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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการผลักดันและมุ่งมั่น
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเทคนิคการประเมิน
คะแนนตามมาตรฐาน ISO26000 กับคุณภาพก าไรในงบการเงินของบริษัท ในช่วงปี พ.ศ. 2554-
2558 เพ่ือทดสอบว่า CSR สามารถสร้างความสามารถในการท าก าไรอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
หรือไม่ เพ่ือให้กิจการมีการแสดงผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถตอกย้ าความเชื่อมั่น
ของผู้ใช้ข้อมูล CSRR หรือ Sustainability Report ที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินได้อีกทางหนึ่งด้วย ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน รายงานการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนหรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานประจ าปี จากจ านวนบริษัทจดทะเบียน
ทั้งหมด 709 บริษัทพบว่ามีงบการเงินครบในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 จ านวน 547 บริษัท ส าหรับ
สมมติฐานงานวิจัยครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยการก ากับดูแล
กิจการ สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้าน
ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงปัจจัยขนาดของบริษัท อัตรา
เงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมต้นงวด และอัตราการเติบโตของยอดขายปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน
หน้า โดยตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร ซึ่ง
อาจเป็นเพราะบริษัทจดทะเบียนของไทยส่วนใหญ่ยังคงเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเพียง
ระดับนโยบาย ซึ่งเป็นเพียงระดับพ้ืนฐานเท่านั้น จึงส่งผลให้ปัจจัยระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิด
ขอบของธุรกิจต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร ส่วนปัจจัยอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
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ก าไรมี 3 ปัจจัยได้แก่ อัตราเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม อัตราการเติบโตของยอดขายเมื่อเทียบ
กับปีก่อน และขนาดของสินทรัพย์รวมต้นงวด เนื่องจากกิจการมีความเสี่ยงจากโครงสร้างทุนที่มี
สัดส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์ซึ่งอาจน ามาซึ่ งภาระด้านการบริหารจัดการและต้นทุน
ทางการเงินที่จะเพ่ิมสูงขึ้น ผู้บริหารจึงมีแนวโน้มที่จะตกแต่งก าไร เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินดูดี ท าให้
คุณภาพก าไรต่ าลง เช่นเดียวกับกิจการที่มีอัตราการเติบโตของของยอดขายในระดับสูงก็มีแนวโน้มที่
จะมีการตกแต่งก าไรโดยเฉพาะการขายที่เป็นเกณฑ์คงค้างเพ่ือรักษารักษาตัวเลขผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารต้องการ ในขณะที่กิจการที่มีขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะตกแต่งก าไร
น้อยลง อาจเนื่องมาจากกิจการขนาดใหญ่ จะมีกลไลในการก ากับดูแลมากข้ึน 

ผู้วิจัยคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ คือการเกิดความ
ตระหนักในการส่งมอบคุณค่าในการด าเนินธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงจังและเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของกลยุทธ์ของธุรกิจ รวมถึงมีการน าเสนอความตั้งใจและเจตนาอันดีในการปฏิบัติเหล่านั้นผ่าน
รายงานที่เผยแผ่สู่สาธารณะเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการแข่งขันที่ส่งมอบสิ่งที่ดีกว่าให้กับผู้มี
ส่วนได้เสีย ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยรวมในท้ายที่สุด 
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ABSTRACT 
 

How corporate social responsibility ( CSR)  disclosure affected earnings 
quality from 2011  to 2015  of companies listed on the Stock Exchange of Thailand 
(SET)  and Market for Alternative Investment (MAI)  was studied.  CSR disclosure was 
measured according to International Organization for Standardization ( ISO)  2 6 0 0 0 
guidelines.   Data was provided by financial statements, as well of reports on 
sustainability, CSR, and annual results from 547 companies disclosing this information 
for the years 2011  to 2015 .  CSR factors examined included corporate governance, 
human rights, labor practices, environment, fair operating practices, consumer issues, 
and community involvement and development.  Size of beginning assets, financial 
leverage ratio, and sales growth were also taken into account. 

Results were that CSR disclosure had no significant relation to earnings 
quality in companies listed on the SET or MAI. In all cases, CSR disclosure was limited 
to policy statements or philanthropic activities.  Only a few businesses showed any 
intent to include CSR in their business strategies. Significantly related to earnings quality 
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were financial leverage ratios, sales growth, and asset size.  These findings may help 
inspire businesses to incorporate CSR in their business strategy, to maximize social 
benefit. 

 
Keywords: Corporate social responsibility (CSR), Stock Exchange of Thailand (SET), 
Market for Alternative Investment (MAI). 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถด าเนินการได้อย่างลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
ที่ได้กรุณาสละเวลาชี้แนะ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างมากต่องานวิจัยนี้ รวมถึง
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการ ซึ่งได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ท าให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา จันทะเดช และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล ที่เมตตาสอนวิชาบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินอย่างน่าสนใจ
และท าเกิดมุมมองใหม่ๆในงบการเงินอีกมากมาย รวมไปถึงรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุท
ธาสินี ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้จากวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง 
จนท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าแท้จริงแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกลายเป็นปัจจัยหลังที่จะท าให้
ธุรกิจสามารถบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีความสามารถ
ในการแข่งขันที่ยั่งยืน และนอกจากนี้ขอบพระคุณครอบครัว เพ่ือน และน้องๆที่เป็นก าลังใจ และคอย
ให้ค าปรึกษาแนะน าจนงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

อนึ่งผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นเล็กๆส่วนหนึ่งที่สะท้อนภาพ
ให้ภาคธุรกิจจะมีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนได้ให้สามารถสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งหากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้อง
ขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ท่ามกลางบริบทของธุรกิจในทศวรรษท่ี 21 ธุรกิจเผชิญหน้ากับความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่งและทวีความรุนแรงมากขึ้น จากผลการส ารวจใน Do 
investors care about sustainability?  โดย PWC (2012) พบว่า นักลงทุนมีความสนใจเกี่ยวกับ
ความคงอยู่อย่างยั่งยืนของธุรกิจซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความกังวลเกี่ยวกับความเพียงพอ
ของทรัพยากรต่อการขยายตัวของชนชั้นกลางของโลก , การลงทุนแบบยั่งยืนที่ยังคงตัว, แนวโน้ม
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
จะท าให้กิจการมีผลการด าเนินงานที่น่าพอใจ, การลงทุนด้านการวิจัยเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ (CSRR) ของสถาบันการเงิน และ การเพ่ิมจ านวนขึ้นของหน่วยงานวิจัยด้าน CSRR 
ซึ่งมีฐานข้อมูลรายงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง เป็นต้น  

 กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงมีการวิวัฒนาการของการน ามาใช้ในเชิง
ธุรกิจมากกว่าการท ากิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์หรือการบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
ปัจจุบัน CSR จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมของคนดีเหมือนในอดีต CSR ได้ถูกน าไปใช้ในการก าหนดกล
ยุทธ์ (Strategic CSR) เพ่ือสร้างความแตกต่างในคุณค่าของสินค้าและบริการ หรือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในด้านต่างๆ เช่น ต้นทุน ตราสินค้า เป็นต้น รวมทั้งน าไปสร้างคุณค่าภายใน
กิจกรรมการด าเนินงาน (CSR in Process) เริ่มตั้งแต่พนักงานในองค์กร และขั้นตอนการด าเนินงาน
หลักตั้งแต่ต้นน้ า จนถึงปลายน้ า รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมีเป้าหมายเพ่ือการท าก าไร
อย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสมดุลของ 3 องค์ประกอบ (Triple Bottom Lines - TBL) คือ ก าไรของ
ธุรกิจ (Profit) ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Planet) และ การสร้างสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอก (People)  ตั้งแต่ต้นน้ าไปถึงปลายน้ าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจนั้น (Corporate Social Responsibility Report – CSRR ) จึงกลายเป็นรายงานพ้ืนฐานที่ทุก
บริษัทควรมีการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงความมุ่งมั่นที่จะน าพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่าง
มั่นคง และสามารถประสานประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล จากผลการส ารวจใน  Value 
of sustainability reporting โดย Boston College Center for Corporate Citizenship and EY 
Survey  (2013) พบว่าการเปิดเผยรายงาน CSRR มีประโยชน์ ในมุมมองของธุรกิจดังนี้  
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1) ช่วยสร้างชื่อเสียงขององค์กร  
2) สร้างเพ่ิมความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร  
3) ลดความผิดพลาดของข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม  
4) ท าให้องค์กรมีการก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่มีคุณค่ามากข้ึน  
5) ลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในองค์กร 
6) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล (Regulators) มากขึ้น 
7) ช่วยให้มีการติดตามความเสี่ยงในระยะยาว และมีการบริหารความเสี่ยงระยะยาวที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
8) ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการท างาน 
9) ช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจมีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการรักษาความสามารถในการท าก าไรใน

ระยะยาว 
10) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดีกว่า 
11) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ต่ ากว่า 

 อย่างไรก็ตาม ส าหรับการวัดผลการด าเนินงานในมุมมองระยะสั้นของธุรกิจ ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ว่า “ก าไร” ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดหลักในการวัดความส าเร็จของผู้บริหารในการควบคุมดูแล
ธุรกิจ ในบทบาทที่มีอ านาจในการตัดสินใจ (Authority Power) และอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลทาง
การเงินของกิจการ (Information Power) ผู้บริหารอาจเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารก าไร 
(Earnings Management) ในรายงานทางการเงิน เพราะสามารถแสดงผลการด าเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ต้องการได้โดยง่าย เพ่ือช่วยท าให้รายงานทางการเงินนั้นสามารถดึงดูดนักลงทุน สร้างความ
มั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม สร้างความมั่งคั่งแก่ผู้บริหาร แต่อาจจะส่งผลเสียต่อความสามารถในการ
แข่งขัน ความเชื่อมั่น และผลการด าเนินงานของธุรกิจในระยะยาว  

 นอกจากนี้ จากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง Earnings 
Management (EM) กับ CSRR ยังคงให้ผลที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ โดยงานวิจัย
ในกลุ่มที่พบว่า การเปิดเผยข้อมูล CSRR มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพก าไร เช่น 
งานวิจัยของ Almahrog, Marai and Knežević (2015) ที่ใช้การทดสอบการตกแต่งก าไรทั้งแบบ 
Real-EM และ Accrual-based EM พบว่า กิจการที่มีการเปิดเผยข้อมูล CSRR อย่างครบถ้วนย่อมจะ
มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบเช่นกัน และในทางกลับกัน CSR ก็เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ตกแต่งก าไรในงบการเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Narges, Darabi and Mahmoodi (2014) ซึ่ง
อ้างถึงใน Babajani (2005) Brammer and Millington (2008) Choi, Lee and Park (2013) 
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Salewski and Zulch (2014) และ Adams and Frost (2006) ที่ได้สรุปผลการวิจัยไว้เช่นเดียวกัน
ว่า การเปิดเผยข้อมูล CSRR มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพก าไร และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Yip, Van Staden and Cahan (2011) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ของการตกแต่งก าไรกับ
การเปิดเผยรายงาน CSRR ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีทิศทางตรงข้ามกัน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้
พบว่า อุตสาหกรรมอาหารมีความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งก าไรและการเปิดเผยรายงาน CSRR 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 งานวิจัยกลุ่มที่สองพบว่า การเปิดเผยข้อมูล CSRR ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร เช่น 
Fan (2013) พบว่า CSRR ไม่มีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไร  ซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างบริษัท
ที่ส ารวจมีความแตกต่างในมาตรฐานการใช้ CSR มาก รวมทั้งการท า CSR ในบางประเทศยังไม่เป็นไป
ในทิศทางท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ จึงไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร  

 ประเทศไทย ในบริบทของประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ก็อยู่ท่ามกลาง
กระแสของโลกเช่นเดียวกัน ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ท าให้
ความส าคัญของ CSR ทวีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือต้องการให้ธุรกิจสามารถท าก าไรได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็
ตาม ด้วยวิวัฒนาการของผู้ประกอบการ ระบบการก ากับดูแลกิจการ และบริบททางสังคมที่อาจท าให้
ธุรกิจไทยยังไม่สามารถน า CSR ไปประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับ
การออกรายงานทางการเงินแบบรายไตรมาส และรายปี ท าให้รายงานมีผลต่อความคาดหวังและ
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนผู้บริหารไม่สามารถพัฒนาธุรกิจด้วยกลยุทธ์ทาง CSR ให้
ทันต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุน จึงอาจท าให้ Earnings 
Management กลายเป็นทางออกที่สะดวกที่สุดส าหรับผู้บริหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจใน
ระยะยาว  

 จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนการรายงานความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกับคุณภาพก าไร โดยศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 ทั้งนี้เพ่ือทดสอบว่า CSR สามารถ
สร้างความสามารถในการท าก าไรอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริงหรือไม่ เพ่ือให้กิจการมีการแสดงผลการ
ด าเนินงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถตอกย้ าความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข้อมูล CSRR หรือ Sustainability 
Report ที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมคุณภาพของรายงานทางการเงินได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้  
1.เพ่ือประเมินคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ส าหรับบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส าหรับปี 2554-2558 ตามมาตรฐาน ISO26000 
2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรฐาน ISO26000 กับคุณภาพก าไร 
ส าหรับปี พ.ศ. 2554-2558 แยกรายอุตสาหกรรม 

 
1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้  

1.3.1 ด้านเนื้อหา 

  งานวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการผลักดันและมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเทคนิคการประเมินคะแนนตาม
มาตรฐาน ISO26000 ที่มีผลต่อคุณภาพก าไรในงบแสดงผลการด าเนินงานของบริษัท ในช่วงปี พ.ศ. 
2554-2558 

 1.3.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้ง SET และ MAI โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 

 1.3.3 ด้านแหล่งข้อมูลของประชากรที่ศึกษา 

  1. แหล่งข้อมูลด้านความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ได้แก่ 
- รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
- รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
- รายงานประจ าปี 

 2. แหล่งข้อมูลด้านผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ได้แก่  
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- งบการเงิน จาก www.sec.or.th ,   
  www.set.or.th และ www.setsmart.com   
  ส าหรับปี พ.ศ. 2554-2558 
 

1.3.4 ด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ  คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) 
 ตัวแปรตาม  คือ คุณภาพก าไร (Earnings Quality) 
 ตัวแปรควบคุม คือ ขนาดกิจการ (Total Assets) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

(Financial Leverage) และ อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยเน้นย้ าความส าคัญของการด าเนินธุรกิจที่จะต้อง
มีความตระหนักและเอาใจใส่ในการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม รวมทั้งมีการผสานความ
รับผิดชอบต่อสังคมรวมเข้ากับการวางแผนกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ (Strategic CSR) ซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

 
1.5 นิยามค าศัพท์ 

CSR (Corporate Social Responsibility) หมายถึง การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการด าเนินธุรกิจ
ตามหลักกฎหมายและศีลธรรม ด้วยความสมัครใจและมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจอย่างแท้จริง เพ่ือน าไปสู่การประสบความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ 

 CSRR (Corporate Social Responsibility Report) หมายถึง การเปิดเผยความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลเป็นทางหนึ่งที่ท าให้องค์กรสามารถสื่อสาร
และให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมมักเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจ 

 EM (Earnings Management) หมายถึง การตกแต่งตัวเลขในงบการเงิน โดยการ
ตกแต่งก าไรแสดงให้เห็นถึงคุณภาพก าไร ซึ่งเป็นการตัวชี้วัดถึงกระบวนการด าเนินงานอย่างแท้จริง
และเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 

http://www.setsmart.com/
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 ISO26000 ( International Organization for Standardization:  ISO)  เ ป็ น

มาตรฐานระหว่างประเทศที่ก าหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เพ่ือให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) แก่องค์กรทุกประเภททั้งใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศก าลังพัฒนา ในการสนองตอบความต้องการของสังคมที่ให้
ความส าคัญเพ่ิมขึ้นกับการประกอบการอย่างรับผิ ดชอบต่อสังคม ในมาตรฐาน ISO26000 
ประกอบด้วยข้อแนะน าที่ให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติโดยสมัครใจ มิใช่ข้อก าหนด ( requirements) 
ดังเช่นที่ปรากฏในมาตรฐานการรับรอง อาทิ ISO9001 หรือ ISO14001 ด้วยเหตุนี้ ISO26000 จึงมิใช่
มาตรฐานส าหรับน าไปใช้ หรือน ามาพัฒนาเป็นข้อก าหนดอ้างอิงเพ่ือการรับรอง (Certification)
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อ
สังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับคุณภาพก าไร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยมีหัวข้อดังนี้ 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม 

  2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO26000 

  2.1.3 แนวคิดและวิธีการประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน 
          มาตรฐาน ISO26000 

  2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพก าไร (Earnings Quality) 

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับคุณภาพก าไร 

2.3 ตัวแปรควบคุม 

  2.3.1 ขนาดกิจการ (Total Assets) 

  2.3.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Financial Leverage) 

  2.3.3 อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) 

2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม 

  แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมเป็นไปอย่างกว้างขวาง 
โดย สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี (2556) อ้างถึง The World Business Council for Sustainable 
Development (2009) ว่า CSR คือ “ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องขององค์กรต่อการปฏิบัติตามพันธ
สัญญาในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อม
ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคม (หน้า 42)” และ
ยังอ้างถึง The European Commission (2011) ว่า CSR คือ “แนวคิดที่ผสานความใส่ใจต่อสังคม
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และสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการด าเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้
พ้ืนฐานการกระท าตามความสมัครใจ (หน้า 42)” 

นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO26000 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวถึงแนวทาง
ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) ที่สามารถใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด และทุกประเภท โดย
เห็นว่า มาตรฐานนี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้มีการน า CSR ไปใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมี
สาระส าคัญ 

 เช่นเดียวกับ Katsoulakos and Katsoulacos (2006) ที่ได้อธิบายเชื่อมโยงความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและความยั่งยืนเข้าไปในกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นการ
วางแผน การจัดสรรทรัพยากร และการสื่อสารกับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะก่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน นอกจากนี้  ยังช่วยท าให้มีผลประกอบการที่เป็นตัวเงินและการ
แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี ซึ่งเป็นผลจากการที่องค์กรมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริง 
(Intrinsic Responsibility) ตามความคาดหวังของนักลงทุนและสังคม ซึ่งจะช่วยให้กิจการมีทุนทาง
สังคมท่ีสูงขึ้น หรือช่วยลดต้นทุนในการพยายามแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบทางสังคมลงได้  

