจากราคาทุนเดิม
ไม่สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
 การวดัค่าหนีสิ้นส่ิงแวดล้อม 
 โดยส่วนมากองคก์รจะแสดงความรับผิดชอบของหน้ีสินส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดแต่ถา้บุคคล
ท่ีสามไม่จ่ายให้กิจการไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ องคก์รตอ้งบนัทึกหน้ีสินเต็มจ านวน ยกเวน้กรณีท่ีองคก์ร
ไม่ตอ้งรับผิดชอบในส่วนของบุคคลที่สาม องคก์รจะตอ้งประมาณการหน้ีสินส่ิงแวดลอ้มโดยใช้
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดโดยท่ีองคก์รจะตอ้งเปิดเผยรายละเอียดของวิธีการท่ีใชใ้นการประมาณการใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ถา้หากองคก์รไม่สามารถประมาณการหน้ีสินดงักล่าวไดอ้งค์กรจะตอ้ง
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงและเหตุผลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในบางสถานการณ์เป็นเร่ืองยากท่ีจะ
ประมาณการหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มไดเ้น่ืองจากความไม่แน่นอนแต่กิจการสามารถประมาณ ช่วง
ความสูญเสีย ไดแ้ต่กิจการจะใชป้ระมาณการท่ีดีท่ีสุดท่ีอยูใ่นช่วงการสูญเสียและหากองคก์รไม่สามารถ
หาประมาณการท่ีดีท่ีสุดได ้กิจการตอ้งรับรู้ประมาณการขั้นต ่าของช่วงเป็นอยา่งนอ้ยส าหรับหน้ีสิน
ส่ิงแวดลอ้มท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระภายในระยะเวลาอนัใกล ้กิจการความก าหนดมูลค่าของหน้ีสินตาม
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตจากตน้ทุนปัจจุบนัภายใตก้ารด าเนินงานท่ีจ าเป็น
และจากขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอ่ืน ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั องค์กรอาจเลือกก าหนดมูลค่า
ของหน้ีสินตามจ านวนตน้ทุนปัจจุบนัเต็มจ านวนหรือทยอยตั้งตน้ทุนท่ีจะตอ้งรับผิดชอบเม่ือเลือก
โครงการไวต้ลอดระยะเวลาของการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งก็เป็นท่ียอมรับไดเ้ม่ือกิจการคาดการณ์ว่า
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จะตอ้งใชเ้วลานานในการช าระคืนหน้ีสิน องคก์รจะตอ้งเสนอวิธีการวดัค่าหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน
ของการซ่อมแซมหน่วยงานสนามหรือเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นออกจากหน่วยงานสนาม โดยมี 3 วิธีคือ วิธี
มูลค่าปัจจุบนั วธีิตน้ทุนปัจจุบนั วธีิเผือ่ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ตลอดระยะเวลาของการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทศันีย ์ ธนอนนัต์ตระกูล (2552 : 23) กล่าววา่ ในปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีส าหรับ
การบญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะ ดงันั้นแนวทางปฏิบติัในการน าเสนอขอ้มูลท่ีใช้อยูใ่นปัจจุบนัจึง
อิงกบัความตอ้งการขอ้มูลของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยา่งไรก็ดีเม่ือเกิดรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มนกับญัชียงัคงตอ้งพิจารณาถึงแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อน ามาปฏิบติักบัรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีดงักล่าว ในการรับรู้การวดัมูลค่าการแสดงรายการ
และเปิดเผยขอ้มูลส าหรับการบญัชีส่ิงแวดลอ้มจะเก่ียวขอ้งกบันิยามของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามแม่บท
การบญัชี กล่าวคือรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มจะบนัทึกและรับรู้เป็นองคป์ระกอบของงบการเงินได ้
ก็ต่อเม่ือรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามค านิยามขององคป์ระกอบของงบการเงิน
และเขา้เกณฑ์การรับรู้รายการ องคก์รสหประชาชาติไดจ้ดัตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาและเสนอแนวทาง
ปฏิบติัทางการบญัชีและการรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มคณะท างานดงักล่าวเรียกวา่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
วา่ดว้ยมาตรฐานสากลเก่ียวกบัการบญัชีและการรายงาน ซ่ึงไดใ้ห้แนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบับญัชี
ส่ิงแวดลอ้มโดยครอบคลุมถึงการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้
ค่าชดเชย ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากบุคคลอ่ืนการวดัมูลค่าหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มและการเปิดเผยขอ้มูล
ส่ิงแวดลอ้ม 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างการวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน
กบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
 ทศันีย ์ ธนอนนัตต์ระกูล (2552 : 87) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และภาพลกัษณ์องคก์รของธุรกิจกระดาษในประเทศ
ไทยพบวา่ การวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินมีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงลบกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
 สวา่งจิต  แซ่ผา่น (2557 : 86) ไดศึ้กษาเร่ือง การประยุกตใ์ชก้ารบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัท่ีไดรั้บ ISO 14001 ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ ทุกองคก์รใช้
ราคาทุนปัจจุบนัในการวดัมูลค่าหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม ราคาทุนปัจจุบนัให้ความหมายถึง การแสดง
สินทรัพยด์ว้ยจ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีตอ้งจ่ายในขณะนั้นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ชนิดเดียวกนัหรือสินทรัพยท่ี์เท่าเทียมกนั 
 จกัรพนัธ์  จินดาวงศ ์(2547 : 23) ไดศึ้กษาถึงแนวการปฏิบติัและแนวโนม้ทางการบญัชีการเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมประเภทท่ีมีผลกระทบโดยตรงหรือมีนยัส าคญั
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ต่อส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ การปฏิบติังานบญัชีการเงินส่ิงแวดลอ้มนั้นมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนส่วนการเปิดเผย
สารสนเทศท่ีพบมากท่ีสุดคือ เชิงปริมาณและการเงิน กลุ่มตวัอยา่งกล่าววา่เป็นการยุง่ยากท่ีจะน าเอาบญัชี
เพื่อส่ิงแวดลอ้มมาใช ้และจะพบปัญหาดา้นการวดัมูลค่าและการจดัประเภทการบญัชี เน่ืองจากยงัไม่มี
มาตรฐานส าหรับการบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ ปัจจยันอกองค์กรท่ีมีผลต่อการเปิดเผยสารสนเทศ
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดคือ ทศันคติและการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริหารและ
การไดรั้บใบรับรอง ISO 14000 นั้นเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็มีกลุ่มตวัอยา่งบางรายท าดว้ยความสมคัรใจ 
 สรุปไดว้า่ องคก์รให้ความส าคญัในการสร้างขอ้มูลและการจดัท าบญัชีรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชน สนบัสนุนให้เปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเป็นสาระส าคญัในการปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและประมาณการรายไดค้่าใชจ่้ายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน มุ่งเนน้ในการน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งชดัเจน 
ให้ความส าคญัต่อรายการและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นองค์ประกอบของงบการเงิน 
สนบัสนุนในการพิจารณาแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีเพื่อน ามาปฏิบติักบัรายการและ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน ให้ความส าคญัต่อการวดัมูลค่าภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและเพียงพอและให้ความเช่ือมัน่วา่องคก์รวิชาชีพมีแนวโน้มท่ีจะ
พฒันามาตรฐานและวธีิการทางบญัชีดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิผล 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปสมมติฐานเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี สมมติฐานท่ี 1 การวดัมูลค่า
และแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 การรับรู้ต้นทุนส่ิงแวดล้อม 
  ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
  อรวรรณ  กิจปราชญ ์(2558 : 13) กล่าววา่ คณะท างานก าหนดมาตรฐานสากลเก่ียวกบั
การบญัชีและรายงาน ไดใ้หแ้นวทางปฏิบติัในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสิน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มวา่กิจการอาจเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นการอธิบายรายการท่ีมีอยูใ่นงบแสดงฐานะ
ทางการเงินหรืองบก าไรขาดทุนหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือเปิดเผยไวใ้นรายงาน
แยกต่างหากจากงบการเงิน 
  พรนภา  ธีระกุล (2548 : 23) กล่าววา่ ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มในสังคมปัจจุบนัมี
มากข้ึนสาเหตุเกิดจากการละทิ้งความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจ เม่ือเป็นเช่นน้ีนกับญัชีบริหาร
ควรศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางและหลกัการปฏิบติัในการจ าแนกประเภทตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม
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ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เช่น ตน้ทุนการบ าบดัน ้าเสีย ตน้ทุนการปรับสภาพดินท่ีเส่ือมโทรม 
ตน้ทุนการลดภาวะโลกร้อน ตน้ทุนการลดความเส่ียงของพนกังาน 
  แนวทางปฏิบติันกับญัชีสมยัใหม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มดว้ยเหตุผลส าคญั 
2 ประการ คือ 

1. ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาองค์กร ส่งผลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั
ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน และความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์ร นกับญัชีจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเขา้มามีส่วนร่วมเก่ียวกบัระบบขอ้มูลสารสนเทศอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้

2. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นประเด็นท่ีควรน ามาตรวจสอบและประเมินอยา่งต่อเน่ือง
โดยเฉพาะในปัจจุบนัประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเขา้มาท าหนา้ท่ีตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์รต่างๆ เสมอ ท าใหน้กับญัชีตอ้งมีทกัษะและประสบการณ์ในเร่ืองน้ี เพื่อลดความเส่ียงภยั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
  แนวทางปฏิบติัในการจ าแนกประเภทตน้ทุนมี 4 ประการ คือ 

1. ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มจากรายการทางบญัชี ตน้ทุนหลกัในการผลิตสินคา้และบริการไดแ้ก่
ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนค่าแรงงาน ตน้ทุนของค่าใชจ่้ายการผลิตต่างๆ ตน้ทุนในสินทรัพยป์ระเภททุน 

2. ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีหลบซ่อน เป็นปัจจยัส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการผลิตสินคา้และ
บริการ นกับญัชีจะใชก้ลยุทธ์และเทคนิคในการวเิคราะห์และจ าแนกพฤติกรรมของตน้ทุนและค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขั้นตอนหน่ึงของการกระบวนการผลิตสินคา้จะมีตน้ทุนการออกแบบสินคา้ท่ีถือวา่เป็น
ค่าใชจ่้ายการผลิต นกับญัชีตอ้งท าการวเิคราะห์และจดัสรรปันส่วนค่าใชจ่้ายการผลิตท่ีเกิดข้ึนใหถู้กตอ้ง
และเหมาะสมท่ีสุด เช่น ค่ารักษาพยาบาลพนกังานท่ีไดรั้บผลประทบจากมลภาวะในโรงงานอุตสาหกรรม 
ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังานเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญช านาญงาน 

3. ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มที่ไม่แน่นอน ในองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มี
การบริหารจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยฝ่ายบริหารองค์กรจะท า
การประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์รท่ีจะมีผลกระทบต่อ ลูกคา้ พนกังาน หรือชุมชนไวล่้วงหน้า
โดยประมาณตน้ทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น รายการหน้ีสินท่ีไม่แน่นอน เช่น การประมาณค่าใชจ่้าย
ในการก าจดัคาบน ้ามนัและความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดเรือบรรทุกน ้ามนัล่มในมหาสมุทร 

4. ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีเสริมสร้างภาพลกัษณ์แก่องค์กร ตน้ทุนท่ีกิจการจ่ายไปเพื่อ
สร้างภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือบริการขององคก์ร ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อของสินคา้ หรือบริการท่ีน าเสนอ
ต่อสาธารณชน เช่น บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดมี้ความรับผิดชอบต่อประเทศและสังคม
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ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจการบินท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์บริษทัท่ีดีต่อสังคม การวเิคราะห์ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
  การวเิคราะห์ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
  นกับญัชีอาจแสดงตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มตามระบบวดัผลดุลยภาพใน 5 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นกระบวนการ
ภายในองคก์ร มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นส่ิงแวดลอ้ม มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
  อภิญญา  วเิศษสิงห์ (2558 : 23) ประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม คือ
องคก์รควรรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน หรือควรบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
และทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละงวดตามความเหมาะสม กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญวา่ดว้ยมาตรฐานสากล
เก่ียวกบัการบญัชีและการรายงานไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัวา่องคก์รควรรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็น
สินทรัพย ์หากรายการทางบญัชีท่ี เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวเป็นไปตามค านิยามของ 
สินทรัพย ์ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของงบการเงิน และรายการนั้นเขา้เกณฑ์ การรับรู้ รายการตาม
แม่บทการบญัชี เช่น องคก์รจ่ายค่าปรับปรุงโรงงานเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มในการพิจารณาวธีิปฏิบติัทางบญัชี นกับญัชีตอ้งพิจารณาวา่รายการดงักล่าวเป็นไปตาม
ค านิยามของสินทรัพยห์รือไม่ สินทรัพยต์ามแม่บทการบญัชี หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุม
ขององคก์รทรัพยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงองคก์รคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากทรัพยากรนั้นในอนาคต ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากค่าปรับปรุงโรงงาน 5 ลา้นบาท อาจ
ไดแ้ก่ ความสามารถในการลดกระแสเงินสดจ่าย 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
  อรวรรณ  กิจปราชญ ์(2558 : 93) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจและภาพลกัษณ์องคก์รในทศันคติของผูบ้ริหารบริษทั
ในอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า
การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
  ทศันีย ์ ธนอนนัตต์ระกูล (2552 : 12) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และภาพลกัษณ์องคก์รของธุรกิจกระดาษในประเทศ
ไทย พบวา่การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก 
  สวา่งจิต  แซ่ผ่าน (2557 : 85) ไดศึ้กษาเร่ือง การประยุกต์ใช้การบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัท่ีไดรั้บ ISO 14001 ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ ตน้ทุน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นบริษทัรับรู้รายการรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของการผลิตแสดงรายการเป็นค่าใชจ่้ายทางออ้มในงบก าไรขาดทุนและมีบางบริษทัท่ีแสดงรายการ
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เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารโดยไม่มีการแสดงรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน และไม่เปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  พิเชษฐ ์โสภาพงษ ์(2545 : 34) แนวทางการปฏิบติัของคณะท างานก าหนดมาตรฐานสากล
เก่ียวกบัการบญัชีและรายงาน ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มวา่กิจการอาจเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงเป็นการอธิบายรายการท่ีมีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนหรือเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือเปิดเผยไวใ้นรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน 
  สรุปไดว้า่ องคก์รให้ความส าคญัในการรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการ
ส่ิงแวดลอ้ม มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีช่วยแกปั้ญหามลภาวะและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และส่งเสริมใหมี้นโยบายในการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มวา่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
  จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปสมมติฐานเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
ไทย 
  การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินไดใ้ห้นิยามหน้ีสินและหลกัเกณฑ์ในการ
รับรู้หน้ีสินไวด้งัน้ี (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์, http://www.fap.or.th/images/column_ 
1359010309/ framework_clean-PostWeb_Up_031057.pdf, 2558) 
  หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการ ภาระผูกพนัดงักล่าวเป็นผลของ
เหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้นคาดวา่จะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจและหน้ีสินควรรับรู้ในงบดุลเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของทรัพยากรจะออกจากกิจการเพื่อช าระภาระผกูพนัในปัจจุบนัและเม่ือมูลค่าของภาระผกูพนัท่ีตอ้ง
ช าระนั้นสามารถวดัได้อยา่งน่าเช่ือถือ ในบางกรณีภาระผูกพนัดงักล่าวอาจเป็นหน้ีสินตามค านิยาม
และเขา้เกณฑ์การรับรู้รายการซ่ึงกิจการควรรับรู้รายการซ่ึงกิจการควรรับรู้ในงบดุล ในกรณีการรับรู้
หน้ีสินอาจท าให้เกิดการรับรู้สินทรัพยห์รือค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกนัองค์กรควรรับรู้หน้ีสินดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในงบดุล เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออก
จากกิจการเพื่อช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนัและเม่ือมูลค่าของภาระผกูพนัท่ีตอ้งช าระนั้นสามารถวดัได้
อยา่งน่าเช่ือถือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญวา่ดว้ยมาตรฐานสากลเก่ียวกบัการบญัชีและการรายงาน ให้ความหมาย
ของภาระผูกพนัไว ้ดงัน้ี ภาระผูกพนั หมายถึง หนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบท่ีมีเง่ือนไขตอ้งช าระต่อ
บุคคลอ่ืน ภาระผูกพนัดงักล่าวอาจเป็นภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือภาระผูกพนัท่ีฝ่ายบริหารใหส้ัญญา 
หรือภาระผกูพนัจากการอนุมาน ภาระผกูพนัตามกฎหมาย หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีมีพื้นฐานมาจากกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือขอ้ตกลง การก าหนดภาระผูกพนัสามารถสร้างข้ึนมาไดจ้ากขอ้เท็จจริงในสถานการณ์
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ท่ีเจาะจงหรือเกิดจากขอ้พิจารณาดา้นจรรยาบรรณ หรือจริยธรรมท่ีองคก์รไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ภาระผูกพนั
จากการอนุมาน หมายถึง ภาระผูกพนัท่ีเกิดจากการกระท าขององคก์รท่ีท าให้องคก์รจ าตอ้งปฏิบติัตาม
ภาระผกูพนันั้นโดยปริยาย ภาระผกูพนัดงักล่าวสามารถคาดคะเนตามหลกัเหตุผลได ้จากการกระท า
ขององคก์ร เช่น องค์กรช้ีแนะให้อีกฝ่ายหน่ึงเห็นว่าองคก์รยอมรับผิดชอบบางประการโดยการปฏิบติั
ในอดีตจนถือเป็นแบบแผนหรือโดยนโยบายที่ประกาศ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวท าให้องคก์รสร้าง
ความคาดหมายไดอ้ยา่งมีมูลความจริง ให้กบัอีกฝ่ายหน่ึงวา่ องคก์รจะชดใชภ้าระหน้ีสินท่ีเกิดจาก
ความรับผิดชอบนั้น เช่น กิจการก าหนดนโยบายในการขจดัมลภาวะในระดบัท่ีสูงกว่ามาตรฐานตาม
กฎหมาย เป็นตน้ โดยทัว่ไป องคก์รจะรับรู้ภาระผูกพนัเป็นหน้ีสินในงบดุลเม่ือภาระผกูพนันั้นก่อให้เกิด
ตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่มาตรฐานการ
บญัชีเร่ืองประการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยที์่อาจเกิดข้ึน องค์กรอาจจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการรายการหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยใช้ประมาณการท่ีดีท่ีสุด โดยเปิดเผยรายละเอียดของ
วิธีการท่ีใช้ในการประมาณการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในบางสถานการณ์ องค์กร
อาจไม่สามารถประมาณการจ านวนหน้ีสินด้านส่ิงแวดล้อมได้ แต่องค์กรควรเปิดเผยขอ้เท็จจริงท่ีว่า
หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มไดเ้กิดข้ึนรวมทั้งเหตุผลท่ีไม่สามารถประมาณการจ านวนหน้ีสินไดไ้วใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 
  สุพตัรา  เงินกอง (2552 :38) กล่าววา่ การบญัชีหน้ีสินส่ิงแวดลอ้มเป็นการประเมินถึง
ภาระผูกพนัท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนส าหรับส่ิงแวดลอ้มทั้งภาระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนแลว้ และมีผลมาจากงวด
บญัชีก่อน ภาระผูกพนัในงวดบญัชีปัจจุบนัและภาระผูกพนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีหลกัเกณฑ์
ในการรับรู้ และวิธีการวดัมูลค่าท่ีเหมาะสมมาปฏิบติัใชก้บัรายการหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม หน้ีสินดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ควรรับรู้เม่ือมีภาระผูกพนัเกิดข้ึนในองค์กร ทั้งภาระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนในปีปัจจุบนัถือเป็น
หน้ีสิน และภาระผกูพนัในอนาคต ถือเป็นหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยบนัทึกรับรู้แยกจากกนัอยา่งชดัเจน 
ซ่ึงภาระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ภาระผูกพนัทางกฎหมาย 
ภาระผูกพนัท่ีกิจการก าหนดข้ึน และภาระผูกพนัทางจริยธรรม หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนทั้ง 3 ประเภทอาจมี
ความไม่สม ่าเสมอในแต่ละประเภทองคก์ร หรือแมแ้ต่ในธุรกิจเดียวกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากกฎหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มไทยยงัไม่เป็นเร่ืองใหม่ และไม่มีบทลงโทษท่ีชดัเจน 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ 
  อรวรรณ  กิจปราชญ ์(2558 : 93) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลกัษณ์องคก์รในทศันคติของผูบ้ริหารบริษทัใน
อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่
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การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
ดา้นความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม และความรับผิดชอบในแง่เศรษฐกิจ เน่ืองจากบริษทัในอุตสาหกรรม
พลงังานและสาธารณูปโภค มีการก าหนดนโยบายในการเปิดเผยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ในงบการเงินอยา่งน่าเช่ือถือและเพียงพอโดยมีการจ าแนกภาระผูกพนัในปัจจุบนัออกจากภาระผูกพนั
ในอนาคต และมีการก าหนดนโยบายการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงิน 
  สว่างจิต  แซ่ผ่าน (2557 : 86) ได้ศึกษาเร่ือง การประยุกต์ใช้การบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อม
ของบริษทัท่ีไดรั้บ ISO 14001 ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า บริษทัมี
การรับรู้หน้ีสินด้านส่ิงแวดลอ้มทนัทีท่ีมีรายการท่ีเป็นตน้ทุนดา้นส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึน โดยจะบนัทึก
บญัชีทนัทีในงวดท่ีเกิดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แมบ้างบริษทัจะถูกปรับเน่ืองจากมีค่าไขมนั
เกินจากท่ีกฎหมายก าหนด แต่ก็ไม่มีบริษทัไหนท่ีมีการประมาณการหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มและจาก
การศึกษาพบวา่ไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นหน้ีสินส่ิงแวดลอ้ม 
  พิเชษฐ ์ โสภาพงษ ์(2545 : 34) แนวทางการปฏิบติัของคณะท างานก าหนดมาตรฐานสากล
เก่ียวกบัการบญัชีและรายงาน ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มวา่กิจการอาจเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงเป็นการอธิบายรายการท่ีมีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนหรือเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือเปิดเผยไวใ้นรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน 
  สรุปไดว้า่ องคก์รส่งเสริมใหมี้นโยบายในการรับรู้ภาระผกูพนัเป็นหน้ีสินเม่ือภาระผกูพนั
ก่อให้เกิดตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างชดัเจน ส่งเสริมให้มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปสมมติฐานเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้หน้ีสิน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย 
 การรับรู้ค่าชดเชย 
 อรวรรณ  กิจปราชญ์ (2558 : 16) กล่าววา่ องคก์รอาจไดรั้บค่าชดเชยจากบุคคลท่ีสาม บริษทั
ประกนัภยั องคก์รไม่ควรหกักลบค่าชดเชยท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากบุคคลท่ีสามกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
แต่ควรรับรู้เป็นรายการสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เวน้แต่องคก์รจะมีสิทธิตามกฎหมายให้น ามาหกักลบ
กนัได ้หากองคก์รแสดงจ านวนท่ีหกักลบเน่ืองจากสิทธิตามกฎหมายองคก์รควรเปิดเผยจ านวนเงินรวม
ของหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มและค่าชดเชยดว้ย โดยปกติองคก์รจะรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มตาม
ความรับผดิในเบ้ืองตน้ทั้งหมดแต่ถา้บุคคลท่ีสามไม่จ่ายชดเชยให้องคก์รไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ องคก์ร
ตอ้งบนัทึกหน้ีสินเตม็ทั้งจ  านวนยกเวน้กรณีท่ีองคก์รไม่ตอ้งรับผิดในส่วนของบุคคลท่ีสาม 
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 สวา่งจิต  แซ่ผา่น (2557 : 27) กล่าววา่ ค่าชดเชยท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากบุคคลท่ีสาม ไม่ควร
แสดงหกักลบกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่ควรแยกรับรู้เป็นรายการสินทรัพยต่์างหากเวน้แต่จะมีสิทธิ
ตามกฎหมายให้น ามาหกักลบกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มได ้หากแสดงจ านวนท่ีหกักลบเน่ืองจากสิทธิ
ตามกฎหมายก็ควรเปิดเผยจ านวนเงินรวมทั้งหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มและค่าชดเชยดว้ยส่วนมาก องคก์ร
จะแสดงความรับผิดชอบเบ้ืองตน้ของหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด แต่หากบุคคลท่ีสามไม่จ่ายชดเชย
ไม่วา่เหตุผลใดๆ องค์กรจะตอ้งบนัทึกเป็นตน้ทุนเต็มทั้งจ  านวน ยกเวน้กรณีองคก์รไม่ตอ้งรับผิดชอบ
ในส่วนท่ีบุคคลท่ีสามกระท าให้เกิดความเสียหาย องคก์รจะบนัทึกเป็นหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มเฉพาะส่วน
ท่ีเป็นตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มของกิจการเท่านั้น มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
หรือเศษซาก ไม่ควรน ามาหกักลบกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพราะโดยปกติสินทรัพยท่ี์มีอายุการใช้
งานจ ากดั ราคาซากจะถูกน าไปพิจารณาหักจากราคาทุนเพื่อคิดค่าเส่ือมราคาอยูแ่ลว้ ซ่ึงหากน ามูลค่า
ซากมาหักกลบกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มอีกจะเป็นการลดจ านวนหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยจ านวน
เดียวกนัซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ค่าชดเชยกบัความรับผิดชอบต่อสังคม 
 อรวรรณ  กิจปราชญ ์(2558 : 92) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลกัษณ์องคก์รในทศันคติของผูบ้ริหารบริษทัใน
อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่การ
รับรู้ค่าชดเชย มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
 สวา่งจิต  แซ่ผา่น (2557 : 86) ไดศึ้กษาเร่ือง การประยุกตใ์ชก้ารบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัท่ีไดรั้บ ISO 14001 ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ ค่าปรับหรือ
ค่าชดใชค้วามเสียหายอนัเน่ืองจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นน าไปรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการ
ก าจดัของเสีย ส่วนค่าชดเชยท่ีไดรั้บจากบุคคลท่ีสามบริษทัประกนัภยั และบริษทัท่ีบนัทึกเงินชดเชย
ท่ีไดรั้บจากบริษทัท่ีประกนัภยัในกรณีท่ีน ้ าท่วมนั้น บริษทัแยกการรับรู้รายการสินทรัพยต่์างหากจาก
รายการตามปกติของกิจการ โดยไม่แสดงหกักลบกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม รายไดจ้ากการขายสินทรัพย์
ที่เกี่ยวขอ้งหรือเศษซากนั้นไม่น าเงินที่ไดรั้บจากการขายสินทรัพยที์่เก่ียวขอ้งหรือเศษซากนั้นไป
หกักลบกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 อารีย ์ เจริญศุข (2552 : 23) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการประยุกต์ใช้บญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อมใน
โรงงานอุตสาหกรรมเขตนวนคร ศึกษาการใชบ้ญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนวนคร
และเพื่อหาแนวทางการประยกุตใ์ชบ้ญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรับทราบการจดัท า
บญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการปฏิบติั เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รอุตสาหกรรม โดยจ าแนก
รายการเป็น 5 ประเด็น คือ การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้การบนัทึก
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ค่าชดเชย การวดัมูลค่าตน้ทุนและหน้ีสินในการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม และการเปิดเผยขอ้มูล
ทางการบญัชีและยงัแบ่งการรับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนและหน้ีสินในการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม
เป็น 8 ขอ้ นอกจากน้ียงัเสนอแนวทางการในการประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัจริง รวมทั้งช้ีใหเ้ห็นประโยชน์
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มอีกหลายประการ ผลการศึกษาพบวา่ โรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตนวนคร มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองปัญหาขยะมากท่ีสุด มีมาตรการในการบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมากจึงท าใหมี้การท าลายส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบันอ้ยและเห็นดว้ยกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนความรู้เร่ืองการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบันอ้ย 
และเห็นดว้ยกบัการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัอนัดบัขอ้มูลค่าใชจ่้ายประเภทของตน้ทุนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม
พบวา่เป็นตน้ทุนเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมและค่าภาษี และการจดัอนัดบัขอ้มูลค่าใชจ่้ายประเภทของหน้ีสิน
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน้ีสินเก่ียวกบัค่าวตัถุดิบการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนปัจจุบนั ส่วนการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มมาจากสาเหตุต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน การเปิดเผยขอ้มูลการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น ส่วนใหญ่โรงงาน
อุตสาหกรรมไม่แสดงความคิดเห็นและการจดัอนัดบัขอ้มูลในการปฏิบติังานจริงส าหรับการประยกุตใ์ช้
บญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มนั้น พบวา่ ขั้นตอนในการออกแบบระบบเพื่อสนบัสนุนการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นขั้นตอนท่ียากท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง เพราะการจดัท าบญัชี
เพื่อส่ิงแวดลอ้มถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและสภาพแวดลอ้มของโรงงาน แต่การจดัท า
บญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากนกัและจากการศึกษาพบวา่ยงัมีปัญหาในการน ามา
ปฏิบติัใชง้านจริงเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาทั้งท่ีจะเกิดข้ึนควรมีหน่วยงานของรัฐ เช่น สภาอุตสาหกรรม 
และหอการคา้ เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ องคก์รใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลจ านวนเงินและค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งชดัเจน ส่งเสริมให้มีนโยบายในการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมเพียงพอและ
สนบัสนุนใหมี้การเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปสมมติฐานเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้ค่าชดเชย
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
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ความรู้ทัว่ไปของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 
 ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Industry) 
 ผลิตภณัฑพ์ลาสติกมีบทบาทในชีวติประจ าวนัของมนุษย ์และมีแนวโนม้การใชเ้พิ่มมากข้ึน
เพราะน ามาใชแ้ทนวสัดุธรรมชาติ เช่น ไม ้หนงั ยาง โลหะต่างๆ เน่ืองจากพลาสติกมีคุณสมบติัเด่น
ในดา้นความทนทาน น ้าหนกัเบา สามารถข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑ์แบบต่างๆ ไดง่้าย และสามารถน าไปใช้
งานไดห้ลากหลาย อีกทั้งพลาสติกสามารถท าใหมี้คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการได ้โดยข้ึนอยูก่บัการเลือกใช้
วตัถุดิบ การเติมสารเติมแต่ง ไดแ้ก่ สารเสริมสภาพพลาสติก สารปรับปรุงคุณภาพสารเสริม สารคงสภาพ 
สารยบัย ั้งปฏิกิริยา สารหล่อล่ืน และผงสี ดงันั้นในปัจจุบนัพลาสติกจึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
เกือบทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน อุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ฯลฯ 
 นิยามของอุตสาหกรรม 
 พลาสติก คือ วสัดุท่ีประกอบดว้ยสารหลายอยา่ง มีโมเลกุลสูง มีลกัษณะอ่อนตวัขณะท าการผลิต 
ซ่ึงโดยมากใชก้รรมวิธีการผลิตดว้ยความร้อนหรือแรงอดัหรือทั้งสองอยา่ง พลาสติกเป็นวสัดุท่ีมนุษย์
ประดิษฐ์ข้ึน โดยการน าวตัถุดิบท่ีไดจ้ากธรรมชาติ เช่น ปิโตรเลียม น ้ ามนัดิบ และก๊าซธรรมชาติ มาแยกเป็น
สารประกอบบริสุทธ์ิหลายชนิด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีน ้ าหนกัโมเลกุลสูง 
ประกอบดว้ยโมเลกุลซ ้า  ๆกนัต่อกนัเป็นโมเลกุลสายยาวๆสารประกอบท่ีแตกต่างกนัจะท าใหมี้คุณสมบติั
ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย  
 พลาสติก ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง สารประกอบอินทรียท่ี์สังเคราะห์ข้ึน
ใช้แทนวสัดุธรรมชาติบางชนิดเมื่อเยน็ก็แข็งตวัเมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตวั บางชนิดแข็งตวัถาวร 
มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ฯลฯ ใชท้  าส่ิงต่างๆ เช่น เส้ือผา้ ฟิล์ม ภาชนะส่วนประกอบเรือหรือ
รถยนต ์
 การใชค้  าวา่ พลาสติก และ โพลิเมอร์ มีความหมายเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั ซ่ึงค าวา่โพลิเมอร์ 
หมายถึง สารประกอบท่ีซ ้ าๆ กนั ต่อกนัเป็นสายยาวๆ เป็นวสัดุประเภทพลาสติก ยาง เส้นใยและกาว 
ส่วนค าวา่ พลาสติก หมายถึง สารผสมระหวา่งโพลิเมอร์และสารเติมแต่ง เช่น สี สารเสริมสภาพ สารเพิ่ม
เสถียรภาพ ฯลฯ ถูกน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์พลาสติกขั้นตน้เรียกวา่ เม็ดพลาสติกจากนั้นจึงน าไปผลิต
เป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปโดยการข้ึนรูปใหมี้รูปทรงต่างๆ เช่น ถงั จาน ชอ้น ฯลฯเพื่อการใชง้านต่อไป 
 ประเภทของพลาสติก 
 พลาสติกหากแบ่งประเภทของพลาสติกตามคุณสมบติัทางความร้อน สามารถแบ่งออกได ้
2 ประเภท คือ 
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1. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) มีคุณสมบติัคือ เม่ือไดรั้บความร้อนจะอ่อนตวัและ
หลอมเหลวเป็นของเหลวหนืด และเม่ือเยน็ตวัลงก็จะแข็งตวั ซ่ึงคุณสมบติัเป็นของเหลวและแข็งน้ี 
สามารถเกิดกลบัไปกลบัมาได ้จึงสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่เรียกวา่ การรีไซเคิล 
  พลาสติกประเภทน้ีสามารถข้ึนรูปไดโ้ดยการท าให้อ่อนตวัและไหลดว้ยความร้อนและ
ความดนัเขา้ไปในแม่แบบหรือเป้าท่ีเป็นรูปทรงต่างๆ แลว้ถูกท าให้เยน็ลงและถอดออกจากแบบเป็น
รูปทรงตามท่ีตอ้งการ สามารถน ากลบัมารีไซเคิลไดด้ว้ยการบด และหลอมดว้ยความร้อนเพื่อข้ึนรูป
เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ไดอี้ก ตวัอยา่งเช่นขวดน ้าด่ืม กล่อง กระป๋อง ถงั เป็นตน้ 