 นอกจากนี้ IBM Institute for Business Value (2008) ได้มีการส ารวจองค์กรชั้น
น าทั่วโลกกว่า 250 แห่ง พบว่า องค์กรธุรกิจชั้นน าในโลกกว่า 2 ใน 3 ใช้แนวคิด CSR ในการสร้าง
โอกาสในการยอดขายให้แก่ธุรกิจ (New Revenue Stream) และกว่า 54% ให้ความเชื่อมั่นว่า
กิจกรรม CSR ของตนจะเป็นส่วนผลักดันในตนเองเอาชนะคู่แข่งชั้นน าในอุตสาหกรรมได้เพราะ CSR 
จะท าให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง โอกาสในการสร้างตลาดใหม่ รวมทั้งการอยู่ในต าแหน่งที่
ได้เปรียบเทียบกว่าในตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันวิวัฒนาการของ CSR ถูกยกระดับเข้าไปเป็น
หลักในการวางกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันของธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่การประชาสัมพันธ์ แต่การมี CSR อาจ
ส่งผลดีอย่างมีสาระส าคัญต่อผลประกอบการ (Bottom Line) ของธุรกิจได้   

 
 2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO26000  

ISO26000 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ส าหรับประเทศไทยเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4272 (พ.ศ.2553) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่องการก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติตาม
ความสมัครใจโดยไม่ต้องการการรับรองมาตรฐานเหมือน ISO หมายเลขอ่ืน  
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 โดยสรุปความมุ่งหมายของ ISO26000 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 

4272 (พ.ศ.2553) ว่า องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักว่าการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
โดยผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งสะท้อนความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของ
องค์กร รวมทั้งการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี การเท่าเทียมกันของผู้คนในสังคม รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการที่
ดีจะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์มากมาย อาทิ 

-  การได้เปรียบในการแข่งขัน 
-  การด ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของธุรกิจ 
-  ความสามารถในการดึงดูดและรักษา พนักงาน ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง คู่ค้า 
-  การส่งเสริมขวัญก าลังใจ เพ่ิมเติมความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพในการ

 ท างานที่เพ่ิมข้ึนของพนักงาน 
-  ทัศนคติที่ดีของนักลงทุน และแหล่งเงินทุน 
-  ความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรกับกลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เช่น บริษัท ส่วน

 ราชการ สื่อ คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนรอบๆ บริเวณที่องค์กรไปด าเนินการอยู่ 
 เป็นต้น 

  ทั้งนี้ ISO26000 ตระหนักถึงความสามารถที่แตกต่างกันขององค์กรต่างๆ ในการน า
มาตรฐานฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ ด้วยมุ่งหวังว่าองค์กรที่อยู่ในระยะเริ่มต้นให้เริ่มศึกษาแนวปฏิบัติหรือ
เครื่องมือโดยสมัครใจที่ อ้างไว้ในมาตรฐานนี้ เ พ่ือน าไปประยุกต์ใช้จริง ในขณะที่องค์กรที่มี
ประสบการณ์อยู่แล้วก็สามารถทบทวนเครื่องมือในปัจจุบันเพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนา รวมทั้งยกระดับ
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารธุรกิจ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืนได้  
  นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO26000 เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับ
องค์กรทุกประเภท ซึ่งไม่ใช่เฉพาะองค์กรธุรกิจเท่านั้น ดังนั้น จึงมีการกล่าวถึงความรับผิดชอบต่อ
สั งคม (Social Responsibility)  แทนค าว่ า  CSR (Corporate Social Responsibility)  และใน
มาตรฐานยังกล่าวถึงการปรับตัวของผู้น ามาตรฐานไปใช้ว่าองค์ประกอบต่างๆ ของความรับผิดชอบต่อ
สังคมจะสะท้อนถึงความคาดหวังต่างๆ ของสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามข้อ
กังวลของสังคม ความคาดหวังขององค์กรก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
  หัวข้อหลัก (Core Subject) ของความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของ 
ISO26000 ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ดังนี้ 

1) การก ากับดูแลกิจการ (Organizational Governance) 
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2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) 
4) สิ่งแวดล้อม (The environment) 
5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices) 
6) ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) 
7) การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community involvement 

and development) 
 
  โดยทั้ง 7 หัวข้อหลักของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามประกาศฉบับนี้ได้มี
การอธิบายประเด็น การด าเนินการและความคาดหวังที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นเรื่องที่มีการเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดยั้ง ตามความคาดหวังทางสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น อาจมีประเด็นอ่ืนๆ เกิดข้ึนเพิ่มเติมในอนาคตอีกก็ได้ 
  องค์กรควรพิจารณาหัวข้อทั้งหมดในภาพรวม โดยเริ่มพิจารณาจากหัวข้อหลักและ
ประเด็นต่างๆ ทั้งหมด รวมทั้งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันมากกว่าที่จะเน้นพิจารณาเฉพาะประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง โดยองค์กรควรตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับกับผลกระทบที่จะได้รับก่อนตัดสินใจ
ปรับปรุงในประเด็นหนึ่งๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร 

 2.1.3 แนวคิดและวิธีการประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านมาตรฐาน ISO26000 

สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี (2556) ได้ก าหนดแบบประเมินเบื้องต้นจากมาตรฐาน 
ISO26000 แบบไม่แบ่งแยกตัวชี้วัดออกตามอุตสาหกรรม โดยระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จ าแนกตามระดับความเข้มข้นของการเปิดเผยข้อมูล ตั้งแต่การเริ่มน า CSR ไปก าหนดเป็น
แนวนโยบาย จนกระทั่งน าเป็นไปส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สร้างความสามารถในการแข่งขันในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่วัดผลเป็นตัวเลขได้ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ต่อสังคมดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดหวัง  

 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งออกเป็น 10 ระดับ ดังนี้  

  ระดับท่ี 1  ไม่มีการเปิดเผย  

  ระดับท่ี 2  มีการก าหนดไว้ในระดับนโยบาย 

  ระดับท่ี 3  เปิดเผยว่ามีการลงมือปฏิบัติจริง 

  ระดับท่ี 4  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข 
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  ระดับท่ี 5  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผล เปรียบเทียบกับอดีต และผลการเปรียบเทียบพบว่าแย่ลง 
    โดยไม่มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

  ระดับท่ี 6  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผล เปรียบเทียบกับอดีต และผลการเปรียบเทียบพบว่าคงที่ 
    โดยไม่มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

  ระดับท่ี 7  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผล เปรียบเทียบกับอดีต และผลการเปรียบเทียบพบว่าดีขึ้น 
    โดยไม่มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

  ระดับท่ี 8  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผล เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และได้ผลต่ ากว่าเป้าหมาย 

  ระดับท่ี 9  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และได้ผลเท่ากับเป้าหมาย 

 ระดับท่ี 10  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผล เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และได้ผลดีกว่าเป้าหมาย 

 โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นใช้ข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainability Report)  หรือ รายงานความรับผิดชอบต่อสั งคม  CSRR (Corporate Social 
Responsibility Report) หรือรายงานประจ าปี (Annual Report) เพ่ือประเมินระดับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO26000 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.1  

เกณฑ์การประเมินตามระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม 

Score Matrix 
Core Subject of ISO26000 

1. CG 2. HR 3. LP 4. EV 5. FP 6. CI 7. CM 

Disclosure Level 
Level1 0 0 0 0 0 0 0 

Level2 1 1 1 1 1 1 1 
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Level3 2 2 2 2 2 2 2 

Level4 3 3 3 3 3 3 3 

Level5 4 4 4 4 4 4 4 

Level6 5 5 5 5 5 5 5 

Level7 6 6 6 6 6 6 6 

Level8 7 7 7 7 7 7 7 

Level9 8 8 8 8 8 8 8 

Level10 9 9 9 9 9 9 9 

หมายเหตุ อักษรย่อส าหรับ Core Subject of ISO26000 
CG   = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการก ากับดูแลกิจการ (Organizational Governance)                             
HR   = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)                                         
LP   = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)                               
EV   = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (The environment)                                           
FP   = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices)                     
CI    = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues)                               
CM  = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community 
involvement and development) 
 
 2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร (Earnings Quality) 

 การตกแต่งผลก าไร หมายถึง การตกแต่งผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารซึ่งอาศัย
ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลโดยใช้ดุลยพินิจในการท างบการเงิน หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
บัญชี การจัดท ารายงานทางการเงินที่ไม่ชัดเจนและคลุมเครือ เพ่ือน าเสนอต่อบุคคลภายนอก ที่ใช้งบ
การเงินเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหารและความคาดหวังของนัก
ลงทุน เพ่ือท าให้งบการเงินแสดงตัวเลขที่น่าพอใจก็จะสามารถดึงดูดนักลงทุนได้ (กนิษฐา โสดามรรค, 
2554) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการและการตกแต่ง
ก าไร กรณีศึกษาบริษัทที่มีการจัดอันดับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของคมกฤต จงประกิจ
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พงษ์ (2551) ได้อ้างถึง แวววัน นามสกุล (2545) และ Schroeder (1990) ว่า การตกแต่งก าไรเป็น
ความพยายามของผู้บริหารที่จะเพ่ิมก าไรในระยะสั้น บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าก าไรมีผลต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุน โดยมีความพยายามในหลายลักษณะ  เช่น การชะลอการตัดสินใจลงทุน การใช้
มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีการบังคับใช้เนื่องจากจะท าให้งบการเงินแสดงตัวเลขที่ดีขึ้น โดยการ
ตกแต่งก าไรเป็นไปได้ทั้งการพยายามแสดงก าไรให้สูงขึ้นและความพยายามบันทึกค่าใช้จ่ายสูงเพ่ือ
ประโยชน์ทางภาษี หรือเพ่ือเลื่อนก าไรไปรับรู้รอบบัญชีถัดไปให้มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าที่
คาดการณ์ไว้ 

 Ayres (1994) กล่าวว่าการตกแต่งก าไรเป็นการจัดโครงสร้างการรายงานก าไรหรือ
การจัดโครงสร้างการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสินใจผลิตหรือลงทุน เช่น การไม่ลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้ก าไรออกมาดูดี ซึ่งได้มีการจ าแนกแบบของ Earnings Management ไว้
ดังนี้ 

 1) Accrual Management การปรับเปลี่ยนประมาณการทางการบัญชี เช่น อายุ
  การใช้งานของสินทรัพย์ หรือการปรับเปลี่ยนรายการค้างรับ ค้างจ่าย  

 2) Adopting of Mandatory Accounting Policies การตัดสินใจของผู้บริหารที่
  จะน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้กับบริษัท ซึ่งอาจจะส่งผลต่องบการเงินของบริษัท
  ได้ 

 3) Voluntary Accounting Change การเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีที่ยอมรับกัน
  โดยทั่วไป เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ของผลการด าเนินงาน 

 ในขณะที่  Mulford and Comiskey (2002) ได้มีการจ าแนกประเภทของการ
ตกแต่งก าไรภายใต้ความหมายว่าเป็นการปรับแต่งผลการด าเนินงานด้วยความจงใจที่จะต้องการให้ผล
การด าเนินงานออกมาในทิศทางท่ีต้องการ อาทิ  
  การเพ่ิมก าไรของงวดปัจจุบันให้สูงขึ้น (Boosting current year performance) 
เช่น การเร่งรับรู้รายได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็น หรือจะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์ หรือการไม่
บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

 รายการทางการค้าอีกรายการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการตกแต่งก าไรคือ รายการค้าง
รับค้างจ่าย (Accruals) หมายถึง การบันทึกรายรับ หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เงิน
สดเข้ามา หรือจ่ายออกไปจากกิจการก็ตาม ซึ่งจะกระทบต่อกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ
กิจการในอนาคตได้ เนื่องจากก าไรสุทธิของบริษัทประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ กระแสเงินสดจากการ
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ด าเนินงานกับรายการค้างรับค้างจ่าย โดยกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นกระแสเงินสดที่เกิดขึ้น
ในงวดนั้น ดังนั้น ถ้าบริษัทตกแต่งก าไรจะสามารถท าผ่านทางรายการค้างรับค้างจ่าย โดยการรับรู้
ก าไรก่อนแม้ยังไม่ได้เงินสดเข้ามา และชะลอการใช้จ่ายออกไป 

 รายการค้างรับค้างจ่ายสามารถแบ่งตามการควบคุมได้ 2 ประเภท (Ayers, 2006) 
คือ  

 1) รายการค้างรับค้างจ่ายที่บริษัทควบคุมได้ (Discretionary Accruals) เป็น
 รายการค้างรับค้างจ่ายซึ่งถูกควบคุมจากบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
 การควบคุมของฝ่ายบริหาร 
 2) รายการค้างรับค้างจ่ายที่บริษัทควบคุมไม่ได้ (Non-discretionary Accruals) 
 เป็นรายการค้างรับค้างจ่ายจากการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเกิดตามภาวะเศรษฐกิจไม่
 สามารถควบคุมได้ เกี่ยวข้องกับระดับการเติบโตของยอดขายในอุตสาหกรรม รวมถึง
 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาวะทั่วๆ ไปของเศรษฐกิจ 

  รายการค้างรับค้างจ่ายสามารถแบ่งตามระยะเวลาได้ 2 ประเภท คือ 
 1) รายการค้างรับค้างจ่ายระยะสั้น หมายถึงรายการค้างรับค้างจ่ายที่เกี่ยวกับการ
 ปรับเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหนี้สินหมุนเวียน และเกี่ยวกับการด าเนินงานวันต่อวัน 
 ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบริหารสามารถเปลี่ยนแปลงรายการค้างรับค้างจ่ายโดยการบันทึก
 รายการรับรู้รายได้รับล่วงหน้า ชะลอการค่าใช้จ่ายต่างๆ การบันทึกรายการหนี้เสีย
 น้อย และ/หรือ เปลี่ยนนโยบายในการบันทึกบัญชี เป็นต้น 
 2) รายการค้างรับค้างจ่ายระยะยาว หมายถึงรายการค้างรับค้างจ่ายที่เกี่ยวกับการ
 ปรับเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหนี้สินระยะยาว เช่น การชะลอการบันทึกค่าเสื่อมราคา 
 การลดภาษีค้างจ่าย การรับรู้รายได้จากรายการพิเศษ เป็นต้น 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผู้บริหารสามารถเลือกใช้วิธีการปรับแต่งตัวเลข
ก าไรด้วยหลากหลายวิธี โดยวิธีที่ได้รับความนิยม (กนิษฐา โสดามรรค, 2554) อาทิ  

  1. Cookie Jar Reserve Technique เพ่ือส ารองก าไรไว้ใช้ในอนาคต 

      เนื่องจากกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องประมาณการและรับรู้ภาระ
   ผูกพันที ่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร จึงท าให้เกิด 
   โอกาสให้ผู้บริหารตกแต่งก าไรให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการได้ โดย 
   รายการที่ถูกน ามาใช้ในการท า Cookie Jar Reserve เช่น รายการสินค้า
   รับคืนและส่วนลด ประมาณการหนี้สูญประมาณการค่าเสื่อมสภาพ  
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   ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ประมาณการค่าใช้จ่าย 
   ผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น 

  2. Big Bath Technique รับรู้ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในปัจจุบัน เพ่ือหวังผล
   ก าไรที่ดีกว่าในอนาคต เช่น การปรับโครงสร้างการด าเนินงาน การปรับ
   โครงสร้างหนี้ การประมาณการด้อยค่าหรือการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ การ
   ยกเลิกด าเนินงาน เป็นต้น 

  3. Big Bet on The Future Techniques การเข้าซื้อกิจการ เพ่ือให้งบ
   การเงินออกมาตามท่ีต้องการ ซึ่งจะท าให้ก าไรของกิจการสูงขึ้น 
   อย่างแน่นอน โดยผู้บริหารมักมีวิธีการต่างๆ เช่น การตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่าย
   ในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทที่ถูกซ้ือ ณ  วันที่เข้าซ้ือกิจการ เพ่ือลด    
   ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหวังว่าจะมีช่วยให้แสดงก าไรที่ดีขึ้น 
   หรือรวมทั้งการพยายามรวบรวมรายได้ของกิจการที่ถูกซื้อเป็นรายได้ของ
   งบการเงินรวมท าให้ก าไรเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 

  4. Accounting Method Choice การเลือกวิธีการทางบัญชีที่ท าให้ 
   ผู้บริหารมีโอกาสให้กิจการสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามดุลยพินิจ เช่น วิธีการ
   ค านวณค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 

  5.  Immaterial Misapplication or Accounting Principles ผู้ บ ริ ห า ร
   เลือกที่จะพยายามแสดงผลก าไรให้เป็นไปตามที่นักลงทุนต้องการโดยใช้
   การตกแต่งตัวเลขท่ีมีมูลค่าที่ไม่มีนัยส าคัญ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ 
   ความส าคัญในรายละเอียดดังกล่าว แม้ว่ารายการต่างๆ เมื่อรวมมูลค่าแล้ว
   อาจเพิ่มมูลค่ากลับมามีนัยส าคัญก็ได้ 

  6. Premature Recognition of Revenue โดยกิจการอาจพยายาม 
   แสดงผลก าไรในงวดปัจจุบันให้สูงขึ้น โดยรับรู้รายได้ก่อนเงื่อนไขการรับรู้
   รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 37 