2. เทอร์โมเซตต้ิง (Thermosetting) มีคุณสมบติัคือ จะหลอมเหลวได้ในขั้นตอนการข้ึนรูป 
คร้ังแรกเท่านั้น ไม่สามารถหลอมเหลวไดอี้กเม่ือไดรั้บความร้อน 
  พลาสติกประเภทน้ี สามารถข้ึนรูปภายใตค้วามดนัและอุณหภูมิท่ีสูงได ้เม่ือมีรูปทรง
ตามท่ีตอ้งการแลว้ ให้คงอุณหภูมิไว ้เพื่อให้เกิดโครงสร้างท่ีเสถียรและแข็งแรง ดงันั้นการให้ความร้อน
ในกระบวนการผลิตพลาสติกชนิดน้ีจะท าให้วสัดุแข็งข้ึน ต่างจากเทอร์โมพลาสติกท่ีการให้ความร้อน
จะท าให้พลาสติกน่ิม หลอมเหลว พลาสติกชนิดน้ีไม่สามารถน ากลบัมาหลอมเป็นผลิตใหม่หรือรีไซเคิล
ไดอี้ก 
 วตัถุดิบของอุตสาหกรรมพลาสติก 
 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกนั้นคือ เมด็พลาสติก ซ่ึงในปัจจุบนัเมด็พลาสติก 
ท่ีใช้มากและแพร่หลายในปัจจุบนั แบ่งออกได ้7 ชนิด แต่ละชนิดจะระบุเป็นตวัเลข 1-7 ภายในลูกศร
สามเหล่ียมสามตวัวิง่ตามกนั และบางคร้ังมีการใส่สัญลกัษณ์ระบุชนิดมาดว้ย ดงัน้ี 
 ชนิดท่ี 1 PET ช่ือเตม็ Polyethylene Terephthalate Ethylene เป็นพลาสติกท่ีค่อนขา้งแขง็ เหนียว
และใส ใชบ้รรจุน ้าด่ืม น ้ามนัพืช น ้ าอดัลม ฯลฯ สามารถน ากลบัมารีไซเคิล ผลิตเป็นเส้นใยโพลิเอสเตอร์
ส าหรับท าเส้ือกนัหนาว พรม ใยสังเคราะห์ส าหรับยดัหมอน ฯลฯ 
 ชนิดท่ี 2 HDPE ช่ือเต็ม High Density Polyethylene เป็นพลาสติกสีทึบ ซ่ึงจะขุ่นกวา่ขวด 
PET ทนสารเคมี ไม่แตกง่าย ส่วนใหญ่มีสีสันสวยงาม ราคาถูก ข้ึนรูปไดง่้าย ใชท้  าบรรจุภณัฑ์ส าหรับ
น ้ายาท าความสะอาด แชมพูสระผม แป้งเด็ก ขวดยา ถุงหูห้ิว ฯลฯ ภาชนะท่ีท าจาก HDPE ยงัมีคุณสมบติั
ป้องกนัการแพร่ผา่นของความช้ืนไดดี้ จึงใช้เป็นขวดบรรจุนมเพื่อยืดอายุของนมให้นานข้ึน สามารถ
น ากลบัมารีไซเคิล ผลิตเป็นแท่งไมเ้ทียม ขวดใสน ้ายาซกัผา้ ฯลฯ 
 ชนิดท่ี 3 PVC ช่ือเต็ม Polyvinyl Chloride เป็นพลาสติกแข็งใชท้  าท่อ เป็นพลาสติกน่ิมใชท้  า
สายยาง พลาสติกส าหรับห่อหุ้ม เชือก และน าไปใชเ้ป็นอ่ืนๆ ไดอี้กมาก เช่น แผน่ฟิลม์ส าหรับห่ออาหาร 
แผน่กระเบ้ืองยางปูพื้น ขวดใส่แชมพูสระผม ประตู วงกบ หนา้ต่าง หนงัเทียมฯลฯสามารถน ากลบัมา
รีไซเคิล ผลิตเป็นท่อน ้าเพื่อการเกษตร เฟอร์นิเจอร์ มา้นัง่พลาสติก ฯลฯ 