 
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับคุณภาพก าไร 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีความสัมพันธ์ก้บ
คุณภาพก าไรของบริษัท ดังนี้ 
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 งานวิจัยของ Almahrog, Marai and Knežević (2015)  ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการเปิดเผยข้อมูล CSRR กับการตกแต่งก าไรทั้งแบบ Real-EM และ Accrual-based EM 
พบว่า กิจการที่มีการเปิดเผยข้อมูล CSRR อย่างครบถ้วนย่อมจะมีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน
อย่างมีความรับผิดชอบเช่นกัน และ CSR จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตกแต่งก าไรในงบการเงิน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Narges, Darabi and Mahmoodi (2014) Babajani (2005) Brammer and Millington (2008) 
Choi, Lee and Park (2013) Salewski and Zulch (2014) และ Adams and Frost (2006) ที่ได้
สรุปผลการวิจัยไว้เช่นเดียวกันว่า การเปิดเผยข้อมูล CSRR มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
คุณภาพก าไร ทั้งนี้ งานวิจัยของ Yip, Van Staden and Cahan (2011) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
การตกแต่งก าไรกับการเปิดเผยรายงาน CSRR ของกิจการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นไปในทิศ
ทางตรงข้ามกัน ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยบางส่วนที่พบว่า การเปิดเผยข้อมูล CSRR ไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพก าไร เช่น การศึกษาของ Fan (2013) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูล 
CSRR และการตกแต่งก าไรโดยเทคนิคแบบ Discretionary Accrual พบว่า CSRR ไม่มีความสัมพันธ์
กับการตกแต่งก าไร ผู้วิจัยอธิบายว่า อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างบริษัทที่ส ารวจมีความแตกต่างใน
มาตรฐานการใช้ CSR ค่อนข้างมาก รวมทั้งการท า CSR ในบางประเทศยังไม่เป็นไปในทิศทางที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต้องการ จึงไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร เช่นเดียวกับการศึกษาความสัมพันธ์ของการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับการตกแต่งก าไร ภายใต้บทบาทของต้นทุนทาง
การเมือง ของชิดดาว กิติคุณานนท์ (2555) พบว่า ส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับการตกแต่งก าไร ส่วนธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรพบว่ามีเพียงการเปิดเผยข้อมูล CSR ในเว็บไซต์มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับการตกแต่งก าไร ในขณะเดียวกันหากเป็นการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืน หรือ
รายงานประจ าปี จะไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อคุณภาพก าไร  

 
2.3 ตัวแปรควบคุม 

 นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อ
คุณภาพก าไร ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาเป็นตัวแปรควบคุมในงานวิจัยนี้ ดังนี้ 

2.3.1 ขนาดกิจการ (Total Assets) 
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 งานวิจัยของ นิรมล แก้วพิกุล (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแล

กิจการที่ดีกับการตกแต่งก าไร กรณีศึกษา บริษัทจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่าขนาดกิจการ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตกแต่งก าไรของกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสนิทพิมพ์ พลอย
ธรรมชาติ (2556) ที่สรุปว่าขนาดบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการตกแต่งก าไร  

2.3.2 สัดส่วนหนี้สิน (Financial Leverage) 

 งานวิจัย Zinkevičiene and Rudžioniene (2004) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สัดส่วนหนี้สินและการเลือกใช้วิธีการทางบัญชี พบว่า เพ่ือให้ธุรกิจไม่มีข้อจ ากัดจากเงื่อนไขทาง
การเงิน (Debt Covenants) ผู้บริหารจะใช้การตกแต่งก าไรเป็นเครื่องมือในการลดอุปสรรคด้าน
การเงิน ดังนั้น กิจการที่มีสัดส่วนหนี้สินสูง มีแนวโน้มที่จะมีการตกแต่งก าไรค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสนิทพิมพ์ พลอยธรรมชาติ (2556) ที่สรุปว่าระดับหนี้สินของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญกับการตกแต่งก าไร 

2.3.3 อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) 

 งานวิจัยของ Skinner and Slone (2002) พบว่ายอดขายที่เติบโตเป็นเหตุท าให้เกิด
แรงจูงใจในการจัดการก าไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ  รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น  ผู้วิจัยได้
เลือกแนวทางการประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมจากหัวข้อหลัก (Core Subject) ของความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของ ISO26000 ทั้ง 7 ด้าน และได้น าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรม มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัย   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ของบริษัทจด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับคุณภาพก าไร ส าหรับปี พ.ศ. 2554-2558        
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการผลักดันและมุ่งม่ัน
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเทคนิคการประเมิน
คะแนนตามมาตรฐาน ISO26000 ที่มีผลต่อคุณภาพก าไรในงบแสดงผลการด าเนินงานของบริษัท 
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการวิจัยตามหัวข้อ ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. วิธีการเก็บข้อมูล 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 4. สมมติฐานงานวิจัย 
 5. ตัวแบบที่ใช้ในการวิจัย 
 6. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป้าหมายของงานวิจัยนี้ ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้ง SET และ MAI รวมทั้งสิ้น 697 บริษัท โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจะรวมเฉพาะบริษัท
จดทะเบียนที่มีการเปิดเผยงบการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีการรายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม เช่น รายงานการพัฒนา
เพ่ือความยั่งยืน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรายงานประจ าปีในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 
เช่นกัน 

 
3.2 วิธีการเก็บข้อมูล 

การเก็บข้อมูลจะรวบรวมจาก งบการเงิน รายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรายงานประจ าปี จากเว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 

 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR)   

 งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อ
สังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับคุณภาพก าไร โดยผู้วิจัยได้เลือก
แนวทางการประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมจากหัวข้อหลัก (Core Subject) ของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามแนวทางของ ISO26000 ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ดังนี้ 

1) การก ากับดูแลกิจการ (Organizational Governance)  

2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) 

4) สิ่งแวดล้อม (The environment) 

5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices) 

6) ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) 

7) การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community 
involvement and development) 

   โดยคะแนนระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้วิจัยจะอ้างอิงจาก
แบบประเมินของ สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี (2556) ซึ่งได้ก าหนดแบบประเมินเบื้องต้นจากมาตรฐาน 
ISO26000 แบบไม่แบ่งแยกตัวชี้วัดออกตามอุตสาหกรรม โดยระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จ าแนกตามระดับความเข้มข้นของการเปิดเผยข้อมูล  

  ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งออกเป็น 10 ระดับ ดังนี้  

  ระดับท่ี 1  ไม่มีการเปิดเผย  

  ระดับท่ี 2  มีการก าหนดไว้ในระดับนโยบาย 

  ระดับท่ี 3  เปิดเผยว่ามีการลงมือปฏิบัติจริง 

  ระดับท่ี 4  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข 

  ระดับท่ี 5  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผล เปรียบเทียบกับอดีต และผลการเปรียบเทียบพบว่าแย่ลง 
    โดยไม่มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
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  ระดับท่ี 6  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผล เปรียบเทียบกับอดีต และผลการเปรียบเทียบพบว่าคงที่ 
    โดยไม่มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

  ระดับท่ี 7  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผล เปรียบเทียบกับอดีต และผลการเปรียบเทียบพบว่าดีขึ้น 
    โดยไม่มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

  ระดับท่ี 8  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผล เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และได้ผลต่ ากว่าเป้าหมาย 

  ระดับท่ี 9  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผล เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และได้ผลเท่ากับเป้าหมาย 

 ระดับท่ี 10  มีการเปิดเผยผลการปฏิบัตินั้นออกมาในเป็นตัวเลข โดยมีการ 
    แสดงผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และได้ผลดีกว่าเป้าหมาย 

 โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นใช้ข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability 
Report) หรือ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSRR (Corporate Social Responsibility Report
) หรือรายงานประจ าปี (Annual Report) เพ่ือประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมบนมาตรฐาน 
ISO26000 ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1  

เกณฑ์การประเมินตามระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

Score Matrix 
Core Subject of ISO26000 

1. CG 2. HR 3. LP 4. EV 5. FP 6. CI 7. CM 

Disclosure Level 

Level1 0 0 0 0 0 0 0 

Level2 1 1 1 1 1 1 1 

Level3 2 2 2 2 2 2 2 

Level4 3 3 3 3 3 3 3 
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Level5 4 4 4 4 4 4 4 

Level6 5 5 5 5 5 5 5 

Level7 6 6 6 6 6 6 6 

Level8 7 7 7 7 7 7 7 

Level9 8 8 8 8 8 8 8 

Level10 9 9 9 9 9 9 9 

หมายเหตุ อักษรย่อส าหรับ Core Subject of ISO26000 
CG   = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการก ากับดูแลกิจการ (Organizational Governance)                             
HR   = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)                                         
LP   = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)                               
EV   = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (The environment)                                           
FP   = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices)                     
CI    = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues)                               
CM  = ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community 
involvement and development) 
 
 3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

การตกแต่งก าไร 

ผู้วิจัยใช้แบบจ าลอง M-Score โดย Beneish (1999) ซึ่งเป็นแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือตรวจสอบการตกแต่งก าไร (M ย่อมาจาก “Manipulation of earnings”) และมีการ
น ามาใช้ในงานวิจัยต่างๆ เช่น Christianto and Budiharta (2014) พบว่า แบบจ าลอง M-Score 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ในการตรวจสอบว่ามีบริษัทใดที่มีแนวโน้มในการตกแต่งตัวเลขก าไรบ้าง 
และงานวิจัยของ Tarjo and Herawati (2015) สรุปว่า M-Score สามารถใช้ในการตรวจสอบการ
ตกแต่งงบการเงินได้ Beneish (1999) ใช้ข้อมูลจากงบการเงินมาค านวณระดับการตกแต่งก าไร โดย
ค่า M-score ที่สูงขึ้น แสดงถึงความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นท่ีงบการเงินของกิจการจะมีการตกแต่งก าไร 
แบบจ าลอง M-Score จ าแนกองค์ประกอบของการตกแต่งก าไรได้ 8 ดัชนี ดังนี้ 
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M-Score (Manipulation Index)  
= -4.840 + 0.920DSRIit +0.528GMIit + 0.404AQIit + 0.892SGIit + 0.115DEPIit - 
0.172SGAIit + 4.679TATAit – 0.327LVGIit  

  
 ความหมายของ 8 ดัชนีใน M-Score Model ได้แก่ 
 
 1) ดัชนีลูกหนี้การค้าต่อยอดขาย DSRI (Days’ Sales Receivable Index)  
 = (ARt/REVt) / (ARt-1/REVt-1) 
 คือดัชนีที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าต่อยอดขาย 2 ปีติดตอ่กัน 
ซึ่งแสดงถึงระยะเวลาในการเก็บหนี้ที่เพ่ิมขึ้นหรือเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้สินเชื่อ
เพ่ือกระตุ้นยอดขาย หรือการสร้างรายได้ให้สูงเกินจริงซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่ามีการตกแต่งก าไรผ่าน
งบการเงิน หากดัชนีมีค่าสูงขึ้นโอกาสที่รายได้และก าไรจะถูกท าให้สูงเกินจริงเพ่ิมขึ้นด้วย  
 
 2) ดัชนีอัตราก าไรขั้นต้น GMI (Gross Margin Index)  
 = [(Sales t-1 – Cost of goods soldt-1)/Sels t-1] / [(Salest – Cost of goods soldt) 
/ Salest ] 
 คือดัชนีที่แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการรายได้ 2 ปีติดตอ่กัน หากผลการค านวณ
ดัชนีมีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงความสามารถในการท าก าไรที่ลดลงหรือเป็นสัญญาณเชิงลบของบริษัท 
หรือเป็นสัญญาณว่ามีการตกแต่งก าไรผ่านงบการเงิน  
 
 3) ดัชนีคุณภาพสินทรัพย์ AQI (Asset Quality Index)  
 = [(1 – Current Assetst + PPEt) / Total Assetst]  
             / [(1 –Current Assetst-1 + PPEt-1) / Total Assetst-1] 
 คือดัชนีที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ 2 ปีติดต่อกัน เป็นดัชนีวัด
คุณภาพของสินทรัพย์ เพ่ือวัดสัดส่วนของสินทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยพิจารณาจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวมถึงที่ดินอาคารและอุปกรณ์กับยอดรวมสินทรัพย์ในปี 
เปรียบเทียบกับปีก่อน หากผลการค านวณดัชนีมีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงการใช้สินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นหรือ
เป็นสัญญาณว่ามีการตกแต่งก าไรผ่านงบการเงิน 
 
 4) ดัชนีการเติบโตของยอดขาย SGI (Sales Growth Index)  
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 = REVt / REVt-1 
 คือดัชนีที่แสดงความสามารถในการบริหารผลักดันให้เกิดยอดขาย หากผลการค านวณดัชนีมี
ค่ามากกว่า 1 แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายหรือเป็นสัญญาณว่ามีการตกแต่งก าไรผ่านงบการเงิน 
 
 5) ดัชนีค่าเสื่อมราคา DEPI (Depreciation Index)  
 = [Depreciationt-1 / (Depreciationt-1 + PPE t-1)]  
                [Depreciationt / (Depreciationt + PPE t)] 
 คือดัชนีที่แสดงการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์ 2 ปีติดตอ่กัน โดยพิจารณาจากค่าเสื่อมราคา
กับท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาปีก่อน เปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน หากผลการค านวณ
ดัชนีมีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชี การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่า
เสื่อมราคา หรือการลงทุนขยายกิจการที่เพ่ิมข้ึน หรือเป็นสัญญาณว่ามีการตกแต่งก าไรผ่านงบการเงิน 
 
 6) ดัชนีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร SGAI (Sales General and Administrative 
Expenses Index) = (SGAt/REVt) / (SGAt-1/REVt-1) 
 คือดัชนีที่แสดงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2 ปีติดตอ่กัน โดยพิจารณา
จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกับยอดขายในปีปัจจุบัน เทียบกับปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารกับยอดขายมีความสัมพันธ์กัน หากผลการค านวณดัชนีมากกว่า 1 แสดงถึง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพ่ิมขึ้น หรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพ่ิมขึ้นแต่ไม่สัมพันธ์
กับยอดขายที่ไม่เพ่ิมข้ึน จึงเป็นสัญญาณว่ามีการตกแต่งก าไรผ่านงบการเงิน  
 
 7) ดัชนียอดรวมของรายการคงค้างต่อยอดรวมของสินทรัพย์ TATA (Total Accruals 

to Total Assets Index)  =  (ΔCurrent Assetst -  ΔCasht –  ΔCurrent Liabilitiest                        

– ΔCurrent mutualities of long-term debtt – ΔIncome Tax Payablet – Depreciation 
and Amortizationt) / Total Assetst 
 คือดัชนีที่แสดงการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 2 ปีติดต่อกัน โดยพิจารณา
จากยอดรวมของรายการคงค้างปีปัจจุบันหักปีก่อน เปรียบเทียบกับยอดรวมสินทรัพย์ปีปัจจุบัน หาก
ผลการค านวณดัชนีมากกว่า 1 แสดงถึงรายการคงค้างที่เพ่ิมขึ้น  หรือเป็นสัญญาณว่ามีการตกแต่ง
ก าไรผ่านงบการเงิน  
 
 8) ดัชนีภาระหนี้สิน LVGI (Leverage Index)  
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= [ (Long-term Debtt + Current Liabilitiest) / TAt ] 
   [ (Long-term Debtt-1 + Current Liabilitiest-1) / TAt-1 ] 
 คือดัชนีแสดงการเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน 2 ปีติดต่อกัน พิจารณาจากยอดรวมของหนี้สินกับยอด
รวมสินทรัพย์ปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน หากยอดรวมมากกว่า 1 แสดงถึงภาระหนี้สินที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็น
แรงจูงใจให้ผู้บริหารหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเพ่ือลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็น
สัญญาณว่ามีการตกแต่งก าไรผ่านงบการเงิน 

 3.3.3 ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 

 1.) ขนาดกิจการ (Total Assets) 

 งานวิจัยนี้วัดขนาดของกิจการจากค่า Log ของยอดสินทรัพย์รวมต้นปี ตามงานวิจัย
ของ นิรมล แก้วพิกุล (2554) และสนิทพิมพ์ พลอยธรรมชาติ (2556) 

 2.) สัดส่วนหนี้สิน (Financial Leverage) 

 งานวิจัยนี้วัดสัดส่วนหนี้สินจากอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมต้นปี ตามงานวิจัย
ของ Zinkevičiene and Rudžioniene (2004) และสนิทพิมพ์ พลอยธรรมชาติ (2556) 

 3.) อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) 

 งานวิจัยนี้วัดอัตราการเติบโตของยอดขายปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า  ตาม
งานวิจัยของ Skinner and Slone (2002) ที่สรุปว่ายอดขายที่เติบโตเป็นเหตุท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การจัดการก าไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
3.4 สมมติฐานงานวิจัย 

 H0 : คะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 

H1 : คะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 

 
3.5 ตัวแบบท่ีใช้ในการวิจัย 

 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
ต่อคุณภาพก าไรของงานวิจัยนี้เป็นดังนี้ 
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M-Score = β0 + β1CG + β2HR + β3LP + β4EV + β5FP + β6CI + β7CM  

+ β8Sz + β9LEV + β10SG + ε 
 M-Score = M-Score โดย Beneish (1999) เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือตรวจสอบ
การตกแต่งก าไร 
 CG   = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการก ากับดูแลกิจการ (Organizational 
Governance)  
 HR   = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
 LP   = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) 
 EV   = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (The environment) 
 FP   = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติที่ เป็นธรรม (Fair Operating 
Practices) 
 CI    = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) 
 CM = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
(Community involvement and development) 
 Sz = ขนาดของบริษัทโดยวัดจากค่าลอกการิทึมฐานธรรมชาติของสินทรัพย์รวมของกิจการ
ต้นงวด 
 LEV = อัตราเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมต้นงวด 
 SG = อัตราการเติบโตของยอดขายปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า 

 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปตัวแปรและวัดค่าในการวิจัยครั้งนี้ได้และแบ่งวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกได้ดังนี้ 

 3.6.1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปลักษณะข้อมูล
เบื้องต้นของแต่ละตัวแปร ได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล เป็น
ต้น 

 3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ที่ใช้คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) เ พ่ือทดสอบและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมต่อคุณภาพก าไร โดยจะเป็นไปตามสมมติฐานเมื่อได้เมื่อระดับนัยส าคัญ
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ที่ได้ (P-Value) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ ที่ 0.05 และพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์จากค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงส่วน (Coefficient) 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการผลักดันและ
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเทคนิคการประเมิน
คะแนนตามมาตรฐาน ISO26000 ที่กับคุณภาพก าไรในงบการเงินของบริษัท ในช่วงปี พ.ศ. 2554-
2558 โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางและกราฟประกอบค าอธิบาย โดย
เรียงล าดับหัวข้อและผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้  

 4.1 ข้อมูลจ านวนกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในภาพรวมและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม  

 4.2 ข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทั้งในภาพรวมของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม 

  4.2.1 คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการก ากับดูแลกิจการ 

  4.2.2 คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชน 

  4.2.3 คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน 

  4.2.4 คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 

  4.2.5 คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรม 

  4.2.6 คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านประเด็นด้านผู้บริโภค 