48 
 

 ชนิดท่ี 4 LDPE ช่ือเต็ม Low Density Polyethylene เป็นพลาสติกท่ีน่ิม ยืดตวัไดดี้มีความใส 
ใชห่้อหุ้ม ขวดพลาสติกบางชนิด ใช้ท าถุงห้ิว และท่ีใชม้ากสุดคือถุงเยน็ใส่อาหารจากคุณสมบติัท่ีน่ิม 
จึงใชท้  าขวดบรรจุสารละลาย ขวดบรรจุซอส สามารถน ากลบัมารีไซเคิลเป็นถุงด าถงัขยะ ฯลฯ 
 ชนิดท่ี 5 PP ช่ือเตม็ Polypropylene เป็นพลาสติกท่ีแขง็ เหนียวทนแรงกระแทกไดดี้ทนสารเคมี 
ความร้อน น ้ ามนั และท าให้มีสีสันสวยงานได ้จึงนิยมใชท้  าภาชนะบรรจุอาหาร ถุงร้อนใสอาหาร ถว้ย
กาแฟ ชา ถงั ตะกร้า กระป๋องใสน ้า หลอดดูดน ้า ฯลฯ สามารถน ากลบัมารีไซเคิลผลิตเป็นกล่องแบตเตอร่ี 
กรวยน ้ามนั กนัชนรถยนต ์ฯลฯ 
 ชนิดท่ี 6 PS ช่ือเต็ม Polystyrene เป็นพลาสติกแข็งใสแต่เปราะ แตกหักง่าย ราคาถูกนิยมท า
เป็นภาชนะบรรจุของใช้ ถาดโฟมบรรจุอาหาร โฟมบรรจุภณัฑ์รองรับแรงกระแทก และใชท้  าถว้ย ชอ้น 
ส้อม ใชค้ร้ังเดียว ฯลฯ สามารถน ากลบัมารีไซเคิล ผลิตเป็นไมแ้ขวนเส้ือ กล่องวดีีโอของใชอ่ื้นๆ 
 ชนิดท่ี 7 OTHER พลาสติกน้ีมิใช่พลาสติกชนิดใดชนิดหน่ึงใน 6 ชนิดท่ีกล่าวมาแลว้ (มีการ
ใส่สัญญาลกัษณ์ระบุชนิดดว้ย) เป็นพลาสติกท่ีน ามาหลอมใหม่ได ้เช่น โพลิคาร์บอเนต (Polycarbonate, 
PC) หรือโพลิเมทิลเมธาไครเลต (PMMA) ส่วนมากใชท้  าเป็นขวดน ้ าบรรจุ 5 ลิตรเยอืกน ้า ถว้ยใส 
 โครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติก 
 อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนบัสนุนท่ีส าคญั สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เน่ืองจากเม็ดพลาสติกผลิตจากทรัพยากรปิโตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติ โดย
อุตสาหกรรมพลาสติกจะรับวตัถุดิบ คือ เม็ดพลาสติก ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ขั้นปลายหรือผลิตภณัฑ์ส าเร็จ
จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และผลิตภณัฑ์
พลาสติกส าเร็จรูป เช่น กนัชนรถยนต ์กระป๋อง ท่อพลาสติก ขวด เป็นตน้ 
 จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก 
 จากการส ารวจผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก พบวา่มีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติกและอุตสาหกรรมเก่ียวขอ้งรวมกว่า 3,500 ราย กว่าร้อยละ 80 เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก 
(2,800 ราย) ส่วนมากผูป้ระกอบการตั้งโรงงานอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 85 ของจ านวน
โรงงานทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากอยูใ่กลก้บัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองมากมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล
แช่แข็งแถบสมุทรสาคร โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แถวอยุธยา และโรงงาน
ท่ีผลิตของเคร่ืองใชค้รัวเรือน ตะกร้า ขวด ถงั แถบพุทธมณฑลและเพชรเกษม เป็นตน้ พื้นท่ีอุตสาหกรรม
พลาสติกท่ีรองลงมาคือ ภาคตะวนัออกในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี เป็นบริษทัท่ีผลิต
เก่ียวกบัช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ช้ินส่วนรถยนต ์และบรรจุภณัฑ์พลาสติก ทั้งน้ีเป็นเพราะอยู่ใกลก้บั
แหล่งอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีมีการส่งออก และพื้นท่ีอยูไ่ม่ห่างจากท่าเรือส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
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 จุดอ่อนของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
1. ขาดการวิจยัและพฒันาอยา่งเป็นระบบ และขาดการสนบัสนุนงานออกแบบผลิตภณัฑ์

พลาสติกอยา่งจริงจงั รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมสนบัสนุนไทย
ไม่สามารถผลิตแม่พิมพท่ี์ตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงได ้ท าใหไ้ม่เกิดการพฒันาต่อยอดได ้

2. ระบบการรับรองมาตรฐาน หน่วยงานศูนยท์ดสอบมาตรฐานของภาครัฐมีไม่เพียงพอ
และล่าช้า ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งไปพึ่งพาศูนยท์ดสอบของภาคเอกชน ซ่ึงเสียค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 
นอกจากน้ีไทยยงัขาดระบบการรับรองมาตรฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสากล 

3. พิกดัอตัราศุลกากร พิกดัพลาสติกท่ีมีการน าเขา้สูงสุดคือ พิกดั 3926 เป็นหมวดของพลาสติก
ชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นพลาสติกชนิดใด ดงันั้นท าใหย้ากต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์พลาสติก
เพื่อทดแทนการน าเขา้ 

4. คุณภาพของแรงงาน แรงงานไทยมีจ านวนมากแต่ขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพทกัษะ
ดา้นภาษาองักฤษอยู่ในระดบัต ่า และจากการก าหนดรายไดข้ั้นต ่า 300 บาท ทัว่ประเทศส่งผลให้ไม่มี
ความแตกต่างของการเคล่ือนยา้ยแรงงาน ซ่ึงจะท าใหแ้รงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกขาดแคลน 
 ดงันั้นอุตสาหกรรมพลาสติกจ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาเพื่อให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และรองรับกบัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีจะมีการขยายตวั
เพิ่มข้ึนในอนาคต 
 แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมพลาสติก 
 พฒันาผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก
ในประเทศ และยกระดบัผลิตภณัฑ์พลาสติกจากเดิมท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มต ่าไปเป็นการผลิต
สินคา้ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้ไทยสามารถหลุดพน้จากประเด็นการแข่งขนัท่ีรุนแรงของสินคา้
ท่ีมีราคาถูก โดยเฉพาะการแข่งขนัจากประเทศท่ีมีตน้ทุนต ่า เช่น จีน และเวยีดนาม 
 สนบัสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ ของไทย อุตสาหกรรมพลาสติก
ไทยตอ้งมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยยกระดบัผลิตภณัฑ์พลาสติกจากเดิมท่ีผลิตผลิตภณัฑ์
ทัว่ไป ไปเป็นสินคา้สนบัสนุนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน
ยานยนต ์ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ก่อสร้าง การเกษตรและชลประทานรวมถึง
บรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง ทั้งน้ี เพื่อให้อุตสาหกรรมพลาสติกซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นอุตสาหกรรม
สนับสนุนปรับตวัเขา้กบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงจะช่วยให้ภาคการผลิตอ่ืนๆ 
มีความเขม้แขง็มากข้ึน 
 การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน เพื่อให้การพฒันาเป็นไปอยา่งย ัง่ยืน และสอดประสานการพฒันา
กบัการด าเนินการดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของโลกจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยส่งเสริมให้เกิด
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จิตส านึก และความเขา้ใจในทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมทั้งในการผลิตของผูป้ระกอบการ แรงงานใน
อุตสาหกรรม รวมถึงการใช้งานผลิตภณัฑ์พลาสติกและพลาสติกชีวภาพของผูบ้ริโภค โดยมีแนวทาง
ในการพฒันาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ดงัน้ี 

1. การพฒันาผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยแีละการจดัการโดยด าเนินการ 
1.1 พฒันาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดบัผลิตภณัฑ์และ

ความสามารถ ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตพลาสติกใหดี้ข้ึน 
1.2 สร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมแม่พิมพ ์โดยประสานงานและร่วมด าเนินงาน

กบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมแม่พิมพ ์
1.3 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพฒันาเม็ดพลาสติกและคอมพาวด์ โดยสนบัสนุน

ความร่วมมือระหวา่งผูผ้ลิตวตัถุดิบ กบัผูผ้ลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
1.4 ยกระดบัสินคา้และพฒันาการออกแบบ ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อหา

โอกาสในตลาดสินคา้ใหม่ๆ ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน 
1.5 เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มแก่ผูป้ระกอบการ และยกระดบัอุตสาหกรรม

ให้มีมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี พฒันาเทคโนโลยีการรีไซเคิล และพฒันาพลาสติกชีวภาพเพื่อช่วย
สร้างทางเลือกทางการตลาดใหก้บัอุตสาหกรรมเกษตร 

1.6 พฒันาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยด าเนินการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัสถานศึกษา เพื่อเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือระหวา่งภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรท่ีตอบสนองความตอ้งการใหก้บัอุตสาหกรรม 

1.7 พฒันาหลกัสูตรและเกณฑส์มรรถนะ และระดบัรายไดท่ี้เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บับุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติก 

1.8 ด าเนินการผลิตบุคลากรเฉพาะทางและพฒันาช่างเทคนิค เพื่อการผลิตบุคลากรท่ีมี
ทกัษะส าหรับอุตสาหกรรมพลาสติกเพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการแรงงานของอุตสาหกรรม
พลาสติก 

2. การเพิ่มความสามารถทางการตลาด 
2.1 เสริมสร้างศกัยภาพทางการตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก โดยด าเนินการผลกัดนั

ทดแทนการน าเขา้ ตอบสนองความตลาดอุตสาหกรรมพลาสติกภายในประเทศ และยกระดบัการผลิต
สินคา้ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน 

2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการส่งออกผลิตภณัฑ์พลาสติก เพื่อเพิ่มความสามารถทาง
การตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกหรือเปิดตลาดใหม่ๆ 
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2.3 พฒันาศูนยป์กป้องและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางการคา้ เพื่อให้มีหน่วยงานท่ี
สามารถประสานงานและเช่ือมโยงดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ขอ้ตกลง 
และวธีิปฏิบติัทางการคา้ 

3. การสร้างฐานขอ้มูล โดยด าเนินการพฒันาศูนยข์อ้มูลเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมพลาสติก 
รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อใชเ้ป็นศูนยข์อ้มูล และวิเคราะห์สถานภาพโอกาส ประเด็น
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมพลาสติก 
 แมจ้ะมีปัจจยัในแง่ลบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสติก แต่โอกาสในการพฒันา
ของผูป้ระกอบการไทยก็ยงัมีอยูม่าก แต่ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการปรับตวั ปรับโครงสร้างการผลิต 
เพิ่มศกัยภาพใหพ้ร้อมรับทิศทางของตลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หลีกหนีการแข่งขนัในตลาดสินคา้
ราคาถูก พยายามเพิ่มมูลค่าสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีมีความซบัซ้อนหรือมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
ทั้งจากตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก เพื่อให้อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยสามารถเผชิญ
กบัการแข่งขนัท่ีรุนแรง และแข็งแกร่งพอท่ีจะฉกฉวยโอกาสท่ีมีอยูใ่นทางตรงขา้มหากผูป้ระกอบการ
พลาสติกไม่สามารถปรับตวัได ้ยอ่มส่งผลเสียหายไม่เพียงแต่ต่ออุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติก
เท่านั้น แต่ยงัจะส่งผลไปถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ ในประเทศ 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนบัสนุนท่ีส าคญัของการผลิตสินคา้ต่างๆ ของประเทศ 
และยอ่มส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเช่นกนั 
 หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

1. สถาบนัพลาสติก 
2. สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
3. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 
6. ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ 
7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
8. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
9. ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
10. ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
11. กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
12. กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
13. ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
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14. กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 
 การกระจายตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย 
 ผูป้ระกอบการพลาสติกส่วนใหญ่ตั้งโรงงานอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 85 
ของจ านวนโรงงานทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากอยูใ่กลก้บัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองมากมาย เช่นอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแช่แข็งแถบสมุทรสาคร โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แถวอยุธยา 
และโรงงานท่ีผลิตของเคร่ืองใชค้รัวเรือน ตะกร้า ขวด ถงั แถบพุทธมณฑลและเพชรเกษม เป็นตน้ 
พื้นท่ีอุตสาหกรรมพลาสติกท่ีรองลงมาคือ ภาคตะวนัออกในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี 
เป็นบริษทัท่ีผลิตเก่ียวกบัช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ช้ินส่วนรถยนต ์และบรรจุภณัฑ์พลาสติก ทั้งน้ีเป็น
เพราะอยูใ่กลก้บัแหล่งอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีมีการส่งออก และพื้นท่ีอยูไ่ม่ห่างจากท่าเรือส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ (อุตสาหกรรมพลาสติกไทย, http://plastic.oie.go.th, 2558) 



บทที ่ 3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการวจิยั
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั 
 3.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4.  การจดัท ากบัขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 ประชำกร 
 ผูบ้ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน สมุห์บญัชี และผูจ้ดัการทัว่ไป
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จ านวน 2,459 แห่ง (Plastics Intelligence Unit) 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 การค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดท้  าการเปิดตารางของ Krejcie และ Morgan 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 43) ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 350 แห่ง 
 ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ไดบ้ริษทัท่ีเป็นตวัแทน 
จ านวน 350 แห่ง 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 

 แบบสอบถาม เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณในการวิจยัคร้ังน้ี เป็น
แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นค าถามท่ีให้ตอบพฤติกรรมท่ีด าเนินการจริง โดยการพฒันาแบบสอบถาม
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นกรอบในการก าหนดรายการหรือขอ้ความท่ีถาม รวมทั้ง 
ตวัค าตอบท่ีใหเ้ลือกตอบ รายละเอียดแบบสอบถามเป็นดงัน้ี 
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 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ต าแหน่งงาน

ประสบการณ์ท างาน รายไดต่้อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจ ไดแ้ก่ รูปแบบธุรกิจ ระยะเวลาด าเนินงานจ านวน

พนกังานทั้งหมดในปัจจุบนั จ านวนทุนจดทะเบียน ท่ีตั้งของสถานประกอบการ กิจการเคยไดรั้บรางวลั/
ประกาศนียบตัรทางดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมหรือไม่ กิจการไดมี้การเปิดเผยเก่ียวกบั
ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปีหรือไม่ 
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่การวดัมูลค่า
และการแสดงรายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน ดา้นการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้หน้ีสิน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ค่าชดเชย 

 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม ไดแ้ก่ ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ขององคก์ร ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมขององคก์ร ดา้นความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค
ขององคก์รดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสังคมขององคก์ร ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม
และความรับผดิชอบต่อสังคม 
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถาม
ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร หนงัสือ ต ารา บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนด
นิยามเชิงปฏิบติัการและโครงสร้างของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อให้เขา้ใจถึงเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบั
การวจิยัคร้ังน้ีและเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างขอ้ค าถามตามนิยามเชิงปฏิบติัการให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจยั ก าหนด
ขอบเขตและก าหนดเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการศึกษา หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อจดัท าเป็น
แบบสอบถามฉบบัร่าง 

3. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยพิจารณาขอ้ค าถามเป็นรายขอ้วา่แต่ละขอ้
ครอบคลุมเน้ือหา มีความเหมาะสม ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ให้คะแนน 
+1 ถา้ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ให้คะแนน -1 จากนั้นน าคะแนนที่ไดจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา (IOC : Index of 
Item Objective Congruence) ใชเ้กณฑ์การพิจารณาคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 
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0.50 ข้ึนไป ปรากฏวา่ขอ้ค าถามทุกขอ้ผา่นเกณฑ์ โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 ทั้งน้ีผลท่ีไดรั้บ
คือ เคร่ืองมือมีความเท่ียงตรง มีค่าเท่ากบั 1 สามารถน าไปใชไ้ด ้

4. น าเสนอแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใช้
(Try Out) กบัผูบ้ริหาร ท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 30 คน
แลว้น าผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคุณภาพ หาค่าความถูกตอ้งของเน้ือหาโดย Congruence 
(IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเชิงของเน้ือหาและสอดคลอ้งของค าถามกบัตวัแปร 
(Item Objective) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990 : 202-204) โดยพิจารณาจากค่าความเช่ือมัน่ท่ีไม่น้อยกว่า 
0.70 ซ่ึงผลท่ีไดรั้บคือ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .793 

5. น าแบบสอบถามฉบบัจริงตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไวน้ าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้
 
วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามต่อไปน้ี 

1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจง้ขอ้มูลเป็นลกัษณะการสร้างแรงจูงใจใหเ้ห็น
ความส าคญัและคุณค่าของการวิจยัคร้ังน้ีและแจง้ให้ผูต้อบทราบวา่ค าตอบท่ีไดจ้ะปกปิดเป็นความลบั
จะน ามาใชใ้นทางวชิาการเท่านั้น 

2. ไดรั้บแบบสอบถามคืนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการศึกษา
ทั้งหมดและไดแ้บบสอบถามจ านวน 350 ราย ซ่ึงจ านวนขอ้มูลดงักล่าวพิจารณาแลว้วา่เพียงพอ 

3. น าขอ้มูลมาด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถามและแจกแจง
ความถ่ีพร้อมกบัน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไป 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ตรวจสอบจ านวนผูก้ลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล 

2. ท าหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ส านกัวชิาบญัชี มหาวทิยาลยั
ราชภฎัเชียงราย ถึงผูบ้ริหารธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
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3. ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากส านกัวิชาบญัชีไปขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
วธีิเก็บแบบสอบถามผา่นระบบ Google Form โดยส่งถึงผูต้อบดว้ย E-Mail จ  านวน 200 ชุด และส่งทาง
จดหมาย จ านวน 300 ชุด 

4. ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา จากระบบ Google Form จ  านวน 120 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 60 และทางจดหมาย จ านวน 230 ชุด คิดเป็นร้อยละ 77 รวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจ านวน 
350 ชุด คิดเป็นร้อยละ 70 มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ ซ่ึงพบว่า แบบสอบถาม
มีความสมบูรณ์ทุกฉบบั 

5. ท าการดึงขอ้มูล (Load) จาก Google เพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ 
6. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
กำรจัดท ำกบัข้อมูลและวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
   ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลก่อนด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ต่อมา
ผูว้ิจยัพิจารณาขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการจดักระท าขอ้มูลจากแบบสอบถาม น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงเพื่อน าไปใช้
เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาผลการวจิยัขอ้มูลในแบบสอบถาม 

2. การวเิคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐานของตวัอยา่ง 
  การวเิคราะห์ในหวัขอ้น้ีเป็นการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ยสถิติพื้นฐาน ผูว้จิยัวเิคราะห์
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการหาค่าระดบั
ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ท าการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงเพื่อใหก้ารแปลความหมาย
ของผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนและการแปลความหมาย
ของค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้กณฑ์วดัไว ้5 ระดบัและแปลความหมายดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545 : 82) ดงัน้ี 
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  มากท่ีสุด  ช่วงของค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00   ระดบัคะแนน 5 
  มาก   ช่วงของค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  ระดบัคะแนน 4 
  ปานกลาง  ช่วงของค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  ระดบัคะแนน 3 
  นอ้ย   ช่วงของค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  ระดบัคะแนน 2 
  นอ้ยท่ีสุด  ช่วงของค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  ระดบัคะแนน 1 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคุณลกัษณะของตวัแปร คือ การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรอิสระ (Multicollinearity Test) โดยหาค่าองค์ประกอบความแปรปรวนท่ีสูงเกินความเป็นจริง
Variance Inflation Factor : VIF) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.690 – 3.743 

4. วเิคราะห์เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปร (Linearity) 
  การวเิคราะห์ในหวัขอ้น้ีเป็นการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่ง
ตวัแปร (Linearity) และภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ความแปรปรวนร่วมของขอ้มูล 
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation 
Coefficient) (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2545 : 311-312) โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะมีค่าระหวา่ง 
-1 < r < 1 ดงัน้ี 
  ค่า r เป็นลบ  แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม 
  ค่า r เป็นบวก  แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั 
  ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกันและ
มีความสัมพนัธ์กนัมาก 
  ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้-1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มและ
มีความสัมพนัธ์กนัมาก 
  ค่า r มีค่าเท่ากบั 0 แสดงวา่ x และ y ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
  ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยและมีค่าระดบัความสัมพนัธ์
ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดงัน้ี 
  ค่าระดบัความสัมพนัธ์ 0.81 – 1.00 ระดบัความสัมพนัธ์ สูงมาก 
  ค่าระดบัความสัมพนัธ์ 0.61 – 0.80 ระดบัความสัมพนัธ์ ค่อนขา้งสูง 
  ค่าระดบัความสัมพนัธ์ 0.41 – 0.60 ระดบัความสัมพนัธ์ ปานกลาง 
  ค่าระดบัความสัมพนัธ์ 0.21 – 0.40 ระดบัความสัมพนัธ์ ค่อนขา้งต ่า 
  ค่าระดบัความสัมพนัธ์ 0.01 – 0.20 ระดบัความสัมพนัธ์ ต ่ามาก 
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  เพื่อใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา วา่เป็นความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง
หรือไม่ อีกทั้งยงัตรวจสอบขนาดความสัมพนัธ์ รวมถึงทิศทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรวา่มีค่าอยู่
ในระดบัใด ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัไม่ควรสูงเกิน 0.90 (Pallant, 2007 : 51-63) 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวจิยั 
  การวิเคราะห์ในส่วนน้ี มีความส าคญัมากท่ีสุดของการวิจยัคร้ังน้ี ในส่วนน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธี 
การวเิคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ทั้งน้ีตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์ดว้ยสถิติอา้งอิง ผา่น
การทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสถิติท่ีใชแ้ลว้วา่เหมาะสม คือ มีการแจกแจงปกติ มีผลความเป็นอิสระ
จากกนัและตวัแปรตน้ท่ีน าเขา้สมการท านายไม่มีความสัมพนัธ์กนัสูง (Multicollinearity) ก าหนดค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไวท่ี้ระดบั 0.05 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
ความสัมพนัธ์ของการวดัมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมในงบการเงินกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ ความสัมพนัธ์ของการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ และความสัมพนัธ์ของการรับรู้ค่าชดเชยกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทย ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั
เป็น 5 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีศึกษาในเบ้ืองตน้ 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์การเปิดเผยขอ้มูลทางด้านบญัชีส่ิงแวดล้อมกบัความ
รับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ตอนท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวจิยั 
 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
 
 ในส่วนน้ีน าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของขอ้มูลทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ท่ีจดทะเบียนจ าแนกอุตสาหกรรมในเวบ็ไซต ์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 - 13 
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ตารางที่ 1  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 154 44.00 
หญิง 196 56.00 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.00 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.00 
 
ตารางที่ 2  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 30 ปี 145 41.43 
31 – 40 ปี 115 32.86 
41 – 50 ปี 54 15.43 
51 – 60 ปี 27 7.71 
61 ปีข้ึนไป 9 2.57 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุไม่เกิน 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 41.43 
รองลงมาไดแ้ก่ อายุระหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.86 และอายุระหวา่ง 41 – 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 
15.43 
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ตารางที่ 3  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4 1.14 
ปริญญาตรี 248 70.86 
ปริญญาโท 77 22.00 
ปริญญาเอก 21 6.00 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางที่ 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 70.86 รองลงมาไดแ้ก่ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 22.00 และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 6.00 
 
ตารางที่ 4  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
กรรมการผูจ้ดัการ 46 13.14 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 82 23.43 
สมุห์บญัชี 138 39.43 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 84 24.00 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีต าแหน่งสมุห์บญัชีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
39.43 รองลงมาไดแ้ก่ ผูจ้ดัการทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 24.00 และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินคิดเป็น
ร้อยละ 23.43 
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ตารางที่ 5  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน ร้อยละ 
6 – 10 ปี 210 60.00 
11 – 15 ปี 110 31.43 
16 – 20 ปี 8 2.28 
21 – 25 ปี 12 3.43 
26 ปีข้ึนไป 10 2.86 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ท างาน 6 – 10 ปี มากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 60.00 รองลงมาไดแ้ก่ 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.43 และ 21 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.43 
 
ตารางที่ 6  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 30,000 บาท 194 55.43 
30,001 – 40,000 บาท 96 27.43 
40,001 – 50,000 บาท 39 11.14 
มากกวา่ 50,001 บาท 21 6.00 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท มากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 55.43 รองลงมาได้แก่ 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.43 และ 40,001 – 50,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 11.14 
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ตารางที่ 7  จ  านวนและร้อยละขององคก์ร จ าแนกตามรูปแบบธุรกิจ 
 

รูปแบบธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 
หา้งหุ้นส่วน 68 19.43 
บริษทั จ ากดั 218 62.29 
บริษทั มหาชน 64 18.28 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ องคก์รมีรูปแบบของธุรกิจเป็นแบบ บริษทั จ ากดัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
62.29 รองลงมาไดแ้ก่ หา้งหุน้ส่วน คิดเป็นร้อยละ 19.43 และ บริษทัมหาชน คิดเป็นร้อยละ 18.28 
 
ตารางที่ 8  จ  านวนและร้อยละขององค ์จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 5 ปี 80 22.86 
6 – 10 ปี 76 21.71 
11 – 15 ปี 66 18.86 
16 – 20 ปี 39 11.14 
21 – 25 ปี 69 19.71 
มากกวา่ 26 ปีข้ึนไป 20 5.72 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า องค์กรมีระยะเวลาด าเนินงาน ไม่เกิน 5 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
22.86 รองลงมาไดแ้ก่ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.71 และ 21 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.71 
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ตารางที่ 9  จ  านวนและร้อยละขององคก์ร จ าแนกตามจ านวนพนกังานทั้งหมด 
 

จ านวนพนักงานทั้งหมด จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 200 คน 184 52.57 
201 – 300 คน 115 32.86 
301 – 400 คน 23 6.57 
มากกวา่ 400 คน 28 8.00 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่ องคก์รมีจ านวนพนกังานทั้งหมด ไม่เกิน 200 คนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
52.57 รองลงมาไดแ้ก่ 201 – 300 คน คิดเป็นร้อยละ 32.86 และมากกวา่ 400 คนคิดเป็นร้อยละ 8.00 
 
ตารางที่ 10  จ  านวนและร้อยละขององคก์ร จ าแนกตามจ านวนทุนจดทะเบียน 
 

จ านวนทุนจดทะเบียน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 180 51.43 
51 – 100 ลา้นบาท 98 28.00 
101 – 200 ลา้นบาท 35 10.00 
มากกวา่ 200 ลา้นบาท 37 10.57 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 10 พบวา่ องค์กรมีจ านวนทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 50 ลา้นบาทมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 51.43 รองลงมาได้แก่ 51 – 100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 และมากกว่า 200 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 10.57 
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ตารางที่ 11  จ  านวนและร้อยละขององคก์ร จ าแนกตามท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
 