  4.2.7 คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
การพัฒนาชุมชน 

  4.2.8 ขนาดของบริษัทโดยวัดจากค่าลอกการิทึมฐานธรรมชาติของ
สินทรัพย์รวมของกิจการต้นงวด 

  4.2.9 อัตราเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมต้นงวด 

  4.2.10 อัตราการเติบโตของยอดขายปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า 

  4.2.11 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อตรวจสอบการตกแต่งก าไร 

 4.3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา (Correlation 
Analysis)  
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 4.4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือ

ทดสอบและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมต่อคุณภาพก าไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม 

 
4.1 ข้อมูลจ านวนกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภาพรวม
และแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม  

ตารางที่ 4.1 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภาพรวมและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม          
ที่เปิดเผยงบการเงิน ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 ครบถ้วน 

 

 จ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทั้ง SET และ MAI จ านวน 709 บริษัท พบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้  ในช่วงปี พ.ศ. 
2554-2558 ครบถ้วนจ านวน 547 บริษัท หรือคิดเป็น 77% โดยพบว่าเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุด โดยมีจ านวน 123 บริษัท คิดเป็น 22.49% รองลงมาคือกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรมจ านวน 103 บริษัท คิดเป็น 18.83% อันดับ 3 คือกลุ่มอุตสาหกรรมบริการจ านวน 
101 บริษัท คิดเป็น 18.46% อันดับ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จ านวน 51 บริษัท คิดเป็น 
9.32% อันดับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 44 บริษัท คิดเป็น 8.04% 
อันดับ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จ านวน 42 บริษัท คิดเป็น 7.68% อันดับ 7 กลุ่มอุตสาหกรรม

ล ำดับ กลุ่มอุตสำหกรรม จ ำนวนบริษัทจดทะเบียน จ ำนวนบริษัทที่เข้ำเงื่อนไข %สัดส่วน

1 อสังหาริมทรัพย์และกอ่สร้าง 169 123 22.49%

2 สินค้าอตุสาหกรรม 121 103 18.83%

3 บริการ 134 101 18.46%

4 ธุรกจิการเงิน 66 51 9.32%

5 เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 58 44 8.04%

6 เทคโนโลยี 48 42 7.68%

7 สินค้าอปุโภคบริโภค 48 41 7.50%

8 ทรัพยากร 53 33 6.03%

9 อืน่ๆ 12 9 1.65%

รวม 709 547 100.00%

จ านวนบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 77%
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สินค้าอุปโภคบริโภค จ านวน 41 บริษัท คิดเป็น 7.50% อันดับ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จ านวน 
33 บริษัท คิดเป็น 6.03% และอันดับ 9 อ่ืนๆ จ านวน 9 บริษัท คิดเป็น 1.65% 

 
4.2 ข้อมูลสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท้ังในภาพรวมของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม 

 ข้อมูลค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท้ังในภาพรวมของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรมแสดงในตารางที่ 4.2               
ตารางที่ 4.2

 
 โดยที่ M-Score = M-Score เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือตรวจสอบการ

ตกแต่งก าไรโดย  Beneish (1999) 

 Sz = ขนาดของบริษัทโดยวัดจากค่าลอกการิทึมฐานธรรมชาติของสินทรัพย์รวมของ
กิจการต้นงวด 

 LEV = อัตราเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมต้นงวด 

 SG = อัตราการเติบโตของยอดขายปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า 

 CG   =  คะแนนคว ามรั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ สั ง คม ด้ า น ก า รก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร 
(Organizational Governance)  

 HR   = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

 LP   = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor 
Practices) 

ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต

กลุ่มอตุสาหกรรม  MSCore Sz LEV SG  CG  HR  LP  EV  FP  CI  CM

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร -2.4916 14.9006 0.4178 -0.1740 1.4091 0.8727 1.1000 1.4727 0.9227 0.9773 1.3773

ทรัพยากร -2.2332 16.2210 0.5315 -0.0446 1.7333 1.2121 1.6485 2.6061 1.3758 1.3879 2.0000

เทคโนโลยี 5.0450 15.1583 0.5497 -0.0957 1.5905 0.8571 1.1952 1.4048 1.0381 1.0333 1.5238

ธุรกจิการเงิน 1.0233 16.4913 0.6673 -0.4772 1.7569 1.0314 1.0588 1.3176 1.0039 1.0039 1.3412

บริการ 0.3723 14.2914 0.4218 0.0291 1.4495 0.8297 0.9525 1.2535 0.8495 0.9525 1.2119

สินค้าอตุสาหกรรม -2.6535 14.3075 0.4108 0.0008 1.3204 0.6505 0.8000 1.1379 0.7146 0.7184 0.8874

สินค้าอปุโภคบริโภค -2.6048 14.1909 0.2864 -0.1160 1.3561 0.7024 0.8780 1.1122 0.7171 0.7171 0.8195

อสังหาริมทรัพย์และกอ่สร้าง -0.1964 14.8208 0.3868 -0.0861 1.2098 0.6016 0.6455 0.8195 0.6098 0.6081 0.8146

อืน่ๆ 5.1002 14.0136 1.7525 2.7539 0.3556 0.1556 0.1556 0.1556 0.1556 0.1556 0.1556

Grand Total -0.4388 14.8384 0.4626 -0.0457 1.3996 0.7715 0.9185 1.2223 0.8154 0.8395 1.1115
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 EV   = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (The environment) 

 FP   = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating 
 Practices) 

 CI    = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer 
Issues) 

 CM = คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนา
ชุมชน  (Community involvement and development) 

 จากค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะพบว่า 

 1.) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือตรวจสอบการตกแต่งก าไร (M-Score) บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภาพรวมและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เปิดเผย
งบการเงิน ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ -0.4388  ซึ่งหมายความว่า
โดยเฉลี่ยแล้วบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มที่จะไม่มีการตกแต่งก าไร นั่นคือมีการ
น าเสนอก าไรที่มีคุณภาพ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มของการตกแต่งก าไรต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งหมายถึงกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่อไปนี้มีการแสดงผลก าไรที่มีคุณภาพสูงกว่าภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้แก่ อันดับ 1 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -2.6535 อันดับ 
2 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -2.6048 อันดับ 3 คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -2.4916 และอันดับที่ 4 คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -2.2332  

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มของการตกแต่งก าไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งหมายถึงกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่อไปนี้มีการแสดงผลก าไรที่มีคุณภาพต่ ากว่าภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้แก่  อันดับ 1 คือ กลุ่มอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.1002 อันดับ 2 คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.0450 อันดับ 3 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.0233 
อันดับที่ 4 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.3723 และอันดับที่ 5 คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -0.1964 

 2.) ขนาดของบริษัทโดยวัดจากค่าลอกการิทึมฐานธรรมชาติของสินทรัพย์รวมของ
กิจการต้นงวด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 14.8384  
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 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดของบริษัทโดยวัดจากค่าลอกการิทึมฐานธรรมชาติของ

สินทรัพย์รวมของกิจการต้นงวดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันดับ 1 
คือ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.4913  อันดับ 2 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.2210 อันดับ 3 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 15.1583 และ
อันดับ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.9006 

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดของบริษัทโดยวัดจากค่าลอกการิทึมฐานธรรมชาติของ
สินทรัพย์รวมของกิจการต้นงวดต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันดับ 1 
คือ กลุ่มอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.0136 อันดับ 2 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 14.1909 อันดับ 3 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการค่าเฉลี่ยอยู่ที่  14.2914 อันดับ 4 คือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.3075 และ อันดับ 5 คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.8208 

 3.) อัตราเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมต้นงวด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 0.4626 

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จากโครงสร้างเงินทุนจากอัตราเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมต้นงวด อันดับ 1 คือ 
กลุ่มอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.7525 อันดับ 2 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.6673 
อันดับ 3 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5497 และอันดับ 4 คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5315 

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จากโครงสร้างเงินทุนจากอัตราเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมต้นงวด อันดับ 1 คือ 
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.2864 อันดับ 2 คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 0.3868 อันดับ 3 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 0.4108 อันดับ 4 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.4178 
และอันดับ 5 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.4218 

 4.) อัตราการเติบโตของยอดขายปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ที ่-0.0457 

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า สู ง
กว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันดับ 1 คือ กลุ่มอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.7539 อันดับ 2 คือกลุ่มอุตสาหกรรมบริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.0291 อันดับ 3 คือกลุ่มอุตสาหกรรม
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สินค้าอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.0008  และอันดับ 4 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ -0.446 

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันดับ 1 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -0.4772 อันดับ 2 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -
0.1740 อันดับ 3  คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -0.1160 อันดับ 4 คือ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  -0.0957 และอันดับ 5 คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -0.0861  

 5.) คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการก ากับดูแลกิจการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ที่ 1.3996 หมายความว่าในช่วง พ.ศ. 2554-2558 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการในระดับนโยบายเท่านั้น โดยทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาด
หลักทรัพยฯ์ มีการเปิดเผยข้อมูลการก ากับดูแลกิจการในระดับนโยบายในลักษณะเดียวกัน 

 6.) คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 
0.7715 ซึ่งหมายความว่าในช่วง พ.ศ. 2554-2558 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนมาก
จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชน โดยทุกกลุ่มอุตสาหกรรมใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลการก ากับดูแลกิจการในระดับนโยบายในลักษณะเดียวกัน  

 ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านสิทธิมนุษยชน อยู่ที่  1.2121 และ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  1.0314 
หมายความว่าในช่วง พ.ศ. 2554-2558 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มของการเปิดเผย
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชนในระดับนโยบาย ซึ่งถือว่ามีการเปิดเผยข้อมูลสูงกว่า
มาตรฐานของบริษัทท่ัวไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 7.) คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านแรงงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ที่ 0.9185 ซึ่งหมายความว่าในช่วง พ.ศ. 2554-2558 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ส่วนมากจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน โดยทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลการก ากับดูแลกิจการในระดับนโยบายใน
ลักษณะเดียวกัน  

 ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการ
ปฏิบัติด้านแรงงานสูงกว่ามาตรฐานของบริษัททั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ มีแนวโน้มของการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน



34 
 

การปฏิบัติด้านแรงงานในระดับนโยบาย อันดับ 1 อุตสาหกรรมทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6485 
อันดับ 2 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.1952 อันดับ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.1000 และอันดับ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 1.0588  

 8.) คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 1.2223 
ซึ่งหมายความว่าในช่วง พ.ศ. 2554-2558 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่วนมากจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย  

 จะพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรที่มีแนวโน้มการเปิดเผยในระดับนโยบายไป
จนถึงการเปิดเผยว่ามีการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 2.6061  

 นอกจากนั้นจะพบว่ามีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเปิดเผยในระดับ
นโยบาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  1.4727 – 1.1122 อาทิกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 

 ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มี
แนวโน้มการไม่เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  
0.1556 – 0.8195 

 9.) คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ที่ 0.8154 ซึ่งหมายความว่าในช่วง พ.ศ. 2554-2558 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ส่วนมากไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรม 

 ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร เทคโนโลยีและ ธุรกิจการเงิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมอยู่ระหว่าง 1.3758 – 
1.0039 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานของบริษัททั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
หมายความว่ากลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มการเปิดเผยข้อมูลเชิงนโยบาย 

 10.) คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านประเด็นด้านผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ที่ 0.8395 ซึ่งหมายความว่าในช่วง พ.ศ. 2554-2558 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ส่วนมากไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านประเด็นด้านผู้บริโภค 
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 ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร เทคโนโลยีและ ธุรกิจการเงิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ

คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมอยู่ระหว่าง 1.3879 – 
1.0039 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานของบริษัททั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
หมายความว่ากลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มการเปิดเผยข้อมูลเชิงนโยบาย 

 11.) คะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมด้านประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
การพัฒนาชุมชนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 1.1115 ซึ่งหมายความว่าในช่วง พ.ศ. 2554-2558 บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่วนมากจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชนในระดับนโยบาย ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  2.0 นั่นแสดงว่ากลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรอย่างน้อยจะมีการก าหนดให้ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาเป็นนโยบายของการด าเนินงาน 

 
4.3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา (Correlation Analysis)  

ตารางที่ 4.3  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจทั้ง 7 ด้านไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไรอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนตัวแปรควบคุม
ขนาดของสินทรัพย์รวมต้นงวดมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการตกแต่งก าไร และตัวแปรอัตราเงินกู้ยืม
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ระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม และอัตราการเติบโตของยอดขายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตกแต่ง
ก าไร นอกจากนี้ ตัวแปรอิสระที่ศึกษาบางตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยจะต้องทดสอบว่ามีปัญหา Multicollinearity หรือไม ่

 
 4.4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบและ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมต่อคุณภาพก าไรของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม  

 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบและศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรมจากจ านวนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการเปิดเผยเปิดเผยงบการเงิน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 ครบถ้วนจ านวน 547 บริษัท และก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธี All Enter เปรียบเทียบค่า Sig ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ได้ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

ตารางที่ 4.4 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R Square) เท่ากับ 0.016 
หมายความว่าทั้ง 10 ตัวแปรสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต่อสังคมต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนได้ 1.60% ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 98. 40% เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืน 
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ตารางที่ 4.5

 
 จากตารางที่ 4.5 สามารถวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงสหสัมพันธ์ โดยก าหนด

สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

 H0 : คะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 ตัวแปร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 

 H1 : มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์คะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อ
สังคมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 ตัวแปรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร  

 จากการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ (α) 0.05 พบว่าจากผลทดสอบตามตารางที่ 4.5 

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า α จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่
ได้จากการวิเคราะห์คะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 ตัวแปร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร  

ตารางที่ 4.6  
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมต่อ

คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่แยกอุตสาหกรรม

 
 

ตารางที่ 4.7 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมต่อ
คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   แยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม

 

Standardized 

Coefficients

B Std.Error Beta  Torelance VIF

ขนาดของสินทรัพย๋รวมต้นงวด -1.3758 0.4185 -0.0740 -3.2874 0.0010 0.8034 1.2447

อตัราเงินกูย้ืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม 6.0718 1.4001 0.0880 4.3367 0.0000 0.9813 1.0191

อตัราการเติบโตของยอดขายเทียบกบัปีกอ่น 0.6835 0.2045 0.0670 3.3420 0.0008 0.9990 1.0010

การก ากบัดูแลกจิการ -0.7872 1.1506 -0.0200 -0.6841 0.4940 0.4637 2.1567

สิทธิมนษุยชน -0.0264 1.8759 0.0000 -0.0141 0.9888 0.2894 3.4556

การปฏิบัติด้านแรงงาน -0.1588 1.1148 -0.0050 -0.1425 0.8867 0.3232 3.0944

ส่ิงแวดล้อม -0.1213 0.7057 -0.0060 -0.1718 0.8636 0.3583 2.7908

การปฏิบัติที่เป็นธรรม 1.6360 1.6122 0.0380 1.0148 0.3103 0.2842 3.5184

ประเด็นด้านผู้บริโภค -0.2745 1.0913 -0.0080 -0.2515 0.8014 0.3971 2.5183

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพฒันาชุมชน 0.3026 1.0575 0.0100 0.2861 0.7748 0.3373 2.9649

Unstandardized 

Coefficients
Collinearity Statistics

Coefficients

 t sigModel

ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ อสังหำฯ อุตสำหกรรม บริกำร กำรเงิน เกษตรฯ เทคโนโลยี ทรัพยำกร

ขนาดของสินทรัพย๋รวมต้นงวด 0.3510 0.0010 0.0180 0.4730 0.9910 0.0010 0.0430

อตัราเงินกูย้ืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม 0.0900 0.3800 0.2570 0.9100 0.8460 0.7350 0.0100

อตัราการเติบโตของยอดขายเทียบกบัปีกอ่น 0.7610 0.0080 0.6340 0.8900 0.0820 0.1120 0.9010

การก ากบัดูแลกจิการ 0.7560 0.7370 0.1170 0.3840 0.5990 0.7990 0.6270

สิทธิมนษุยชน 0.4260 0.2690 0.9270 0.9540 0.2130 0.9720 0.5890

การปฏิบัติด้านแรงงาน 0.9180 0.5380 0.8140 0.9930 0.8080 0.9210 0.9680

ส่ิงแวดล้อม 0.5140 0.6870 0.8840 0.9220 0.7210 0.8320 0.5960

การปฏิบัติที่เป็นธรรม 0.8320 0.7700 0.9970 0.7890 0.2970 0.2300 0.7610

ประเด็นด้านผู้บริโภค 0.3610 0.3900 0.9700 0.8820 0.9730 0.4160 0.7020

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพฒันาชุมชน 0.8080 0.8160 0.7550 0.2530 0.9330 0.3120 0.7700

กลุ่มอุตสำหกรรม
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 ผู้ วิ จั ยวัดระดับ Multicollinearity ซึ่ งอาจเกิดขึ้น เนื่ องจากตัวแปร อิสระมี
ความสัมพันธ์กันด้วยค่า  Variance Inflation Factor (VIF) พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระทุกตัว
แปรมีค่าน้อยกว่า 5.0 แสดงว่า ไม่น่าจะมีปัญหา Multicollinearity (Rogerson, 2001) 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่าคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์แยกรายอุตสาหกรรมตามตารางที่ 4.7  

  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมต่อคุณภาพก าไร  สามารถตอบ
สมมติฐานของวิจัย ได้ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 คะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

 จากผลการวิจัยพบว่าค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 คือ ค่าจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือตรวจสอบ
การตกแต่งก าไร (M-Score) ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ทั้งนี้อาจ
เป็นผลจากการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่มีการเปิดเผยใน
ระดับนโยบาย อาทิด้านการก ากับดูแลกิจการที่อาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ด้านสิทธิมนุษยชนที่มีการเปิดเผยว่ามีการก าหนดนโยบาย
ด าเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือท าให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างชอบธรรม 
ด้านการปฏิบติต่อแรงงานและด้านผู้บริโภคที่มีการเปิดเผยข้อมูลในระดับนโยบายว่าเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่บริษัทให้ความส าคัญ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนา
ชุมชนที่มักถูกระบุเป็นนโยบายรวมทั้งมีการลงมือปฏิบัติแต่อยู่ในระดับการท ากิจกรรมตามโอกาสโดย
ไม่มีส่วนผลักดันให้เกิดความสามารถในการแข่งขันต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ส่วนด้านการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมที่มักจะถูกระบในระดับนโยบายเท่านั้นเนื่องจากจะต้องทรัพยากรและความร่วมมือใน
การเข้ามาส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า เป็นต้น   และเม่ือผู้วิจัยทดสอบโดยการ
วิเคราะห์แยกรายอุตสาหกรรมตามตารางที่ 4.7 ก็ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบ
ของธุรกิจต่อสังคมและคุณภาพก าไรเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริษัทจดทะเบียนของไทยส่วน
ใหญ่ยังคงเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงระดับนโยบาย ซึ่งเป็นเพียงระดับพ้ืนฐานเท่านั้น 
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จึงส่งผลให้ปัจจัยระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดขอบของธุรกิจต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพก าไร 

 นอกจากนี้ จากการทดสอบพบว่า อัตราเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม และ
อัตราการเติบโตของยอดขายเมื่อเทียบกับปีก่อน มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ตกแต่งก าไร แสดงว่า กิจการที่มีอัตราส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมในระดับสูง มีแนวโน้มที่
จะมีการตกแต่งก าไร เนื่องจากกิจการมีความเสี่ยงจากโครงสร้างทุนที่มีสัดส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
ต่อสินทรัพย์ซึ่งอาจน ามาซึ่งภาระด้านการบริหารจัดการและต้นทุนทางการเงินที่จะเพ่ิมสูงขึ้น 
ผู้บริหารจึงมีแนวโน้มที่จะตกแต่งก าไร เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินดูดี ท าให้คุณภาพก าไรต่ าลง ส่วน
กิจการที่มีอัตราการเติบโตของของยอดขายในระดับสูงก็มีแนวโน้มที่จะมีการตกแต่งก าไรเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากการสร้างการเติบโตของยอดขายโดยเฉพาะการขายที่เป็นเกณฑ์คงค้าง เป็นการรับรู้รายได้
โดยที่ยังไม่ได้รับเงินสด ดังนั้น การเติบโตของยอดขายอาจแสดงถึงแรงผลักดันในการตกแต่งก าไรเพ่ือ
รักษารักษาตัวเลขผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารต้องการ ผู้บริหารจึงมีแนวโน้มที่
จะตกแต่งก าไรมากขึ้น ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zinkevičiene and Rudžioniene 
(2004) และสนิทพิมพ์ พลอยธรรมชาติ (2556) ที่พบว่าสัดส่วนหนี้สินจากอัตราส่วนหนี้สินต่อ
สินทรัพย์มีผลต่อคุณภาพก าไร และงานวิจัยของ Skinner and Slone (2002) ที่สรุปว่ายอดขายที่
เติบโตเป็นเหตุท าให้เกิดแรงจูงใจในการจัดการก าไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่า ขนาดของสินทรัพย์รวม ณ ต้นงวดของกิจการมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับการตกแต่งก าไร แสดงว่า กิจการที่มีขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่
จะตกแต่งก าไรน้อยลง อาจเนื่องมาจากกิจการขนาดใหญ่ จะมีกลไลในการก ากับดูแลมากขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยท าให้มีแนวโน้มในการตกแต่งก าไรน้อยลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรมล แก้วพิกุล (2554) 
และสนิทพิมพ์ พลอยธรรมชาติ (2556) ที่พบว่าขนาดของกิจการจากค่า Log ของยอดสินทรัพย์รวม
ต้นปีมีผลต่อคุณภาพก าไร 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการผลักดันและมุ่งมั่น
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเทคนิคการประเมิน
คะแนนตามมาตรฐาน ISO26000 กับคุณภาพก าไรในงบการเงินของบริษัท ในช่วงปี พ.ศ. 2554-
2558 เพ่ือทดสอบว่า CSR สามารถสร้างความสามารถในการท าก าไรอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
หรือไม่ เพ่ือให้กิจการมีการแสดงผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถตอกย้ าความเชื่อมั่น
ของผู้ใช้ข้อมูล CSRR หรือ Sustainability Report ที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 ข้อมูลจ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภาพรวม
และแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีเปิดเผยงบการเงิน ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 ครบถ้วน 

 จากจ านวน 709 บริษัท พบว่ามีการเปิดเผยเปิดเผยงบการเงิน ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 
ครบถ้วนจ านวน 547 บริษัท หรือคิดเป็น 77% โดยพบว่าเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุด โดยมีจ านวน 123 บริษัท คิดเป็น 22.49% รองลงมาคือกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรมจ านวน 103 บริษัท คิดเป็น 18.83% อันดับที่ 3 คือกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
จ านวน 101 บริษัท คิดเป็น 18.46% อันดับที่ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จ านวน 51 บริษัท 
คิดเป็น 9.32% อันดับที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 44 บริษัท คิด
เป็น 8.04% อันดับที่ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จ านวน 42 บริษัท คิดเป็น 7.68% อันดับที่ 7 
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค จ านวน 41 บริษัท คิดเป็น 7.50% อันดับที่  8 กลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร จ านวน 33 บริษัท คิดเป็น 6.03% และอันดับที่ 9 อ่ืนๆ จ านวน 9 บริษัท คิด
เป็น 1.65% 

 5.1.2 ข้อมูลค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทั้งในภาพรวมของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม 
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 1.) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อตรวจสอบการตกแต่งก าไร (M-Score) บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภาพรวมและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม มีการเปิดเผยงบ
การเงิน ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 ครบถ้วน มีการน าเสนอก าไรที่มีคุณภาพ 

 2.) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยส่วนใหญ่จะมีการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้านเพียงระดับนโยบายเท่านั้น ยกเว้นในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรเป็น
กลุ่มธุรกิจที่มการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการปฎิบัติด้าน
แรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรม ด้านการปฏิบัติด้านผู้บริโภค และด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน ในระดับท่ีเข้มข้นกว่าและมีการน าไปใช้จริงในธุรกิจสูงกว่า
อุตสาหกรรมอ่ืนๆทั้งนี้เนื่องจากการด าเนินงานของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ต้องมีการใช้ทรัพยากร
เป็นวัตถุดิบซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมบริเวณโดยรอบโดยตรง ดังนั้นการท าให้ชุมชนโดยรอบเข้ามีส่วน
ร่วมในธุรกิจจะช่วยลดความขัดแย้งและท าให้เกิดการเอ้ือประโยชน์ต่อกันจนสามารถสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืนร่วมกันได้ 

 

5.2 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  

 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมต่อคุณภาพก าไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า 
คะแนนความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร ซึ่งอาจเป็นเพราะบริษัท
จดทะเบียนของไทยส่วนใหญ่ยังคงเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงระดับนโยบาย ซึ่งเป็น
เพียงระดับพื้นฐานเท่านั้น จึงส่งผลให้ปัจจัยระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดขอบของธุรกิจต่อ
สังคมไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 

 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้พบว่า ตัวแปรควบคุมที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมต่อคุณภาพก าไรมี 3 ปัจจัยได้แก่ อัตราเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์
รวมอัตราการเติบโตของยอดขายเมื่อเทียบกับปีก่อน และขนาดของสินทรัพย์รวมต้นงวด 

 อัตราเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ตกแต่งก าไร แสดงว่า กิจการที่มีอัตราส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมในระดับสูง มีแนวโน้มที่
จะมีการตกแต่งก าไร เนื่องจากกิจการมีความเสี่ยงจากโครงสร้างทุนที่มีสัดส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
ต่อสินทรัพย์ซึ่งอาจน ามาซึ่งภาระด้านการบริหารจัดการและต้นทุนทางการเงินที่จะเพ่ิมสูงขึ้น 
ผู้บริหารจึงมีแนวโน้มที่จะตกแต่งก าไร เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินดูดี ท าให้คุณภาพก าไรต่ าลง  



43 
 

 ส่วนกิจการที่มีอัตราการเติบโตของของยอดขายในระดับสูงก็มีแนวโน้มที่จะมีการตกแต่งก าไร
เช่นเดียวกัน เนื่องจากการสร้างการเติบโตของยอดขายโดยเฉพาะการขายที่เป็นเกณฑ์คงค้าง เป็นการ
รับรู้รายได้โดยที่ยังไม่ได้รับเงินสด ดังนั้น การเติบโตของยอดขายอาจแสดงถึงแรงผลักดันในการ
ตกแต่งก าไรเพ่ือรักษารักษาตัวเลขผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารต้องการ 
ผู้บริหารจึงมีแนวโน้มที่จะตกแต่งก าไรมากข้ึน  

 ในขณะที่ขนาดของสินทรัพย์รวม ณ ต้นงวดของกิจการมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรง
ข้ามกับการตกแต่งก าไร แสดงว่า กิจการที่มีขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะตกแต่งก าไรน้อยลง อาจ
เนื่องมาจากกิจการขนาดใหญ่ จะมีกลไลในการก ากับดูแลมากข้ึน ซึ่งจะช่วยท าให้มีแนวโน้มในการ
ตกแต่งก าไรน้อยลง 

 

5.3 ข้อจ ากัดในงานวิจัย 

 การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มรูปแบบผ่าน Sustainability 
Report จัดเป็นรูปแบบการแสดงข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับ
งานวิจัยนี้ แต่เนื่องจากยังไม่มีมาตราการบังคับให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯต้องจัดท า
รายงานนี้จึงท าให้การเข้าถึงข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างไม่ครบถ้วน ในทางตรงข้าม
อาจเป็นเพราะการท าธุรกิจในประเทศยังเน้นการแข่งขันด้านราคา ส่วนการส่งมอบคุณค่าของธุรกิจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้าง
ประสิทธิภาพในกิจกรรมด าเนินงานยังเป็นไปได้ยากและต้องใช้เวลานาน จึงท าให้ความสนใจในการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยังมีต่ า จึงไม่มีข้อมูลที่ต้องเปิดเผย จึงท าให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินใน
งานวิจัยนี้เป็นไปในเชิงนโยบายมากกว่าการลงมือสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างแท้จริง 

 
5.4 ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 การน าความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดกลยุทธ์ของ
ธุรกิจส าหรับในประเทศไทยอาจจะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น ซึ่งท าให้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่น ามาวิเคราะห์
มาจากประชากรที่ยังมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่ า ดังนั้น การศึกษาเชิงลึกกับ
บริษัทที่เป็นต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการรับรองรางวัลจาก DJSI (Dow Jone’s 
Sustainability Index) อาทิ 1) CPF   2)MINT   3)BANPU   4)IRPC   5)PTT   6)PTTEP  7)TOP  
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8)PTTCG 9)CPN  10)SCC เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้น ทั้งยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ที่ธุรกิจให้ความส าคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องได้ดียิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก   
โครงสร้างของ 7 หัวข้อหลักของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

อ้างอิงจากมาตรฐาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

หัวข้อหลัก ค าอธิบาย 

1) การก ากับดูแลกิจการ (Organizational Governance) 

1.1) โครงการและกลไกในการก ากับ
ดูแลกิจการ  

( Decision Making Process and 
Structure) 

   เพ่ือให้การก ากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมาย

การคือสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการ (Value-

adding Philosophy)  ผ่านการปฏิบัติอย่ างมี

จริยธรรม (Ethical Conduct) โดยสามารถชี้แจง

แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้  

(Accountability) ด้วยความเคารพสิทธิของผู้ถือ

หุ้นอย่างเท่าเทียม (Shareholder Democracy 

and Fairness) และน าเสนอรายงานทางการเงิน

อ ย่ า ง ซื่ อ สั ต ย์  ( Integrity of Financial 

Reporting)  มีความโปร่งใส (Transparency) 

อย่างมีความเป็นอิสระ (Independence)  

   โดยมีกลไก (Mechanism) ของการก ากับดูแล

กิจการ ดังนี้ 

    1. กลไกภายใน (Internal Mechanism) โดย

การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร (Board 

of Director) ที่จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการอิสระ 

(Independent Directors) และ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee) 

    2. กลไกภายนอก (External Mechanism) 

โดยมีคณะกรรมการค่าตอบแทน (Management 

Remuneration) 
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    หน้าที่ (Function) ของกลไกข้างต้นคือการ

ควบคุม (Oversight)  เฝ้ าติดตาม (Monitor) 

ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ก า ห น ด 

(Compliance) รวมทั้งการให้ค าปรึกษาทาง

กฎหมายและการ เงิน  (Legal and Finance 

Advisory Function) 

2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

2.1) การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  

(Due diligence) 

   เพ่ือการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน องค์กรต่างๆ

จึงมีความรับผิดชอบในการไตร่ตรองอย่ าง

รอบคอบ เพ่ือชี้บ่งป้องกัน และด าเนินการกับ

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น หรือมี

แนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆของ

องค์กรหรือองค์กรอ่ืนที่องค์กรมีความสัมพันธ์

ด้วย 

   การไตร่ตรองอย่างรอบคอบอาจท าให้องค์กร

เกิดการตื่นตัวต่อความรับผิดชอบในการมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมขององค์กรอ่ืนๆ ซึ่งองค์กรเหล่านั้น

อาจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองค์กรอาจมี

ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง ในการกระท านั้ นด้ วย  โดย

กระบวนการไตร่ตรองอย่างรอบคอบนั้น ควร

ด าเนินการให้เหมาะสมกับขนาดและสถานการณ์

ต่างๆ ขององค์กร รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 

- มี ก า ร ไ ต ร่ ต ร อ ง อ ย่ า ง
รอบคอบเกี่ยวกับนโยบาย
ด้ า น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  ที่
ก าหนดทั้งส าหรับภายใน
และองค์กรอ่ืนๆที่มีความ
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เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ
องค์กร 

- มี ก า ร ไ ต ร่ ต ร อ ง อ ย่ า ง
ร อ บ ค อ บ เ กี่ ย ว กั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น สิ ท ธิ
มนุษยชน จากกิจกรรม
ต่างๆทั้ ง ในปัจจุบันและ
อนาคต 

- มีการไตร่ตรองถึงวิธีการบูร
ณาการด้านสิทธิมนุษยชน
ทั่วทั่งองค์กร 

- มีวิธีการติดตามผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถ
ปรับล าดับความส าคัญและ
แนวทางที่ ใช้ ตามความ
จ าเป็น 

- มีการด า เนินการหากมี
ผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้น
จากการตัดสินใจและการ
ด า เ นิ น ก า ร ต่ า ง ๆ ข อ ง
องค์กร 

2.2) สถานการณ์ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน  

(Human rights risk situations) 

  องค์กรควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่ออยู่

ในสถานการณ์ที่มีลักษณะต่างๆ ที่มีแนวโน้มที่จะ

เผชิญกับความท้ายทายและประเด็นข้อขัดแย้ง

ทางสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความเสี่ยงการละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่อาจรุนแรงยิ่งขึ้น สถานการณ์

ต่างๆเหล่านี้รวมถึง 

- ความขัดแย้งหรือการไร้เสถียรภาพ
ทางการเมืองอย่างรุนแรง ความ
ล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตย 
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หรือระบบยุติธรรม การไม่มีซึ่งสิทธิ
ทางการเมืองหรือสิทธิการเป็นพล
เรือน  

- ภาวะความยากจน ความแห้งแล้ง 
ความท้าทายของปัญหาสุขภาพที่
รุนแรงหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่างๆ 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจจะ
สร้างผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
หรื อชั้ นบรรยากาศ หรือความ
แตกแยกของชุมชน 

- การเข้าไปด าเนินการใกล้ๆ กับ
ชุมชนที่เป็นของคนท้องถิ่น 

- กิจกรรมที่สามารถส่งผลกระทบหรือ
เกี่ยวข้องกับเด็ก 

- วัฒนธรรมการทุจริต 
- ห่ ว ง โ ซ่ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า ที่ ซั บ ซ้ อนที่

เกี่ยวข้องกับการท างานในลักษณะที่
ไม่ เป็นทางการโดยไม่ ได้รับการ
ปกป้องทางกฎหมาย 

- ความต้องการมาตรการเพ่ิมเติม
เพ่ือให้มั่นใจถึงความมั่นคงปลอดภัย
ของสถานที่ตั้งและสินทรัพย์ต่างๆ  

2.3) การหลีกเลี่ยงการร่วมการท าความผิด  

(Avoidance of complicity) 

   การร่วมกระท าความผิด ในความหมายทั้งที่

เกี่ยวกับกฎหมายและไม่เกี่ยวกับกฎหมาย โดย

เรื่องที่มีแนวโน้มอย่างชัดเจนในการเตรียมการ

ด้านการรักษาความปลอดภัย องค์กรควรทวน

สอบว่าการเตรียมการด้านการรักษาความ

ปลอดภัยขององค์กรได้ให้ความเคารพต่อสิทธิ
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มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการด้านการ

รักษาความปลอดภัยขององค์กรได้ให้ความเคารพ

ต่อสิทธิมนุษยชนและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

สากล และมาตรฐานต่างๆส าหรับการบังคับใช้ข้อ

กฎหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ

ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก ควรได้รับการ

อบรมอย่ าง เ พียงพอ รวมถึ งการยึ ดมั่ นต่อ

มาตรฐานของสิทธิมนุษยชน และข้อเรียกร้อง

เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการหรือบุคลากรด้าน

การ รั กษาคว ามปลอดภั ย  คว ร ได้ รั บกา ร

ด าเนินการและมีการสืบสวนอย่างเหมาะสมและ

ท าอย่างอิสระโดยทันที ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรควร

ด าเนินการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพ่ือให้มั่นใจ

ว่าองค์กรไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม เข้าไปมีส่วน

ช่วยเหลือ หรือได้รับผลประโยชน์จากการละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่กระท าโดยกองก าลังรักษาความ

ปลอดภัยของทางราชการ 

   นอกจากนี้ องค์กรควร 

- ไม่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่
หน่วยงานที่จะน าสิ่งเหล่านี้ไปใช้ใน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

- ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งแบบทางการ
และไม่เป็นทางการกับองค์กรใดๆ ที่
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งใน
บริบทของคู่ร่วมธุรกิจ หรือการจ้าง
เหมางาน 

- ทราบถึ ง ร ายละ เ อียด เกี่ ย ว กั บ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตนเองซื้อมา
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ว่ามีการผลิตมาจากสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร 

- มั่นใจว่าไม่มีการร่วมกระท าความผิด
ในการย้ายคนออกจากพ้ืนที่จนกว่า
จะได้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎหมายของประเทศและแนว
ปฏิบัติ สากล รวมทั้ งการที่ ได้ มี
การศึกษาทางเลือกต่างๆทั้งหมด 
และมั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆที่ได้รับ
ผลกระทบได้รับการชดเชยอย่าง
เหมาะสม 