ทีต่ั้งของสถานประกอบการ จ านวน ร้อยละ 
ในนิคมอุตสาหกรรม 142 40.57 
นอกนิคมอุตสาหกรรม 208 59.43 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 11 พบวา่ องคก์รมีท่ีตั้งของสถานประกอบการ นอกนิคมอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 59.43 รองลงมาไดแ้ก่ ในนิคมอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.57 
 
ตารางที ่12 จ านวนและร้อยละขององค์กร เก่ียวกบัองค์กรเคยไดรั้บรางวลั/ประกาศนียบตัร ทางดา้น

การแสดงความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

ได้รับรางวัล/ประกาศนียบัตร จ านวน ร้อยละ 
เคย 223 63.71 
ไม่เคย 127 36.29 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่ องคก์รเคยไดรั้บรางวลั/ประกาศนียบตัรทางดา้นการแสดงความรับผดิชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.71 รองลงมาไดแ้ก่ ไม่เคยไดรั้บรางวลั/ประกาศนียบตัร
ทางดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 36.29 
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ตารางที ่13 จ านวนและร้อยละขององคก์ร เก่ียวกบัองคก์รไดมี้การเปิดเผยเก่ียวกบัความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปี 

 

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
เปิด 231 66.00 
ไม่เปิด 119 34.00 

รวม 350 100.00 

 
 จากตารางท่ี 13 พบว่า องค์กรได้มีการเปิดเผยเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
ในรายงานประจ าปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่ไดม้ีการเปิดเผยเก่ียวกบั
ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 34.00 
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ตัวแปรทีศึ่กษาในเบื้องต้น  
 
 ตวัแปรท่ีจะใชใ้นการวิจยั แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวดัมูลค่าและการแสดงรายการ
ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน ดา้นการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และดา้นการรับรู้ค่าชดเชย ดงัแสดงในตารางท่ี 14 – 18 
 
ตารางที ่14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบั

ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในภาพรวม 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. การวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 

4.03 0.536 มาก 

2. การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 4.19 0.616 มาก 
3. การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4.06 0.805 มาก 
4. การรับรู้ค่าชดเชย 4.09 0.806 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.09 0.617 มาก 

 
 จากตารางท่ี 14 พบวา่ ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 
4.09) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม (X = 4.19) 
รองลงมา การรับรู้ค่าชดเชย (X = 4.09) และการรับรู้หน้ีส้ินดา้นส่ิงแวดลอ้ม (X = 4.06) 
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ตารางที ่15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวดัมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกบั
ส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 

 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. ให้ความส าคญัในการสร้างขอ้มูลและการจดัท าบญัชี
รายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4.03 0.762 มาก 

2. ส่งเสริมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชน 

3.98 
 

0.850 มาก 

3. สนบัสนุนให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและประมาณการ รายได้
และค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

4.06 0.803 มาก 

4. มุ่งเนน้ในการน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบ
การเงินต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งชดัเจน 

3.96 0.691 มาก 

5. ให้ความส าคญัต่อรายการและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นองคป์ระกอบของงบการเงิน 

3.99 0.698 มาก 

6. สนบัสนุนในการพิจารณา “กรอบแนวคิดส าหรับ
รายงานทางการเงิน” และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เพื่อน ามาปฏิบติักบัรายการและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 

4.01 0.846 มาก 

7. เช่ือมัน่วา่องคก์รวิชาชีพมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันามาตรฐาน
และวธีิการทางบญัชีดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิผล 

4.08 0.626 มาก 

8. ให้ความส าคญัต่อการวดัมูลค่าภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและเพียงพอ 

4.14 0.742 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.03 0.536 มาก 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวา่ ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ดา้นการวดัมูลค่าและการแสดง
รายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินในระดบัมาก (X = 4.03) เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก่ องคก์รให้ความส าคญัต่อการวดัมูลค่าภาระผูกพนัที่เก่ียวขอ้งกบั
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ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างน่าเช่ือถือและเพียงพอ (X = 4.14) รองลงมา องค์กรเช่ือมัน่ว่าองค์กรวิชาชีพ
มีแนวโน้มที่จะพฒันามาตรฐานและวิธีการทางบญัชีดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้การด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิผล (X = 4.08) และองคก์รสนบัสนุนให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและประมาณการ รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน (X = 4.06) 
 
ตารางที่ 16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. ให้ความส าคญัในการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายการส่ิงแวดลอ้ม 

4.21 0.831 มากท่ีสุด 

2. มีการส่งเสริมใหมี้นโยบายในการรับรู้ตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้มวา่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

4.06 0.820 มาก 

3. มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีช่วยแกปั้ญหา
มลภาวะและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

4.31 0.679 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.19 0.616 มาก 

 
 จากตารางที่ 16 พบวา่ ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ดา้นการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัมาก (X = 4.19) เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ องคก์รมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีช่วยแกปั้ญหามลภาวะและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (X = 4.31) รองลงมา 
องคก์รใหค้วามส าคญัในการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการส่ิงแวดลอ้ม (X = 4.21) 
และองคก์รมีการส่งเสริมใหมี้นโยบายในการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มวา่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (X = 4.06) 
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ตารางที่ 17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. ส่งเสริมใหมี้นโยบายในการรับรู้ภาระผกูพนัเป็น
หน้ีสินเม่ือภาระผกูพนัก่อใหเ้กิดตน้ทุนดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 

4.03 0.783 มาก 

2. ส่งเสริมใหมี้นโยบายในการเปิดเผยขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 

4.09 0.924 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.06 0.805 มาก 

 
 จากตารางท่ี 17 พบวา่ ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ดา้นการรับรู้หน้ีสินดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก (X = 4.06) เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ 
องคก์รส่งเสริมให้มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน  
(X = 4.09) รองลงมา องค์กรส่งเสริมให้มีนโยบายในการรับรู้ภาระผูกพนัเป็นหน้ีสินเม่ือภาระผูกพนั
ก่อใหเ้กิดตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน  (X = 4.03) 
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ตารางที่ 18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ค่าชดเชย 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. ให้ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูล จ านวนเงินและ
ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 

4.17 0.896 มาก 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การเปิดเผยรายละเอียด
เก่ียวกบัการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 

4.03 0.859 มาก 

3. ส่งเสริมใหมี้นโยบายในการรับรู้ค่าชดเชยดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

4.07 0.872 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.09 0.806 มาก 

 
 จากตารางที่ 18 พบวา่ ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ดา้นการรับรู้ค่าชดเชยในระดบั
มาก (X = 4.09) เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ องคก์รให้ความส าคญั
ในการเปิดเผยขอ้มูล จ านวนเงินและค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน (X = 4.17) รองลงมา 
องคก์รส่งเสริมให้มีนโยบายในการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ  (X = 4.07) 
และองคก์รส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งชดัเจน (X = 4.03) 
 ตวัแปรท่ีจะใชใ้นการศึกษาวจิยัของความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น
ไดแ้ก่ ดา้นการก ากบัดูแลกิจกการท่ีดีขององคก์ร ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมขององคก์ร 
ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคขององคก์ร ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสังคมขององคก์ร และดา้น
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ดงัแสดงในตารางท่ี 19 – 24 
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ตารางที ่19 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยในภาพรวม 

 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร 4.29 0.486 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมขององคก์ร 4.31 0.443 มากท่ีสุด 
3. ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคขององคก์ร 4.33 0.424 มากท่ีสุด 
4. ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสังคมขององคก์ร 
5. ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

4.21 
4.24 

0.612 
0.558 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.28 0.393 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 19 พบวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.28) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ 
ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคขององค์กร (X = 4.33) รองลงมา ด้านการประกอบธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรมขององคก์ร (X = 4.31) และดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร (X = 4.29) 
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ตารางที ่20 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดา้นการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร 

 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. มีเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่จะด าเนินธุรกิจอยา่งมี
จรรยาบรรณ 

4.40 0.610 มากท่ีสุด 

2. มีการจดัการระบบการด าเนินงานอยา่งโปร่งใส 4.37 0.646 มากท่ีสุด 
3. มีการด าเนินงานใหผู้บ้ริโภคหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้

4.37 0.600 มากท่ีสุด 

4. มีความสามารถในการด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
ถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

4.27 0.649 มากท่ีสุด 

5. มีการก ากบัดูแลกิจการในระดบัท่ีเขม้งวดและเป็นไป
ตามมาตรฐานและขอ้บ่งช้ีในการประเมินความส าเร็จ
ของการด าเนินการก ากบัดูแลกิจการตามท่ี กลต.
ก าหนด 

4.16 0.789 มาก 

6. มีการปรับปรุงสถานท่ีท างานใหดี้ยิง่ข้ึนอยูเ่สมอ 4.23 0.694 มากท่ีสุด 
7. ให้ความส าคญักบัพนกังานและดูแลพนกังานเป็นอยา่ง
ดีเหนือกวา่ท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไว ้

4.21 
 

0.754 
 

มากท่ีสุด 
 

รวมเฉลี่ย 4.29 0.486 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 20 พบวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
องค์กร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.29) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนว่าจะด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ (X = 4.40) รองลงมา 
มีการจดัการระบบการด าเนินงานอยา่งโปร่งใส และมีการด าเนินงานใหผู้บ้ริโภคหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้(X = 4.37) และมีความสามารถในการด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และถูกตอ้ง
ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค (X = 4.27) 
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ตารางที ่21 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดา้นการประกอบ
ธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมขององคก์ร 

 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของสินคา้และบริการ 4.33 0.619 มากท่ีสุด 
2. มีการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค 

4.39 0.636 มากท่ีสุด 

3. ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่พนกังานโดยสอดคลอ้ง
กบัผลการด าเนินงาน 

4.23 0.739 มากท่ีสุด 

4. มีความมุ่งมัน่สร้างความเติบโตอยา่งมัน่คง เพื่อให้ 
ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนื จากการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และผลประกอบการท่ีดี 

4.28 0.643 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.31 0.443 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางที่ 21 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดา้นการประกอบธุรกิจดว้ย
ความเป็นธรรมขององคก์ร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.31) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ 
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการดว้ยราคาท่ีเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผูบ้ริโภค (X = 4.39) รองลงมา มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของสินคา้และบริการ (X = 4.33) และ
มีความมุ่งมัน่สร้างความเติบโตอยา่งมัน่คง เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืนจากการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดี (X = 4.28) 
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ตารางที ่22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้าน 
ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคขององคก์ร  

 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. มีการผลิตสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ไดม้าตรฐาน 

4.28 0.558 มากท่ีสุด 

2. มีการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการ
อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง
แก่ผูบ้ริโภค 

4.36 0.559 มากท่ีสุด 

3. มีการจดัระบบบริการลูกคา้สัมพนัธ์ เพื่อให้ผูบ้ริโภค  
สามารถร้องเรียนปัญหา และซกัถามขอ้สงสัยในตวั
สินคา้และบริการ 

4.29 0.619 มากท่ีสุด 

4. มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บั
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชสิ้นคา้และบริการ 

4.41 0.547 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย    4.33   0.424 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 22 พบวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค
ขององคก์ร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สุด (X = 4.33) เมื่อพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่รายการที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชสิ้นคา้และบริการ 
(X = 4.41) รองลงมา มีการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และ
ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงแก่ผูบ้ริโภค (X = 4.36) และมีการจดัระบบบริการลูกคา้สัมพนัธ์ เพื่อให้ผูบ้ริโภค
สามารถร้องเรียนปัญหา และซกัถามขอ้สงสัยในตวัสินคา้และบริการ(X = 4.29) 
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ตารางที ่23 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดา้นการร่วม
พฒันาชุมชนและสังคมขององคก์ร 

 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. มีนโยบายช่วยส่งเสริมและพฒันาชุมชน 4.23 0.793 มากท่ีสุด 
2. มีการสนบัสนุนทุนการศึกษาและส่งเสริมการเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของสังคมใหแ้ก่เยาวชน 

4.21 0.755 มากท่ีสุด 

3. ไดเ้ปิดโอกาสและช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ เช่น 
การเสริมสร้างอาชีพ รวมใจบรรเทาน ้าท่วม เป็นตน้ 