- พิ จ า ร ณ า ถึ ง แ ถ ล ง ก า ร ณ์ ต่ อ
สาธารณะ หรือการกระท าใดๆ ที่
แสดงให้เห็นว่าองค์กรจะไม่ให้การ
ยอมรับต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตัวอย่างเช่น การกระท าที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นในการจ้างงาน
ในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

- หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับ
หน่ วยงานใดๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กิจกรรมต่างๆที่ เป็นอันตรายต่อ
สังคม 

   องค์กรสามารถสร้างความ
ตระหนัก มีการป้องกัน และมีการด าเนินการกับ
ความเสี่ยงต่างๆของการร่วมกระท าความผิดได้
โดยการบู รณาการคุณลักษณะต่ า งๆ ของ
กฎหมายที่มีอยู่เหมือนกัน และมีการเปรียบเทียบ
กับองค์กรอ่ืนๆ ด้านสังคมไว้ในกระบวนการ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบขององค์กร 
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2.4) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  

(Resolving grievances) 

   แม้ว่าองค์กรต่างๆ มีการด าเนินการอย่าง

เหมาะสมแล้ว แต่คงยังมีความเสี่ยงจากประเด็น

โต้แย้งด้านสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามกลไกการ

แก้ไขข้อขัดแย้งจะช่วยปกป้องด้านสิทธิมนุษยชน

และช่วยแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการให้

ความเคารพด้านสิทธิมนุษยชน ดังนั้นองค์กรควร

น ากลไกส าหรับบุคลากรในองค์กร ที่เชื่อว่าตนเอง

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถน าเรื่องนี้เสนอ

ต่อองค์กรเพ่ือท าการแก้ไขให้ถูกต้อง และได้รับ

การชดเชยต่อไป ซึ่ งกลไกนี้ ไม่ ควรปิ ดกั้ น

ความสามารถเข้าถึงช่องทางกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ 

นอกจากกลไกของภาครัฐก็ไม่ควรท าลายความ

เข้มแข็งของสถาบันภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กลไกด้านยุติธรรม แต่ควรสามารถให้โอกาส

เพ่ิมเติมส าหรับการขอความช่วยเหลือและการ

แก้ไขปัญหา ซึ่งองค์กรควรมีประสิทธิผลหากมี

องค์ประกอบ ดังนี้ 

- ถูกต้องตามกฎหมาย 
มีความชัดเจน โปร่งใส มีอิสระ 

- สามารถเข้าถึงได้ สิ่ง
ที่ มี อ ยู่ ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ต่ อ
สาธารณะและจัดให้ความช่วยเหลือที่
เพียงพอ 

- สามารถคาดการณ์ได้ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ที่
ชัดเจน และรับรู้โดยทั่วกัน 

-  ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค 
หน่ วยงานที่ ไ ด้ รั บความ เดื อดร้ อน 
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สามารถเข้าถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งที่เป็นธรรม 

- สอดรับกับสิทธิต่างๆ 
มีผลลัพธ์และการแก้ไขปัญหาควรเป็นไป
ตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน  

- ชัดเจนและโปร่งใส
โดยกระบวนการและผลลัพธ์ควรได้รับ
การเปิดเผยอย่างเพียงพอต่อสาธารณชน 
เพ่ือการถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและ
ควรให้น้ าหนักอย่างเพียงพอต่อความ
สนใจของสาธารณะด้วย 

-  อยู่บนพ้ืนฐานของ
การสานเสวนาและการประนีประนอม 
เพ่ือกระบวนการท าเพ่ือหาผลสรุปที่
ได้รับการยอมรับต่อความขัดแย้ง โดย
ผ่านการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ และควรมีสิทธิ ในการเข้ าถึ ง
ผลสรุปของการวินิจฉัยดังกล่าวโดยผ่าน
กลไกท่ีแยกจากกันและเป็นอิสระต่อกัน 

2.5) การเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

(Discrimination and vulnerable groups) 

   องค์กรควรให้ความระมัดระวังเพ่ือให้มั่นใจว่า

ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เกี่ยวกับลูกจ้าง หุ้นส่วน 

ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกหรือบุคคลอื่นใด

ที่มีการติดต่อด้วยหรือสามารถได้รับผลกระทบ

จากองค์กรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้

องค์กรควรพยายามกระตุ้นและช่วยเหลือองค์กร

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการเลือกปฏิบัติ

และช่วยยกระดับของความตระหนักด้านสิทธิต่าง

ของสมาชิกในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และองค์กร

สามารถน ามุมมองเชิ งบวกและมีความคิด
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สร้างสรรค์ที่หลากหลายในท่ามกลางบุคคลที่

องค์กรมีปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

เช่น ผู้หญิงและเด็กหญิง บุคคลที่มีความพิการ 

เด็ก กลุ่มชนพ้ืนเมือง ผู้อพยพและแรงงานข้าม

ชาติ ชนชั้นและวรรณะ เชื้อชาติ และผู้ด้อยโอกาส

อ่ืนๆ 

2.6) สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

(Civil and political rights) 

   องค์กรควรเคารพสิทธิการเป็นพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองของทุกปัจเจกชน ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้ 

เช่น ชีวิตของปัจเจกชน อิสระในการแสดง

ความคิดและการแสดงออก การรวมกลุ่มอย่าง

สงบและการสมาคม การแสวงหา ได้รับและ

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดจากช่องทางต่างๆ การ

ครอบครองทรัพย์สิน  เป็นต้น 

2.7) สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

(Economic, social and cultural rights) 

   องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ

สนับสนุนการเติมเต็มสิทธิต่างๆ โดยค านึงถึง

บทบาทและความสามารถของภาครัฐและองค์กร

อ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสิทธิต่างๆ 

เหล่านี้ 

องค์กรอาจพิจารณาถึงตัวอย่าง เช่น 

- ความสะดวกในการ
เข้าถึง และการสนับสนุนสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการศึกษา การเรียนรู้
ตลอดชีวิตของสมาชิกในชุมชน 

- ร่วมแรงกับองค์กรอ่ืน
และหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุน
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การเคารพและความตระหนักต่อสิทธิ
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

- แสวงหาวิธีการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักขององค์กร 
เพ่ือการสนับสนุนให้มีการเติมเต็มต่อ
สิทธิต่างๆเหล่านี้ 

- ท าผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการให้เหมาะสมกับความสามารถใน
การซื้อของผู้มีรายได้น้อย 

2.8) หลักการพื้นฐานและสิทธิในการท างาน  

(Fundamental rights at work) 

   อ งค์ ก ร แ ร ง ง าน ร ะหว่ า งป ร ะ เทศ ได้ ให้

ความหมายของสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน 

ประกอบด้วย 

   - ความเป็นอิสระในการรวมกลุ่ม สมาคมและ

การยอมรับของสิทธิในการเจรจาต่อรอง 

   - การก าจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ 

   - การเลิกใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิผล 

   - การก าจัดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง

งาน และการประกอบอาชีพ 

3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) 

3.1) การจ้างงานและความสัมพันธ์การจ้างงาน  

(Employment and employment relationships) 

   การปรับปรุงการจ้างงานแบบเต็มเวลาและให้

ความมั่นคงในการท างานและสภาพการท างานที่

ดี ดังนั้นองค์กรควร 

   - มั่นใจว่างานทุกงานถูกด าเนินการโดยผู้หญิง

และผู้ชายได้รับการยอมรับโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในฐานะที่ เป็นลู กจ้ า ง  หรื อ ในฐานะที่ เ ป็ น

ผู้ประกอบการอาชีพส่วนตัว 

   -  ไม่หาช่องทางเ พ่ือการหลีกเลี่ ยงความ

รับผิดชอบของนายจ้างตามกฎหมาย 
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   - ตระหนักถึงความส าคัญของการจ้างงานแบบ

มั่นคงที่มีต่อทั้งคนและสังคม โดยการวางแผน

ก าลังแรงงานเชิงรุกเพ่ือหลีกเลี่ยงการท างานแบบ

ชั่วคราว หรือการใช้แรงงานชั่วคราวมากเกินไป 

   - จัดให้มีการแจ้งให้ทราบอย่างสมเหตุสมผล มี

สารสนเทศที่ทันต่อเวลา และร่วมกับตัวแทนของ

คนงาน เพ่ือพิจารณาแนวทางบรรเทาผลกระทบ

ที่ไม่ดีในทุกด้านอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการ

ด าเนินการ เช่นการปิดกิจการที่มีผลกระทบต่อ

การจ้างงาน 

  - มั่นใจถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันส าหรับทคนงาน

ทุกคนและไม่ เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมในการปฏิบัติใดๆต่อแรงงาน 

  - ขจัดวิธีปฏิบัติของการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผล 

หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ 

  - ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

ของคนงาน 

  - ด าเนินการเพ่ือสร้างความมั่นใจว่ามีการมอบ

งานให้ผู้รับเหมามีความสามารถและเต็มใจในการ

ยอมรับต่อความรับผิดชอบของการเป็นนายจ้าง 

และต่อการจัดให้มีสภาพการท างานที่ดี 

  - ไม่รับผลประโยชน์จากหุ้นส่วน ผู้ส่งมอบ หรือ

ผู้รับเหมาช่วงขององค์กร รวมทั้งผู้ที่รับงานไปท า

ที่บ้านที่มการปฏิบัติด้านแรงงานที่ไม่เป็นธรรม มี

การเอารัดเอาเปรียบหรือมีการกดข่ีแรงงาน 

  - ในกรณีที่มีการด าเนินงานต่างประเทศ ควร

พยายามเพ่ิมการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ การ

เลื่อนต าแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลใน
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ประเทศที่ไปด าเนินงาน รวมทั้งการจัดหาและ

การกระจายงานไปยังสถานประกอบการที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นและสามารถหาได ้

3.2) สภาพการท างานและการคุ้มครองทางสังคม 

(Conditions of work and social protection) 

   สภาพการท างานมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ

คนงานและครอบครั ว  รวมทั้ ง การ พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นในการพิจารณาถึง

คุณภาพของสภาพการท างานควรท าอย่ าง

ยุติธรรมและเหมาะสม ดังนั้นองค์กรควร 

  - ในกรณีที่มีการด าเนินงานต่างประเทศ ควร

พยายามเพ่ิมการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ การ

เลื่อนต าแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลใน

ประเทศที่ไปด าเนินงาน รวมทั้งการจัดหาและ

การกระจายงานไปยังสถานประกอบการที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นและสามารถหาได ้

3.3) สังคมเสวนา (Social Dialogue)       สั ง คม เสวนาควรมี พ้ื น ฐ านจากก า ร ให้

ความส าคัญที่ว่านายจ้างและคนงานต่างก็เป็น

คู่กรณีที่มีความขัดแย้งและมีผลโยชน์ร่วมกัน ซึ่ง

จะมีบทบาทที่ส าคัญต่อการน าไปสู่การพัฒนา

นโยบาย หรือค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาที่มา

จากพิจารณาล าดับความส าคัญและความต้องการ

ของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง สังคมเสวนาช่วย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและหลักประชาธิปไตยในที่

ท างาน สร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรและ

คนงาน รวมทั้งลดข้อพิพาท โดยองค์กรควร 

  - เคารพสิทธิของคนงานอยู่ตลอดเวลาในการ

จัดตั้ง หรือการรวมกลุ่มในองค์กรของตน 
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  - ไม่ขัดขวางคนงานในการจัดตั้ ง หรือการ

รวมกลุ่มในองค์กรของตนและเพ่ือการเจรจา

ต่อรองร่วมกัน  

  - แจ้งหน่วยงานรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายและ

ผู้แทนของคนงานได้รับทราบอย่างเหมาะสมใน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีผลกระทบ

ส าคัญต่อการจ้างงาน เพ่ือให้มีการตรวจสอบ

ผลกระทบต่างๆร่วมกัน และบรรเทาผลกระทบ

ด้านลบให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

  - จัดให้มีตัวแทนของคนงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้สามารถเข้าถึงผู้มีอ านาจตัดสินใจขององค์กร

สถานที่ท างาน โดยตัวแทนของคนงานสามารถ

เห็นภาพข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านการเงินและ

การด าเนินงานต่างๆขององค์กร 

  -  หลีกเลี่ ยงการสนับสนุนให้ รั ฐบาลสร้าง

ข้อจ ากัดในการใช้สิทธิต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับสากลเกี่ยวกับเสรีภาพในการสมาคมและ

เจรจาต่อรองร่วมกัน 

3.4) สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 

(Health and safety at work) 

   สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 

เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นอยู่

ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของคนงานให้อยู๋

ในระดับที่สูงสุด โดยข้อกังวลต่างๆที่ เกี่ยวกับ

สุขภาพและความปลอดภัยในการท างานเกิดขึ้น

จากเครื่องมือ กระบวนการ การปฏิบัติและ

ส่วนประกอบต่างๆที่อันตราย 

- พัฒนา น าไปปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งนโยบายด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน
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ตามหลักการมาตรฐานที่ให้ความส าคัญด้านความ

ปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 

- ท าความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ 

- วิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ

และความปลอดภัยในกิจกรรมต่างๆขององค์กร 

- สื่อสารข้อก าหนดที่คนงานควรปฏิบัติตามและ

มั่นใจว่าคนงานปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆอย่าง

เหมาะสม 

- ชี้บ่งความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยในที่ท างาน 

- จัดให้มีการคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมส าหรับคนงานนอก

เวลา คนงานชั่วคราวและคนงานรับเหมาช่วง 

- พยายามก าจัดอันตรายทางด้านจิตใจในที่

ท างาน อันส่งเสริมหรือน าไปสู่ความเครียดและ

การเจ็บป่วยจากการท างาน 

- จัดให้มีการฝึกอบรมที่เพียงพอส าหรับบุคลากร

ทุกคนในทุกๆหัวข้อที่เก่ียวข้อง 

- ตระหนักและเคารพต่อสิทธิต่างๆในคนงาน โดย

การน าระบบด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมโดยให้คนงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน

รว่มมาเป็นพื้นฐาน 

3.5) การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่

ปฏิบัติงาน 

( Human development and training in the 

workplace) 

  การพัฒนาบุคลากรคือ กระบวนการในการเพ่ิม

ทางเลือกให้กับบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพ 

และการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะท าให้ผู้หญิงและผู้ชาย

มีชีวิตทีย่ืนยามและมีสุขภาพดี มีความรู้และมี

มาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม การพัฒนา

บุคลากรยังรวมถึงการสามารถเข้าถึงทาง
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การเมือง เศรษฐกิจและโอกาสทางสังคมอย่าง

สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ รวมถึงเกิดความ

เคารพตัวเองและรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชน และการให้ความช่วยเหลือทางสังคม 

ดังนั้น องค์กรควร 

  - จัดให้คนงานทุกคนที่อยู่ในทุกๆระดับของ

ประสบการณ์การท างานของตน สามารถเข้าถึง

การพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมและการฝึกงาน 

รวมทั้งโอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพบน

พ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 - มั่นใจว่าคนงานที่ถูกปลดออกได้รับการช่วย 

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในการหา

งานใหม่ การฝึกอบรม และค าปรึกษาแนะน า 

(หากจ าเป็น) 

 - จัดโปรแกรมร่วมระหว่างคนงานกับผู้บริหารใน

การส่งเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี 

4) สิ่งแวดล้อม (The environment) 

4.1) การป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution)   - ชี้บ่งลักษณะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยรอบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจขององค์กร 

  - ชี้บ่งแหล่งก าเนิดมลพิษและกากของเสียที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่างๆขององค์กร 

  - ตรวจวัด บันทึกและรายงานแหล่งก าเนิด

มลพิษที่มีนัยส าคัญและลดลงของมลพิษ การใช้

กากของเสียที่เกดิขึ้นและการใช้พลังงาน 

  - มีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันการเกิดมลพิษและ

กากของเสีย การใช้การจัดการกากของเสีย

ตามล าดับขั้น และมั่นใจว่าได้จัดการมลพิษ และ
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กากของเสียที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่ าง

เหมาะสม 

  - ประสานงานกับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการ

ปล่อยมลพิษและกากของเสียที่เกิดขึ้นจริง และที่

อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆต่อสุขภาพ 

รวมทั้งมาตรการบรรเทาต่างๆที่ด าเนินการจริง

และท่ีจะด าเนินการ 

  - เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับปริมาณและ

ประเภทของสารพิษและสารเคมี อันตรายที่

เกี่ยวข้องและมีนัยส าคัญที่ถูกน ามาใช้และถูก

ปลดปล่อยออกมา รวมทั้งให้ทราบถึงความเสี่ยง

ต่างๆต่อสุขภาพของมนุษย์และด้านสิ่งแวดล้อม

ของวัสดุต่างๆ เหล่านี้ที่น ามาใช้ในภาวะปกติของ

การปฏิบัติงาน รวมทั้งจากการปลดปล่อยออกมา

โดยอุบัติเหตุ 

  - ชี้บ่งและหลีกเลี่ยงการใช้สารพิษและสารเคมี

อันตรายอย่างเป็นระบบ 

  -  ด า เนินการป้องกันป้องกันอุบัติ เหตุด้าน

สิ่งแวดล้อม และมีโปรแกรมการเตรียมความ

พร้อม และเตรียมแผนฉุกเฉินที่ ครอบคลุม

อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ต่างๆ กับส่วนเกี่ยวข้อง 

4.2)  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่ งยืน (Sustainable 

resource use) 

เพ่ือให้มั่นใจว่าในอนาคตจะยังมีทรัพยากรอยู่

อย่างพอเพียง โดยองค์กรสามารถต่อยอดการใช้

ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

1.) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.) การอนุรักษ์น้ า การใช้และการเข้าถึงน้ า 

3.) ประสิทธิภาพในการใช้วัสดุ 
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4.) ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ให้ใช้ทรัพยากรน้อย

ที่สุด 

ดังนั้นกิจการควรด าเนินการ ดังนี้ 

    - ชี้บ่งแหล่งก าเนิดของพลังงาน น้ าและ

ทรัพยากรอ่ืนๆที่มีการใช้ 

    - ตรวจ บันทึกและรายงานการใช้พลังงาน น้ า

และทรัพยกรอื่นๆ ที่มีนัยส าคัญ 

    -  น า ม า ต ร ก า ร ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ที่ มี

ประสิทธิภาพมาปฏิบัติเพ่ือลดการใช้พลังงาน น้ า

และทรัพยากรอ่ืนๆ โดยพิจารณาถึงตัวชี้วัดของ

การปฏิบัติที่ดี และมีการน าไปเปรียบเทียบกับที่

อ่ืนๆด้วย 

    - เติมเต็ม หรือทดแทนทรัพยากรที่ไม่สามารถ

น ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยแหล่งพลังงานต่างๆที่เป็น

ทางเลือกอย่างยั่งยืน สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

และสร้างผลกระทบต่ า และสร้างผลกระทบต่ า 

     - ใช้วัสดุที่เป็นการน ากลับมาใช้ซ้ า และการ

น าน้ ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเท่าที่ท าได้ 

     - จัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ใช้ทุก

คนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ าได้อย่างเท่าเทียมกัน 

     - สนับสนุนการจัดซื้อ/จัดหาที่ยั่งยืน 

     -  พิจารณาขยายการใช้ผู้ ผลิตที่มีความ

รับผิดชอบ 

     - สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน 

     -  พิจารณาขยายการใช้ผู้ ผลิตที่มีความ

รับผิดชอบ 

     - สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน 
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4.3)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ การลด

ผลกระทบและกา ร ปรั บ ตั ว  (Climate change 

mitigation and adaptation) 

เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ

ต่างๆ องค์กรควร 

     - ชี้บ่งแหล่งก าเนิดของการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสะสมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง

ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กร 

     -  ตรวจวัด  บันทึกและรายงานถึ ง การ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส าคัญ โดยใช้

มาตรฐานวิธีการที่ได้รับการยอมรับ 

     - ด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือลดและท า

ให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งโดยทางตรง

และทางอ้อมน้อยที่สุด ภายใต้การควบคุมของ

องค์กร และกระตุ้นให้มีการด าเนินการในลักษณะ

เดียวกันในขอบเขตอิทธิพลขององค์กร 

     - ทบทวนปริมาณและชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ที่มี

นัยส าคัญภายในองค์กรและจัดท าโปรแกรม เพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวคิด

เกี่ยวกับวงจรชีวิตควรน ามาประยุกต์ใช้เ พ่ือให้

มั่นใจว่ามีการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 

ถึงแม้ว่าองค์กรได้พิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยีที่

มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ า 

หรือการใช้พลังงานทดแทนแล้วก็ตาม 

     - ป้องกันหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(โดยเฉพาะที่เป็นสาเหตุของการลดลงของชั้น

โอโซนในบรรยากาศ) จากการใช้งานที่ดิน หรือ

การเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่ดิน กระบวนการ

ผลิตหรืออุปกรณ์ รวมถึงเครื่องท าความร้อน 

เครื่องระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ 
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     - เห็นความส าคัญของการประหยัดพลังงาน

ในทุกๆที่ขององค์กรที่สามารถท าได้ รวมถึงการ

ซื้อผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีการใช้พลังงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

     - พิจารณาเป้าหมายส าหรับการสร้างความ

สมดุลของคาร์บอน โดยใช้มาตรฐานการชดเชย

การปล่ อยก๊ าซ เ รื อนกระจก (GHG Offset) 

ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนโปรแกรมการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น่ า เชื่ อถื อที่มีการ

ด าเนินการอย่างโปร่งใส การดักจับและการ

จัด เก็บคาร์บอน หรือการเก็บกักคาร์บอน 

(carbon sequestration) 

4.4) การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

( Protection and restoration of the natural 

environment) 

     - ชี้บ่งผลกระทบที่ไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบ

นิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพและ

ด าเนิน 

มาตรการต่างๆ เพ่ือกจัดหรือลดผลกระทบต่างๆ 

เหล่านี้ 

     - มีส่วนร่วมในกลไกการตลาดในการยอมรับ

ค่ า ใช้ จ่ ายของการก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมขององค์กร และสร้างคุณค่าเชิง

เศรษฐกิจในกรป้องกันระบบนิเวศอย่างเหมาะสม 

หากสามารถท าได ้

     - ให้ความส าคัญต่อการหลีกเลี่ยงความ

สูญเสียของระบบนิเวศตามธรรมชาติเป็นล าดับ

แรก ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูระบบนิเวศเป็น

ล าดับที่สอง ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตาม

ทั้งสองอย่างข้างต้นได้ หรือด าเนินการแล้วไม่เกิด
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ประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ควรด าเนินการชดเชย

ความเสียหายจากการกระท าที่เกิดขึ้นที่น าไปสู่

การเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ 

     - จัดท าและใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการส าหรับ

การบริหารจัดการที่ดิน และระบบนิเวศ เพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้แบบเท่าเทียมกัน

ทางสังคมได้อย่างยั่งยืน 

     - ด าเนินมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต

สายพันธุ์ เฉพาะถิ่น หรือสายพันธุ์ที่ก าลังถูก

คุกคาม หรือมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หรือถิ่น

ที่อยู่อาศัยที่อาจได้รับผลกระทบ 

    - ด าเนินการวางแผน ออกแบบและปฏิบัติงาน

ต่างๆ ในลักษณะที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ

สิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด อันเป็นผลมาจากการ

ตัดสินใจเข้าไปใช้ที่ดิน รวมทั้งการตัดสินใจที่

เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรและชุมชน

เมือง 

    - รวมเรื่องการป้องกันถิ่นที่อยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ป่าไม้ ทางเดินสัตว์ป่า 

พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่เกษตรกรรมเข้าไว้ในงาน

พัฒนาสิ่งปลูกสร้างและงานก่อสร้าง 

    - ใช้แนวทางการเกษตร การท าประมง และ

แนวปฏิบัติด้านป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมทั้งประเด็น

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์

ป่าต่างๆ ตัวอย่างเช่น ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ใน

มาตรฐานชั้นน าและรูปแบบการรับรองต่างๆ 

(certification schemes)  
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    - เพ่ิมสัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ส่งมอบที่

ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน 

    - พิจารณาว่าสัตว์ป่าและถื่นที่อยู่อาศัยของ

สั ตว์ ปา เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของระบบนิ เ วศตาม

ธรรมชาติ และควรเห็นถึงคุณค่าของและได้รับ

การปกป้อง รวมทั้งการค านึงถึงความเป็นอยู่ของ

สัตว์ป่าเหล่านั้นด้วย 

    - หลีกเลี่ยงแนงทางต่างๆ อันเป็นการคุกคาม

ต่อความอยู่รอด หรือน าไปสู่การสูญพันธุ์ของ

สิ่งมีชีวิต ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ

ระดับท้องถิ่นหรือการอนุญาตให้มีการแจกจ่าย 

หรือการขยายสายพันธุ์ที่รุกราน 

5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices) 

5.1) การต่อต้านการทุจริต (Anti–corruption)    - ชี้บ่งความเสี่ยงต่างๆของการทุจริตรวมถึงการ

ประยุกต์ใช้ ปรับปรุงนโยบายและวิธีการปฏิบัติ

ต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตและการข่มขู่บังคับ 

   - มั่นใจในความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างใน

การต่อต้านการทุจริตและมีความมุ่งมั่น ส่งเสริม 

และไม่ละเลยในการด าเนินการตามนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริต 

   - สนับสนุนและฝึกอบรมลูกจ้างและตัวแทน

ต่างๆ ขององค์กรในความพยายามที่จะก าจัดการ

ให้สินบนและการทุจริต รวมทั้งให้สิ่งจูงใจในการ

ด าเนินการตามข้างต้น 

   - ยกระดับความตระหนักของลูกจ้าง ตัวแทน 

ผู้รับเหมา และผู้ส่งมอบต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริต 

รวมทั้งวิธีในการจัดการกับเรื่องนี้ 



71 
 

   - มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้างและ

ตัวแทนต่างๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

และมีการด าเนินงานต่างๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เท่านั้น 

  - จัดท าและรักษาไว้ซึ่งระบบที่มีประสิทธิผลใน

การด าเนินการกับการทุจริต 

  - ส่งเสริมและให้ลูกจ้าง คู่ค้า ตัวแทนและผู้ส่ง

มอบต่างๆ ขององค์กรรายงานการฝ่าฝืนการ

ปฏิบัติตามนโยบายองค์กร และการปฏิบัติที่ไม่มี

จริยธรรมและความยุติธรรม โดยการพัฒนากลไก

ที่ช่วยให้การรายงานและการติดตามผลการ

ด าเนินงานที่ปราศจากความหวาดกลัวการแก้

แค้นในภายหลัง 

  - แจ้งเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายอาญา

ต่อหน่วยงานที่มีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องใหได้รับตามความเหมาะสม 

  -  ท า งานเ พ่ือต่อต้ านการทุจริ ต  โดยการ

ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น อ่ื น ๆ  ที่ อ ง ค์ ก ร มี

ความสัมพันธ์ ให้มีการน าแนวปฏิบัติ ในการ

ต่อต้านการทุจริตที่คล้ายคลึงกันไปใช้ด้วย 

5.2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ  

(Responsible political involvement) 

 - ฝึกอบรมลูกจ้างและตัวแทนต่างๆขององค์กร 

และยกระดับของความตระหนักเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนทางการเมืองอย่าง

รับผิดชอบ รวมทั้งวิธีการจัดการกับประโยชน์ทับ

ซ้อน 

 - มีความโปร่งใสเกี่ยวกับนโยบายและการ

ด าเนินการต่างๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
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โน้มน้าว ชักจูง (lobby) การช่วยสนับสนุนและ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 - ก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและ

แนวทางต่างๆ เพ่ือการจัดการกับการด าเนินการ

ต่างๆ ของบุคคลที่ปฏิบัติงานในนามขององค์กร 

 - หลีกเลี่ยงการสนับสนุนทางการเมืองที่จะ

พยายามเข้าควบคุม หรืออาจจะมีผลท าให้รับรู้ถึง

ความพยายามที่ไม่เหมาะกับนักการเมือง หรือผู้

ก าหนดนโยบายเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่

ต้องการ  

 - ห้ามด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับการ

ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การบิดเบือนความจริง การ

คุกคาม หรือการบีบบังคับ 

5.3) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Fair competition) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 

องค์กรควร 

 - ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรในลักษณะที่

สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ด้าน

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านกฎหมายอย่าง

เหมาะสม 

 - ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและการปกป้อง

อ่ืนๆ เพ่ือป้องกันการเข้าร่วมหรือการสมรู้ร่วมคิด

ในพฤติกรรมการต่อต้านการแข่งขัน 

-   ส่ ง เ ส ริ มคว ามตระหนั กของลู กจ้ า ง ถึ ง

ความส าคัญของการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ

กฎหมาย ด้านการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็น

ธรรม 
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-  สนับสนุนแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการ

ผูกขาด และการทุ่มตลาด รวมทั้ งนโยบาย

สาธารณะที่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

-  ใส่ใจกับบริบทของสังคมที่องค์กรด าเนินการอยู่ 

และไม่ฉกฉวยประโยชน์จากสภาพของสังคม 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่

เป็นธรรม เช่น สภาพของความยากจน  

5.4) การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่

คุณค่า  

(Promoting social responsibility in the sphere 

of influence) 

-   บู รณาการ เกณฑ์ด้ านจริ ยธรรม  สั งคม 

สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมทางเพศ รวมทั้ง

สุขภาพและความปลอดภัยไว้ในนโยบายและวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ การแจกจ่าย และการ

ท า สั ญ ญ า เ พ่ื อป รั บ ป รุ ง ใ ห้ ส อด ค ล้ อ ง กั บ

วัตถุประสงค์ต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

-  สนับสนุนให้องค์กรอ่ืนๆ น านโยบายด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมที่คล้ายคลึงกันมาใช้ โดยไม่

ยินยอมให้เกิดพฤติกรรมการต่อต้านการแข่งขัน

ขึ้น 

-  พิจารณาให้การสนับสนุนองค์กรขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง (SMOs) ที่รวมถึง การยกระดับของ

ความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของความ

รับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งให้

ความช่วยเหลืออ่ืนๆ เพ่ิมเติม (เช่น ในด้านเทคนิค 

การสร้างความสามารถ หรือทรัพยากรด้านอ่ืนๆ) 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

-  มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการยกระดับความ

ต ร ะ ห นั ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร ต่ า ง ๆ  ที่ อ ง ค์ ก ร มี
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ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและประเด็น

ต่างๆ ของความรับผิดชอบต่อสังคม 

-  ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นธรรม และสามารถ

ปฏิบัติได้ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับ

จากการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งช่วยเพ่ิมศักยภาพของ

องค์กรในห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ต่างๆ ของความรับผิดชอบเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่ง

จะรวมถึงวิธีการจัดซื้อ ตัวอย่างเช่น การสร้าง

ความมั่นใจว่าการซื้อในราคาที่เป็นธรรม และมี

การก าหนดระยะเวลาส่งมองที่เพียงพอ และ

สัญญาต่างๆที่มีเสถียรภาพ 

5.5) การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน  

(Respect for property rights) 

-  ปฎิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติต่างที่

ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและความรู้

ดั้งเดิม 

-  ด าเนินการสืบสวนอย่างเหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจ

ว่ามีการอนุญาตให้ใช้ หรือการท าลายทรัพย์สิน

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

-  ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการละเมิด

สิทธิในทรัพย์สิน รวมทั้งการใช้ที่ผิดไปจากอ านาจ

การครอบครอง การปลอมแปลง และการละเมิด

สิทธิ์ 

-  จ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมส าหรับทรัพย์สินที่

ได้รับหรือน าไปใช้ 

-   พิจารณาความคาดหวั งของสั งคม สิทธิ

มนุษยชนและความต้องการขั้นพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
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เมื่อมีการใช้และการปกป้องสิทธิของทรัพย์สินทา

ปัญญา และสิทธิในทรัพย์สินทางกายภาพ 

6) ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) 

6.1) การตลาดที่เป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นจริง และ

ไม่เบี่ยงเบน และการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรม 

( Fair marketing, information and contractual 

practices) 

-  ไม่เข้าร่วมในการปฏิบัติใดๆที่หลอกลวง ท าให้

เข้าใจผิด ฉ้อโกงหรือไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจนหรือ

คลุมเครือ ซึ่งรวมไปถึงการละเลยในการแจ้ง

สารสนเทศที่ส าคัญ 

-  การอนุญาตให้มีการแบ่งปันข้อมูลที่โปร่งใสซึ่ง

จะท าให้เกิดการเข้าถึงและการเปรียบเทียบ

ตัวเลือกโดยผู้บริโภคท่ีง่ายขึ้น 

- ชี้บ่งการโฆษณาและการตลาดอย่างชัดเจน 

- เปิดเผยราคารวมสุทธิและภาษี ข้อตกลงและ

เงื่ อนไขของผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมทั้ ง

อุปกรณ์เสริมที่จ าเป็นส าหรับการใช้) และค่า

จัดส่งเมื่อมีการน าเสนอสินเชื่อใหแก่ผู้บริโภคควร

ให้รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยรายปีที่แท้จริง และ

อัตราค่าปรับกรณีท่ีช าระไม่ตรงก าหนด ซึ่งรวมถึง

ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง จ านวนเงินที่ต้องช าระ 

จ านวนงวดที่ต้องช าระและวันครบก าหนดของ

งวดช าระเงิน 

- ยืนยันการแสดงหลักฐานข้อเท็จจริงตามี่กล่าว

อ้างของผลิตภัณฑ์และบริการโดยการให้ข้อมูลที่

เป็นข้อเท็จจริงตามที่ลูกค้าร้องขอ 

- ไม่ใช้ข้อความ สื่อทางเสียงหรือรูปภาพ ที่เป็น

การปลูกฝังความเชื่อที่ผิดๆ เกี่ยวข้องกับเพศ 

ศาสนา เชื้อชาติ การด้อยความสามารถ หรือ

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 



76 
 

- มีการพิจารณาถึงการโฆษณาและการตลาดเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง

เด็กและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่

เ ป็ น ก า ร ท า ล า ย ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก ลุ่ ม

ผู้ด้อยโอกาสข้างต้น 

- ให้สารสนเทศที่สมบูรณ์ ถูกต้อง สามารถเข้าใจ

ได้ และสามารถเปรียบเทียบอย่างเป็นทางการได้ 

หรือใช้ภาษาที่ใช้กันทั่วไป ณ จุดขาย และเป็นไป

ตามกฎระเบียบต่างๆท่ีเกีย่วข้อง 

- มีการท าสัญญาซึ่งมีการเขียนด้วยภาษาท่ีชัดเจน 

อ่านได้ง่ายและใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย โดยไม่

ก าหนดเงื่ อน ไขที่ ไ ม่ เป็นธรรมสิทธิ ใ นการ

เปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขแต่เพียงผู้เดียว 

และมีการให้สารสนเทศที่ชัดเจนและเพียงพอ

เกี่ยวกับราคา คุณสมบัติด้านการใช้งาน เงื่อนไข 

ข้อตกลง ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาของสัญญา และ

ระยะเวลาในการยกเลิก 

6.2) การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค 

(Protecting Consumers' Health and Safety) 

- จัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ปลอดภัยต่อ

ผู้ใช้งาน และบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งต่อทรัพย์สินและ

สิ่งแวดล้อมภายใต้สภาวะการใช้งานปกติและที่ได้

คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

- ประเมินความพอเพียงของกฎหมาย กฎระเบียบ 

มาตรฐาน และข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือระบุถึง

ประเด็นต่างๆด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

องค์กรควรท าให้ เหนือกว่าข้อก าหนดขั้นต่ า

ดังกล่าวโดยเฉพาะเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนว่า

ข้อก าหนดที่สูงกว่าสามารถคุ้มครองได้ดีกว่าอย่าง

มีนัยส าคัญ ซึ่งดูได้จากอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นที่



77 
 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดขั้นต่ า หรือการมีผลิตภัณฑ์หรือการ