4.20 0.769 มากท่ีสุด 

4. มีการปลูกจิตส านึกใหผู้บ้ริโภคช่วยเหลือพฒันา
ชุมชนและสังคม 

4.12 0.804 มากท่ีสุด 

5. มีการปรับปรุงบ ารุงรักษาและบ าบดัส่ิงแวดลอ้มให ้
กลบัมามีสภาพดีดงัเดิม 

4.27 0.728 มาก 

6. ให้การสนบัสนุนและร่วมบริจาคให้แก่องคก์รต่างๆ 4.21 0.727 มากท่ีสุด 
7. มีการส่งเสริมและสนบัสนุนในการจดักิจกรรม
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4.23 0.752 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.21 0.612 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 23 พบวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและ
สังคมขององคก์ร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.21) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่รายการ
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการปรับปรุงบ ารุงรักษาและบ าบดัส่ิงแวดลอ้มให้กลบัมามีสภาพดีดงัเดิม  
(X = 4.27) รองลงมา มีนโยบายช่วยส่งเสริมและพฒันาชุมชน และมีการส่งเสริมและสนบัสนุนในการ
จดักิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม (X = 4.23) และมีการสนบัสนุนทุนการศึกษาและส่งเสริมการเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของสังคมใหแ้ก่เยาวชนและใหก้ารสนบัสนุนและร่วมบริจาคใหแ้ก่องคก์รต่างๆ (X = 4.21) 
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ตารางที ่24  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดา้นการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. มีการใหค้วามรู้เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังานขององคก์รและผูบ้ริโภคทัว่ไป 

4.24 0.714 มากท่ีสุด 

2. มีการจดันโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น การลดโลกร้อน 
การปลูกตน้ไม ้ เป็นตน้ 

4.11 0.751 มาก 

3. มีการจดัการรณรงคเ์พื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 4.27 0.676 มากท่ีสุด 
4. มีการจดัการสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 4.24 0.702 มากท่ีสุด 
5. ไดมี้การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 4.34 0.698 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.24 0.558 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 24 พบวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์ร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.24) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ รายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ไดมี้การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก (X = 4.34) รองลงมา
มีการจดัการรณรงคเ์พื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังาน (X = 4.27) และมีการให้ความรู้เพื่อปลูกจิตส านึก
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแก่พนกังานขององคก์รและผูบ้ริโภคทัว่ไปและมีการจดัการสินคา้และบริการ
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (X = 4.24) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 
ตารางที่ 25 ตารางแสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสหสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้น

บญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 

ตวัแปร x̅ S.D. 1 2 3 4 5 VIF 
1. การวดัมูลค่าและแสดง
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 

4.032 0.536 1 .736** .655** .757** .555** 2.813 

2. การรับรู้ตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.191 0.616  1 .671** .746** .502** 2.738 

3. การรับรู้หน้ีสินดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.058 0.805   1 .778** .385** 2.690 

4. การรับรู้ค่าชดเชย 4.091 0.806    1 .589** 3.743 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของธุรกิจ 

4.270 0.393     1 3.743 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 จากตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเป็นคู่
จะเห็นไดว้า่ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p<0.01 โดยมีค่า (r = .555, .502, 
.385  และ .589 ตามล าดบั) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ .385 - .778 
 ตวัแปรอิสระแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กนั Multicollimearty ดงันั้นผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบ 
Multicollimearty โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ปรากฏว่า ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 
ของตวัแปรอิสระ มีค่าตั้งแต่ 2.690 – 3.743 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 10 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั 
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ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 
ตารางที ่26 ผลการวิเคราะห์การถดถอยส าหรับตวัแปรอิสระท่ีพยากรณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 

ตัวแปรอิสระ b β SEb t Sig 
1. การวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน (X1) 

.194 .264 .051 3.783 .000*** 

2. การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม (X2) .059 .092 .044 1.341 .181 
3. การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม (X3) .127 .259 .033 3.795 .000*** 
4. การรับรู้ค่าชดเชย (X4) .255 .522 .039 6.476 .000*** 
SEest= ±.30614      R = .633         R2 = .401         F = 57.789***         Constant =  2.719 
***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
 จากตารางท่ี 26 ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยไดจ้ริง มีจ านวน 4 ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีดีท่ีสุด คือ การรับรู้ค่าชดเชย 
(X4) การวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน (X1) และการรับรู้หน้ีสิน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิ (β) เท่ากบั .522, .264 และ .259 ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p < .001 
คือ ตวัแปรการวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินการรับรู้หน้ีสินดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และการรับรู้ค่าชดเชย ส่วนตวัแปรการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ซ่ึงมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEb) เท่ากบั 
±.30614 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั .633 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) เท่ากบั 
.401 สามารถน าไปเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 สมการในรูปคะแนนดิบ คือ 
 

Y = 2.719 + .255(X4) + .194(X1) + .127(X3) 
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 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

Z =  .522 (X4) + .264 (X1) + .259 (X3) 
 
ตอนที ่5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบสมมติฐานการวจัิย 
 
 สมมติฐานที ่1 สนบัสนุน การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (b=.194, p < .001) 
 สมมติฐานที ่2 ไม่สนับสนุน การเปิดเผยขอ้มูลด้านการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดล้อมไม่มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเน่ืองจาก 
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีช่วยแกปั้ญหามลภาวะจึงไม่สามารถก าหนดการ
รับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มวา่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดอ้ยา่งชดัเจน (b=.059, p > .05) 
 สมมติฐานที ่3 สนบัสนุน การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (b=.127, p < .001) 
 สมมติฐานที ่4 สนบัสนุน การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการรับรู้ค่าชดเชยมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ต่อความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
(b=.255, p < .001) 
 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินกบัความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผดิชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผดิชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ค่าชดเชยกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคือ ผูบ้ริหารของกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 
 
สรุปผลการวจัิย 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป  
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.43
รองลงมาไดแ้ก่ มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.86 จบการศึกษาอยูร่ะดบัการศึกษาปริญญา
ตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.86 รองลงมาจบการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 22.00 มีต าแหน่ง
งานส่วนใหญ่เป็นสมุห์บญัชี คิดเป็นร้อยละ 39.43 รองลงมา คือ ผูจ้ดัการทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 24.00 
มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือมีประสบการณ์
ในการท างานอยูร่ะหวา่ง 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.43 มีรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 55.43 รองลงมา คือ 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.43 มีรูปแบบของกิจการส่วนใหญ่
เป็น บริษทั จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 62.29 รองลงมา คือ ห้างหุ้นส่วนคิดเป็นร้อยละ 19.43 มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.86 รองลงมาคือ 6 – 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 21.71 มีจ  านวน
พนกังานทั้งหมด ไม่เกิน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 52.57 รองลงมา คือ 201 – 300 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.86 มีจ  านวนทุนจดทะเบียนส่วนใหญ่ไม่เกิน 50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.43 รองลงมา คือ มีจ านวนทุน
จดทะเบียนอยูร่ะหวา่ง 51 – 100 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีท่ีตั้งของสถานประกอบการส่วนใหญ่
อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 59.43 รองลงมา คือ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 
40.57 เคยไดรั้บรางวลั/ประกาศนียบตัรทางดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 
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63.71 รองลงมา คือ ไม่เคยไดรั้บรางวลั/ประกาศนียบตัรทางดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
คิดเป็นร้อยละ 36.29 มีการเปิดเผยเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปี คิดเป็น
ร้อยละ 66.00 รองลงมา คือ ไม่ไดมี้การเปิดเผยเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปี 
คิดเป็นร้อยละ 34.00 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้ม

กบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
   ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p<0.01 มีดว้ยกนั 4 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ดา้นการวดัมูลค่าและการแสดงรายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน ดา้นการรับรู้ตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการรับรู้ค่าชดเชย 

2.2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
   ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกไทยไดจ้ริง มีจ านวน 4 ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีดีท่ีสุด คือ การรับรู้ค่าชดเชย การวดัมูลค่า
และแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมในงบการเงิน และการรับรู้หน้ีสินด้านส่ิงแวดล้อม
มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั .255, .194 และ .127 ตามล าดบั 
   เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้ม
กบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
p<0.01 คือ ตวัแปรการวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินการรับรู้ตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้ม และการรับรู้ค่าชดเชย 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปไดต้ามสมมติฐานการวิจยั ไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 สนบัสนุนการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p<0.001 
 สมมติฐานท่ี 2 ไม่สนับสนุน การเปิดเผยข้อมูลด้านการรับรู้ต้นทุนส่ิ งแวดล้อมไม่ มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
เน่ืองจาก ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีช่วยแกปั้ญหามลภาวะจึงไม่สามารถ
ก าหนดการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มวา่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดอ้ยา่งชดัเจน 
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 สมมติฐานท่ี 3 สนบัสนุน การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ p<0.001 
 สมมติฐานท่ี 4 สนับสนุน การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการรับรู้ค่าชดเชยมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ต่อความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p<0.001 
 ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ค่าชดเชย และดา้นการรับรู้หน้ีสิน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางด้านบญัชีส่ิงแวดล้อมกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 การวดัมูลค่าและการแสดงรายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจซ่ึงการวิเคราะห์ยืนยนัสมมติฐานท่ี 1 สะทอ้นให้เห็นวา่องคก์ร
ให้ความส าคญัต่อการวดัมูลค่าภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและเพียงพอ 
องคก์รเช่ือมัน่วา่องคก์รวิชาชีพมีแนวโน้มท่ีจะพฒันามาตรฐานและวิธีการทางบญัชีดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อให้การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิผล และองคก์รสนบัสนุนให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็น
สาระส าคญัในการปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและประมาณการ รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
สอดคลอ้งกบัจกัรพนัธ์  จินดาวงศ ์(2547 : 23) ท่ีไดศึ้กษาถึงแนวการปฏิบติัและแนวโนม้ทางการบญัชี
การเงินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมประเภทท่ีมีผลกระทบโดยตรงหรือ
มีนยัส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม มีปัญหาดา้นการวดัมูลค่าและการจดัประเภทการบญัชี 
 การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
การวิเคราะห์ไม่ยืนยนัสมมติฐานท่ี 2 สะทอ้นให้เห็นว่าถึงแมว้่าองค์กรจะให้ความส าคญัในการรับรู้
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มก็ไม่สามารถท าให้องคก์รเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมได ้
ซ่ึงขดัแยง้กบั อรวรรณ  กิจปราชญ ์(2558 : 93) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลกัษณ์องคก์รในทศันคติของผูบ้ริหารบริษทัใน
อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่
การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและ
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พิเชษฐ์  โสภาพงษ์ (2545 : 34) แนวทางการปฏิบติัของคณะท างานก าหนดมาตรฐานสากลเก่ียวกบั
การบญัชีและรายงาน ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มวา่กิจการอาจเปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมซ่ึงเป็นการอธิบายรายการท่ีมีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนหรือเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือเปิดเผยไวใ้นรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน 
 การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงผล
การวิเคราะห์ยืนยนัสมมติฐานท่ี 3 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าองคก์รส่งเสริมให้มีนโยบายในการเปิดเผย
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน องคก์รส่งเสริมให้มีนโยบายในการรับรู้ภาระ
ผูกพนัเป็นหน้ีสินเม่ือภาระผูกพนัก่อให้เกิดตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบั อรวรรณ  
กิจปราชญ์ (2558 : 93) พบวา่ การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวก
กบัความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นความรับผิดชอบในแง่จริยธรรม และสอดคลอ้งกบั สวา่งจิต  แซ่ผา่น 
(2557 : 86) พบวา่ บริษทัมีการรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มทนัทีท่ีมีรายการท่ีเป็นตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เกิดข้ึน โดยจะบนัทึกบญัชีทนัทีในงวดท่ีเกิดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และยงัสอดคลอ้งกบั 
พิเชษฐ์  โสภาพงษ ์(2545 : 34) ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม กิจการอาจเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงเป็นการอธิบายรายการท่ีมีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนหรือเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือเปิดเผยไวใ้นรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน 
 การรับรู้ค่าชดเชยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่
องคก์รให้ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูล จ านวนเงินและค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจนองคก์ร
ส่งเสริมให้มีนโยบายในการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ และองคก์รส่งเสริม
และสนบัสนุนให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 
สอดคลอ้งกบั อรวรรณ  กิจปราชญ์ (2558 : 92) พบวา่ การรับรู้ค่าชดเชย มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกบัความรับผดิชอบต่อสังคมและสอดคลอ้งกบัสวา่งจิต  แซ่ผา่น (2557 : 86)พบวา่ ค่าปรับหรือ
ค่าชดใชค้วามเสียหายอนัเน่ืองจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นน าไปรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการ
ก าจดัของเสีย ส่วนค่าชดเชยท่ีไดรั้บจากบุคคลท่ีสามจากบริษทัประกนัภยั และบริษทัท่ีบนัทึกเงินชดเชย
ท่ีไดรั้บจากบริษทัท่ีประกนัภยัในกรณีท่ีน ้ าท่วมนั้น บริษทัแยกการรับรู้รายการสินทรัพยต่์างหากจาก
รายการตามปกติของกิจการ โดยไม่แสดงหกักลบกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม รายไดจ้ากการขายสินทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือเศษซากนั้นไม่น าเงินท่ีไดรั้บจากการขายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งหรือเศษซากนั้นไปหกักลบ
กบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม และยงัสอดคลอ้งกบัอารีย ์ เจริญศุข (2552 : 23) พบวา่การรับรู้ค่าชดเชย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมาจากสาเหตุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน และยงัมีปัญหาในการน ามาปฏิบติัใชง้าน
จริงเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาทั้งท่ีจะเกิดข้ึนควรมีหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 

 
 จากผลการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ควรให้ความส าคญัต่อการเปิดเผย
ขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มและรายงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงินต่อบุคคลภายนอกอย่าง
ถูกตอ้งและครบถว้น เช่น การวดัมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน
การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการรับรู้ค่าชดเชย 

2. ในการน ากลยุทธ์การบริหารเขา้มาใชใ้นการบริหารองคก์รผูบ้ริหารของธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยควรค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การก ากบัดูแลองค์กรท่ีดี
การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
 

1. การศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอุตสาหกรรมอ่ืน 
2. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงลึกเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลทางด้านบญัชีส่ิงแวดล้อมกบั

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 
3. ควรมีการศึกษาวจิยัเร่ืองความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้ม

กบัผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมกับความรับผดิชอบต่อสังคมของ

ธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 
ค าช้ีแจง  
 1. การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาเป็นวทิยานิพนธ์บญัชีมหาบณัฑิตสาขาวชิา
การบญัชี เร่ือง ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยขอ้มูลทางดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มกบัความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามคือกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน สมุห์บญัชี ผูจ้ดัการทัว่ไป ของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 2. การสรุปผลการวจิยัจะเป็นการสรุปในภาพรวม ดงันั้นการให้ขอ้มูลของท่านจึงไม่มีผลกระทบ
ต่อท่านและหน่วยงานของท่านแต่อยา่งใด 
 3. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจ 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 
  ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม
และความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดเ้สียสละเวลาในการให้ขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริง เพราะ
ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัจะเป็นการสรุปโดยภาพรวม ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 
 
 
 

 
 
 

นางสาววรรณวไิล  ปัญญาวชิา 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบญัชี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความสัมพนัธ์ของการเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีส่ิงแวดล้อมกับความรับผดิชอบต่อสังคมของ
ธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลผูก้รอกแบบสอบถาม 

1. เพศ 

   ชาย    หญิง 

 

2. อายุ  

   ไม่เกิน 30 ปี   31 – 40  ปี   41 – 50 ปี   

   51 – 60 ปี   60 ปีข้ึนไป โปรดระบุ.............................. 

 

3. วุฒิการศึกษา 
   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
 

4. ต  าแหน่งงานในปัจจุบนั   
   กรรมการผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
   สมุห์บญัชี   ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 

5. ประสบการณ์ท างานของท่าน   
   6 - 10 ปี    11 – 15 ปี   16 – 20 ปี 
   21 -25 ปี   26 ปีข้ึนไป โปรดระบุ................................. 
 

6. รายไดต่้อเดือน   
   ไม่เกิน 30,000 บาท  30,001 – 40,000 บาท  
   40,001 – 50,000 บาท  มากกวา่ 50,001 บาท   
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ตอนที ่2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัองคก์รธุรกิจ 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลผูก้รอกแบบสอบถาม 

1. รูปแบบธุรกิจ 

   หา้งหุ้นส่วน   บริษทั จ  ากดั   บริษทั มหาชน 

 

2. ระยะเวลาด าเนินงาน  

   ไม่เกิน 5 ปี   6 – 10  ปี   

   11 – 15 ปี   16 – 20 ปี    

   21 – 25 ปี   มากกวา่ 25 ปี โปรดระบุ..................... 

 

3. จ  านวนพนกังานทั้งหมดในปัจจุบนั 
   ไม่เกิน 200 คน   201 – 300  คน   

   301 – 400 คน   มากกวา่ 400 คน โปรดระบุ..................... 

 
4. จ  านวนทุนจดทะเบียน   
   ไม่เกิน 50 ลา้นบาท  51 – 100  ลา้นบาท   

   101 – 200 ลา้นบาท  มากกวา่ 200 ลา้นบาท โปรดระบุ............... 

 

5. ท่ีตั้งของสถานประกอบการ   
   ในนิคมอุตสาหกรรม  นอกนิคมอุตสาหกรรม 
 

6. องคก์รเคยไดรั้บรางวลั/ประกาศนียบตัร ทางดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
   เคย    ไม่เคย 

 
7. องคก์รไดมี้การเปิดเผยเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปีหรือไม่ 
   เปิด    ไม่เปิด 
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(5) (4) (3) (2) (1) 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดตามระดบั

ความหมายของคะแนน ดงัน้ี 

ระดบั 5   หมายถึง  มากท่ีสุด 

ระดบั 4   หมายถึง  มาก  

ระดบั 3   หมายถึง  ปานกลาง  

ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย  

ระดบั 1   หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 

การเปิดเผยข้อมูลด้านการบัญชีส่ิงแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
   

มา
ก  
    
    

ปา
นก

ลา
ง  

น้อ
ย  
    
    

น้อ
ยท

ีสุ่ด
  

การวดัมูลค่าและการแสดงรายการที่เกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมในงบการเงิน 
1. องคก์รใหค้วามส าคญัในการสร้างขอ้มูลและการจดัท าบญัชี
รายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

     

2. องคก์รส่งเสริมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชน 

     

3. องคก์รสนบัสนุนให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและประมาณการ รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

     

4. องคก์รมุ่งเนน้ในการน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบ
การเงินต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งชดัเจน 

     

5. องคก์รใหค้วามส าคญัต่อรายการและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นองคป์ระกอบของงบการเงิน 

     

6. องคก์รสนบัสนุนในการพิจารณา “กรอบแนวคิดส าหรับรายงาน
ทางการเงิน” และมาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อน ามาปฏิบติั
กบัรายการและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 
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(5) (4) (3) (2) (1) 
การเปิดเผยข้อมูลด้านการบัญชีส่ิงแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
   

มา
ก  
    
    

ปา
นก

ลา
ง  

น้อ
ย  
    
    

น้อ
ยท

ีสุ่ด
  

7. องคก์รเช่ือมัน่วา่องคก์รวชิาชีพมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันามาตรฐาน
และวธีิการทางบญัชีดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิผล 

     

8. องคก์รใหค้วามส าคญัต่อการวดัมูลค่าภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและเพียงพอ 

     

ด้านการรับรู้ต้นทุนส่ิงแวดล้อม 
9. องคก์รใหค้วามส าคญัในการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายการส่ิงแวดลอ้ม 

     

10. องคก์รมีการส่งเสริมใหมี้นโยบายในการรับรู้ตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้มวา่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

     

11. องคก์รมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีช่วยแกปั้ญหา
มลภาวะและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

     

การรับรู้หนีสิ้นด้านส่ิงแวดล้อม 
12. องคก์รส่งเสริมใหมี้นโยบายในการรับรู้ภาระผกูพนัเป็น

หน้ีสินเม่ือภาระผกูพนัก่อใหเ้กิดตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ชดัเจน 

     

13. องคก์รส่งเสริมใหมี้นโยบายในการเปิดเผยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 

     

การรับรู้ค่าชดเชย 
14. องคก์รให้ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูล จ านวนเงินและ

ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 
     

15. องคก์รส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การเปิดเผยรายละเอียด
เก่ียวกบัการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 

     

16. องคก์รส่งเสริมใหมี้นโยบายในการรับรู้ค่าชดเชยดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
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(5) (4) (3) (2) (1) 

ตอนที ่4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดตามระดบั

ความหมายของคะแนน ดงัน้ี 

ระดบั 5   หมายถึง  มากท่ีสุด 

ระดบั 4   หมายถึง  มาก  

ระดบั 3   หมายถึง  ปานกลาง  

ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย  

ระดบั 1   หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 

ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
   

มา
ก  
    
    

ปา
นก

ลา
ง  

น้อ
ย  
    
    

น้อ
ยท

ีสุ่ด
  

ด้านการก ากับดูแลกจิการทีด่ีขององค์กร 
1. องคก์รมีเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่จะด าเนินธุรกิจอยา่งมี
จรรยาบรรณ 

     

2. องคก์รมีการจดัการระบบการด าเนินงาน  อยา่งโปร่งใส      
3. องคก์รมีการด าเนินงานให้ผูบ้ริโภคหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้

     

4. องคก์รมีความสามารถในการด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

     

5. องคก์รมีการก ากบัดูแลกิจการในระดบัท่ีเขม้งวดและเป็น  
ไปตามมาตรฐานและขอ้บ่งช้ีในการประเมินความส าเร็จของ 
การด าเนินการก ากบัดูแลกิจการตามท่ี กลต. ก าหนด 

     

6. องคก์รมีการปรับปรุงสถานท่ีท างานใหดี้ยิง่ข้ึนอยูเ่สมอ      
7. องคก์รใหค้วามส าคญักบัพนกังานและดูแลพนกังานเป็นอยา่งดี
เหนือกวา่ท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไว ้
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(5) (4) (3) (2) (1) 
ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
   

มา
ก  
    
    

ปา
นก

ลา
ง  

น้อ
ย  
    
    

น้อ
ยท

ีสุ่ด
  

ด้านการประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรมขององค์กร 
8. องคก์รมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของสินคา้และบริการ      
9. องคก์รมีการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค 

     

10. องคก์รให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน โดยสอดคลอ้ง
กบัผลการด าเนินงาน 

     

11. องคก์รมีความมุ่งมัน่สร้างความเติบโตอยา่งมัน่คง เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนื จากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และผลประกอบการท่ีดี 

     

ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภคขององค์กร 
12. องคก์รมีการผลิตสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได้

มาตรฐาน 
     

13. องคก์รมีการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่ง
ครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงแก่ผูบ้ริโภค  

     

14. องคก์รมีการจดัระบบบริการลูกคา้สัมพนัธ์ เพื่อใหผู้บ้ริโภค
สามารถร้องเรียนปัญหา และซกัถามขอ้สงสัยในตวัสินคา้และ
บริการ 

     

15. องคก์รมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค
ท่ีเลือกใชสิ้นคา้และบริการ 

     

ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสังคมขององค์กร 
16. องคก์รมีนโยบายช่วยส่งเสริมและพฒันาชุมชน      
17. องคก์รมีการสนบัสนุนทุนการศึกษาและส่งเสริมการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีของสังคมใหแ้ก่เยาวชน 
     

18. องคก์รไดเ้ปิดโอกาสและช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ เช่น 
การเสริมสร้างอาชีพ รวมใจบรรเทาน ้าท่วม เป็นตน้ 
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(5) (4) (3) (2) (1) 
ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
   

มา
ก  
    
    

ปา
นก

ลา
ง  

น้อ
ย  
    
    

น้อ
ยท

ีสุ่ด
  

19. องคก์รมีการปลูกจิตส านึกใหผู้บ้ริโภคช่วยเหลือพฒันาชุมชน
และสังคม 

     

20. องคก์รมีการปรับปรุงบ ารุงรักษาและบ าบดัส่ิงแวดลอ้มให้
กลบัมามีสภาพดีดงัเดิม 

     

21. องคก์รใหก้ารสนบัสนุนและร่วมบริจาคให้แก่องคก์รต่างๆ      
22. องคก์รมีการส่งเสริมและสนบัสนุนในการจดักิจกรรมเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 
     

ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมขององค์กร 
23. องคก์รมีการใหค้วามรู้เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังานขององคก์รและผูบ้ริโภคทัว่ไป 
     

24. องคก์รมีการจดันโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น การลดโลกร้อน 
การปลูกตน้ไม ้เป็นตน้ 

     

25. องคก์รมีการจดัการรณรงคเ์พื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังาน      
26. องคก์รมีการจดัการสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม      
27. องคก์รไดมี้การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก       

 

ตอนที ่5 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการบญัชีส่ิงแวดลอ้มและ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 



ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ  

 
ตอนที ่2  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีส่ิงแวดล้อม  
 
1.  การวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 

 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
2.  การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม  
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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3.  การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
4.  การรับรู้ค่าชดเชย 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
ตอนที ่3  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 
 
1.  การก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี 

 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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2.  การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
3.  ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
4.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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5.  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 



ภาคผนวก ค 
ผลการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 

 
ตอนที ่2  แบบสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีส่ิงแวดล้อม 
  

รายการ N of Case N of Items Alpha 
การวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน 

30 8 .815 
 

การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม   30 3 .766 
การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 30 2 .795 
การรับรู้ค่าชดเชย 30 3 .734 

ภาพรวม 30 16 .778 
 
 จากการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือไดค้่าแอลฟา 
ในดา้นรวม ค่าเท่ากบั .778 เม่ือแยกเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นการวดัมูลค่าและแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มในงบการเงิน ค่าเท่ากบั .815 ดา้นการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม ค่าเท่ากบั .766 ดา้นการรับรู้
หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม ค่าเท่ากบั .795 และดา้นการรับรู้ค่าชดเชย ค่าเท่ากบั .734  
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ตอนที ่3  แบบสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 
  

รายการ N of Case N of Items Alpha 
การก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี 30 7 .796 
การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 30 4 .808 
ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 30 4 .824 
การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 30 7 .823 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 30 5 .776 

ภาพรวม 30 27 .805 
 
 จากการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือไดค้่าแอลฟา 
ในดา้นรวม ค่าเท่ากบั .805 เม่ือแยกเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี ค่าเท่ากบั .796 ดา้น
การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ค่าเท่ากบั .808 ดา้นความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค ค่าเท่ากบั .824 
ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ค่าเท่ากบั .823 และดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ค่าเท่ากบั .776 
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ประวตัิการศึกษา 
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   อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม   
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