บริการที่เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต่ า หรือการมี

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่

สามารถลดจ านวน หรือความรุนแรงของอุบัติเหตุ

ต่างๆได้ 

- ในกรณีที่ได้มีการวางตลาดผลิตภัณฑ์ไปแล้ว 

พบต่อมาในภายหลังว่าผลิตภัณฑ์ยังคงมีอันตราย

ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า มีข้อบกพร่องที่รุนแรง 

หรือมีสารสนเทศที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ

มีข้อความที่ ไม่ถูกต้องอยู่  องค์กรควรหยุด

ให้บริการ หรือการถอนคืนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน

ห่วงโซ่ของการกระจายสินค้าทั้งหมด องค์กรควร

เรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยใช้มาตรการและสื่อต่างๆ 

ที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนที่ซื้อ

ผลิตภัณฑ์ หรือใช้การบริการได้รับทราบ และให้

การชดเชยแก่ผู้บริโภคต่างๆ ส าหรับการที่ได้รับ

ผลเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ดังนั้น มาตรการ

ต่างๆ ส าหรับการสอบกลับได้ที่อยู่ในห่วงโซ่แห่ง

คุณค่าอาจเป็นสิ่งส าคัญและมีประโยชน์ในการ

ด าเนินการ 

- ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่างๆน้อย

ที่สุด โดยชี้บ่งกลุ่มผู้ใช้ จุดประสงค์การใช้และการ

ใช้กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการอย่าง

ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ที่ ส า ม า ร ถ ค า ด ก า ร ณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง

สมเหตุสมผล รวมทั้งชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใน

ทุกขั้นตอนและสภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการ

บริการ และในบางกรณีมีการจัดผลิตภัณฑ์และ
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การบริการที่ท าขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส มีการประมาณการและประเมินค่า

ความเสี่ยงส าหรับแต่ละผู้ใช้หรือกลุ่มที่สัมผัส 

รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์จากอันตรายต่างๆที่ระบุไว้ 

รวมทั้งมีการลดความเสี่ยงโดยการใช้วิธีการตามที่

ได้มีการเรียงล าดับของความส าคัญ คือวิธีการ

ออกแบบโดยค านึงถึงความปลอดภัย อุปกรณ์

ป้องกันและสารสนเทศส าหรับผู้ใช้งาน 

- มั่นใจว่าสารสนเทศที่น ามาใช้เพ่ือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และการบริการมีความเหมาะสมโดย

ค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน 

และเคารพต่อความแตกต่าง หรือข้อจ ากัดใน

ความสามารถของผู้บริโภคต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ งที่ เกี่ ยวกับการจัดสรร เรื่ อง เวลาส าหรับ

กระบวนการประมวลสารสนเทศ 

- ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้

สารเคมีที่ ก่อให้ เกิด อันตราย รวมถึ งสารที่

ก่อให้เกิดมะเร็ง สารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางพันธุกรรม สารที่เป็นพิษกับระบบสืบพันธุ์ 

หรือสารที่ตกค้างยาวนาน และสามารถสะสมอยู่

ในร่างกายได้  ซึ่ งหากมีการน าผลิตภัณฑ์ที่มี

ส่วนประกอบของสารเคมีดังกล่าวไปจ าหน่าย 

องค์กรควรชี้บ่งรายละเอียดไว้ในฉลากให้ชัดเจน 

- ประเมินความเสี่ยงในด้านสุขภาพของมนุษย์ที่

เกิดจากผลิตภัณฑ์และการบริการมีการน าวัสดุ 

เทคโนโลยี หรือวิธีการผลิตที่ใหม่ๆมาใช้ และมี

เอกสารที่ ท า ไว้ ส าหรับผู้ บร โภคตามความ

เหมาะสม 



79 
 

- ให้ข้อความด้านความปลอดภัยที่ส าคัญแก่

ผู้บริโภค โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ ได้รับการ

ยอมรับในระดับสากล หรือร่วมกับข้อความ 

- แนะน าผู้บริ โภคถึงการใช้ผลิตภัณฑ์อย่ าง

เหมาะสม และเตือนผู้บริโภคให้ทราบถึงความ

เสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์

นั้นๆ ในสภาพการใช้งานปกติ 

- จัดท ามาตรการต่างๆ ในการป้องกันผลิตภัณฑ์ที่

อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นจากการ

เคลื่อนย้าย หรือการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องในขณะที่

อยู่ในความดูแลของผู้บริโภคเอง 

6. 3)  ก า ร บ ริ โ ภ ค อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 

Consumption) 

เพ่ือสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน องค์กรควร

ด าเนินการดังนี้ ตามความเหมาะสม 

-  สนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับอ านาจของ

ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เข้าใจถึง

ผลกระทบต่างๆ ในการเลือกผลิตภัณฑ์และการ

บริการส าหรับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและ

ต่อสิ่งแวดล้อม ข้อแนะน าที่ปฏิบัติได้สามารถให้

ข้อเสนอว่าจะมีการปรับเปลี่ยนต่างๆที่จ าเป็นได้

อย่างไร 

-  น าเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เป็นมิตร

กับสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริโภค โดยค านึงถึง

วงจรชีวิตทั้งหมด และการลดผลกระทบต่างๆที่

ไม่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยขจัดหรือท าให้

เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

อันเกิดจากผลิตภัณฑ์และการบริการน้อยที่สุด

เท่าที่ท าได้ ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่

ง่ายต่อการใช้งาน น ากลับมาใช้ได้ใหม่หรือซ่อมได้ 
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เ ลื อก ใช้ ผู้ ส่ งมอบต่ า งๆที่ ส ามารถส่ ง เสริม

สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอันดับแรก 

เสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โดยมีอายุการใช้งานที่

ยาวนานในราคาที่สามารถซื้อได้ ให้สารสนเทศ

แก่ผู้บริโภคที่มีความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ 

ให้สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการซึ่ง

รวมไปถึงการสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ ประเทศ

ที่เป็นแหล่งก าเนิด ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

ส่วนประกอบหรือส่วนผสมต่างๆ ประเด็นด้าน

สัตว์ทดลอง และการใช้ การบ ารุงรักษา การ

จัดเก็บ และการก าจัดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อย่างปลอดภัย 

-   ใช้การแสดงฉลากที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิผล

ที่ได้จากการได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ

ตามรูปแบบของฉลากต่างๆ หรือการทวนสอบใน

รูปแบบอ่ืนๆ เช่นฉลากสิ่งแวดล้อม กิจกรรม

การตรจประเมินต่างๆเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับมุมมอง

เชิงบวกของทางด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะต่างๆของ

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

6.4) การบริการ การสนับสนุน และการยุติข้อเรียกร้อง

และข้อโต้แย้ง แกผู้บริ โภค (Consumer service, 

support and dispute resolution) 

องค์กรควร 

-   ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเรียกร้องของ

ผู้บริโภค โดยการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคซึ่ง

จะรวมถึงผู้บริโภคท่ีได้รับผลิตภัณฑ์จากการสั่งซื้อ

ทางไกล ในการรับคืนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดหรือได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการอ่ืนๆ 

อย่างเหมาะสม 
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-   ทบทวนข้อร้องเรียนและปรับปรุงแนวปฏิบัติ

ในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่างๆ 

-   เสนอการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่มากกว่า

ระยะเวลาการรับประกันตามที่กฎหมายก าหนด

ไว้และเหมาะสมกับอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

-   สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการ

เข้าถึงการบริการและสนับสนุนต่างๆ ภายหลัง

การส่งมอบ รวมทั้งการยุติข้อโต้แย้งและกลไก

ต่างๆในการชดเชย 

-    เสนอระบบสนับสนุนและระบบการให้

ค าแนะน าท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

-   เสนอการบ ารุงรักษา และการซ่อมแซมใน

ราคาที่สมเหตุสมผลและสถานที่ตั้งที่สามารถ

เข้าถึงได้ และท าให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ

เกี่ยวกับการมีอยู่ของอะไหล่ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

ได ้

-   เลือกใช้การยุติข้อโต้แย้ง และการแก้ปัญหา

ความขัดแย้ง และกระบวนการชดเชยตาม

มาตรฐานของประเทศหรือสากล โดยไม่มีการ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือเก็บค่าธรรมเนียมใน

อัตราที่ถูกที่สุดจากผู้บริโภค และไม่เรียกร้องให้

ผู้บริโภคยกเลิกการทวงสิทธิในการขอความ

ช่วยเหลือตามกฎหมาย 

6.5) การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ

ผู้ บ ริ โ ภ ค  ( Consumer Data Protection and 

Privacy) 

-   จ ากัดการจัดเก็บช้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็น

ส าหรับใช้ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และการ

บริการ หรือได้มีการแจ้งให้ทราบและได้รับการ

ยินยอมจากผู้บริโภคก่อน 
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-   ละเว้นการใช้บริการหรือการกล่าวอ้างถึง

ข้อ เสนอพิเศษที่อาจเกิดขึ้น ในข้อตกลงกับ

ผู้บริโภคต่อการใช้ข้อมูลที่ระบุว่าไม่ต้องการให้

น าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการตลาด 

-    ได้รับข้อมูลมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตาม

กฎหมายและเป็นธรรม 

-   ระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างชัดเจน ทั้งก่อนหรือในระหว่างการเก็บ

ข้อมูล 

-   ไม่เปิดเผย จัดหาให้หรือการใช้ข้อมูลเพ่ือ

วัตถุประสงค์อ่ืนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ 

รวมทั้งเพ่ือการตลาด เว้นเต่ได้มีการแจ้ง หรือ

ได้รับการยินยอมจากผู้บริโภค หรือเมื่อมีการระบุ

ไว้ตามข้อก าหนดแห่งกฎหมาย 

-  จัดให้ผู้บริโภคใช้สิทธิในการทวนสอบว่าองค์กร

มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนั้นหรือไม่ และ

แสดงข้อคิดเห็นโต้แย้งข้อมูลเหล่านั้นตามที่

กฎหมายก าหนดไว้ หากข้อโต้แย้งนั้นเป็นผล 

องค์กรควรลบข้อมูลนั้นหรือท าให้ถูกต้อง ท าให้

ครบถ้วน หรือได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามความ

เหมาะสม 

-  ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้มาตรการในการ

รักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ 

-  เปิดเผยเกี่ยวกับการพัฒนา แนวปฏิบัติและ

นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และ

วิธีการต่างๆในการจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่แล้ว 

รวมทั้งลักษณะและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
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- เปิดเผยตัวตน และสถานที่ปฏิบัติงานปกติของ

บุคคลที่ท าหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ในองค์กร (บางครั้งเรียกว่า ผู้ควบคุมข้อมูล) และ

ก าหนดให้บุคคลนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ

ตามมาตรการข้างต้น และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6.6) การเข้าถึงบริการที่จ าเป็น (Access to Essential 

Services) 

องค์กรที่ให้บริการต่างๆที่มีความจ าเป็น ควร 

-  ไม่ตัดการบริการที่จ าเป็นส าหรับผู้บริโภคที่

ไม่ได้ช าระค่าบริการโดยปราศจากการให้โอกาส

แก่ผู้บริโภคเทหล่านั้นมาช าระค่าบริการภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม องค์กรไม่ควรเลือกใช้วิธี

ตัดการให้บริการมาลงโทษกับผู้บริโภคต่างๆที่ไม่

ช าระค่าบริการทั้งหมด 

-  ก าหนดค่าบริการและค่าธรรมเนียม เสนอการ

จัดเก็บภาษีที่จะน าไปชดเชยให้กับผู้ที่มีความ

ต้องการ 

-  ด าเนินการด้วยความโปร่งใส โดยการจัดเตรียม

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าบริการ 

และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

-  ขยายขอบเขตของการบริการ และให้บริการที่

มีคุณภาพรวมทั้งระดับในการบริการที่เท่าเทียม

กันโดยไม่เลือกปฏิบัติในกลุ่มต่างๆ ของผู้บริโภค

ทั้งหมด 

-  บริหารจัดการในระหว่างที่มีการลดการบริการ 

หรือหยุดการส่งมอบการบริการต่อกลุ่มผู้บริโภค

ต่างๆอย่างเท่าเทียม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเลือก

ปฏิบัติทั้งหมด 
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-  มีการบ ารุงรักษา และยกระดับระบบการ

ให้บริการขององค์กร เพ่ือช่วยป้องกันการหยุด

ชะงัดของบริการ 

6.7) การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก 

(Education and Awareness) 

การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค หากเป็นไปได้ องค์กร

ควรระบุถึง 

-  สุขภาพ และความปลอดภัยรวมถึงอันตราย

ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ 

-  สารสนเทศเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก าหนด

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการต่างๆ ในการได้รับการ

ชดเชยและหน่วยงานราชการและองค์การต่างๆ

ส าหรับการคุ้มครองผู้บริโภค 

-  การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ และบริการรวมทั้ง

สารสนเทศที่จัดเตรียมไว้ในคู่มือและวิธีการใช้งาน

ต่างๆ 

-  สารสนเทศเกี่ยวกับน้ าหนัก และหน่วยวัด 

ราคา คุณภาพ เงื่อนไขของสินเชื่อ และความ

พร้อมส าหรับการให้บริการที่จ าเป็น 

-  สารสนเทศเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้งานและข้อควรระวังที่จ าเป็น 

-  สารสนเทศด้านการเงินและการลงทุนของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

-  การปกป้องสิ่งแวดล้อม 

-  ประสิทธิภาพของการใช้วัสดุต่างๆ พลังงาน 

และน้ า 

-  การบริโภคอย่างยั่งยืน 

-  ความเหมาะสมของการก าจัดบรรจุภัณฑ์ ของ

เสีย และผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
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7) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว มขอ งชุ ม ชน แ ล ะก า ร พั ฒน า ชุ ม ชน  (Community involvement and 
development) 

7.1) การมีส่วนร่วมของชุมชน  

(Community Involvement) 

-  ร่วมปรึกษาหารือกับกลุ่มตัวแทนของชุมชนใน

การพิจารณาจัดล าดับความส าคัญส าหรับการ

ลงทุนด้านสังคงและกิจกรรมต่างๆ ของการ

พัฒนาชุมชน โดยการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ

กลุ่มตัวแทนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบัติ 

กลุ่มที่ถูกมองว่าไม่มีความส าคัญ และกลุ่มที่ไม่

สามารถแสดงความเห็นได้เองให้เข้ามาร่วม ซึ่งจะ

ช่วยขยายทางเลือกต่างๆและแสดงถึงการเคารพ

ต่อสิทธิต่างๆ ของกลุ่มคนเหล่านี้ 

-  ร่วมปรึกษาและท าความคุ้นเคยกับชุมชนต่างๆ 

รวมทั้งชนพ้ืนเมืองในเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงและ

เงื่อนไขต่างๆของการพัฒนาที่อาจมีผลกระทบต่อ

ชุมชน การปรึกษาหารือหรือควรเกิดขึ้นก่อนการ

พัฒนา และควรอยู่บนพ้ืนฐานของสารสนเทศที่

สมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถเข้าถึงได้ 

-  เข้าร่วมในองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ หากท าได้

และท าอย่างเหมาะสม โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการ

สนับสนุนต่อประโยชน์ของส่ วนรวม และ

เป้าประสงค์การพัฒนาของชุมชน 

-  รักษาความสัมพันธ์กับองค์กรของรัฐแลฃะ

นักการเมืองท้องถิ่นด้วยความโปร่งใส โดย

ปราศจากการติดสินบนหรือชักจูงในทางที่ไม่

เหมาะสม 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเป็น

อาสาสมัครของงานบริการชุมชน 
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-  ส่งเสริมสนันสนุนการก าหนดนโยบาย การ

จัดท า การด าเนินการ การเฝ้าติดตาม และ

ประเมินผลโปรแกรมการพัฒนาต่างๆ โดยการ

ด าเนินการข้างต้น องค์กรควรให้ความเคารพกับ

สิทธิ และให้ความส าคัญต่อมุมมองของผู้ อ่ืนใน

การแสดงออกและปกป้องผลประโยชน์ของ

ตนเอง 

7.2) การศึกษาและวัฒนธรรม  

(Education and Culture) 

องค์กรควร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ 

และสานสัมพันธ์ในการด าเนินการต่างๆ เพ่ือการ

ปรับปรุงคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษา การ

ส่งเสริมความรู้ท้องถิ่น และช่วยชจัดภาวะไม่รู้

หนังสือ 

- ส่งเสริมการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ให้กับ

ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบัติ 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่าง

เป็นทางการ และไม่สนับสนุนในการกีดกันที่จะ

ไม่ให้เด็กได้รับการศึกษา (เช่น การใช้แรงงาน

เด็ก) 

- สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามความ

เหมาะสมโดยให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของ

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของ

ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับหลักการของการเคารพต่อ

สิทธิมนุษยชน ในการด าเนินการต่างๆ เ พ่ือ

ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ทางวัฒนธรรมที่ให้อ านาจ

แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ถูกละเลยจะมีความส าคัญ

เนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการต่อสู้กับการ

เลือกปฏิบัติได ้
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- พิจารณาส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับมนุษยชน

ต่างๆ และยกระดับความตระหนักด้านสิทธิ

มนุษยชนให้สูงขึ้น 

- ช่วยอนุรักษ์และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการด าเนินการต่างๆ ของ

องค์กรมผีลกระทบกับเรื่องดังกล่าว 

- ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

ดั้งเดิมของชุมชนต่างๆ ตามความเหมาะสม 

7.3) การสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ  

( Employment Creation and Skills 

Development) 

- วิเคราะห์ถึงผลกระทบของการตัดสินใจลงทุน

ขององค์กรในการสร้างการจ้างงานและการลงทุน

ต่างๆ โดยตรงที่จะช่วยบรรเทาความยากจนโดย

การสร้างการจ้างงานที่เห็นว่ามีความคุ้มค่าเชิง

เศรษฐกิจ 

- พิจารณาผลกระทบของการเลือกใช้เทคโนโลยี

ต่อการจ้างงาน โดยเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ท า

ให้ เกิดโอกาสต่างๆในการจ้างงานมากที่สุด 

ในขณะที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจในระยะยาว

ด้วย 

- พิจารณาผลกระทบของการตัดสินใจในการจ้าง

ง า น ที่ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร อ่ื น ด า เ นิ น ก า ร แ ท น 

(Outsourcing) ทั้ งที่ เป็นการตัดสินใจภายใน

องค์กรเองและจากอง์คกรภายนอก 

- พิจารณาถึงการช่วยเหลือเ พ่ือพัฒนาหรือ

ปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนาทักษะต่างๆ ใน

ชุมชนที่มีความขาดคลานทักษะต่างๆ เหล่านี้ซึ่ง

อาจมีความร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆในชุมชน  
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- ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับกลุ่มด้อยโอกาสที่

เกี่ ยวข้องกับการจ้ างงานและการสร้ า งขีด

ความสามารถ 

- พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริม

กรอบเงื่อนไขต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างการ

จ้างงาน 

7.4) การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี  

(Technology Development) 

องค์กรควร 

- พิจารณาถึงความช่วยเหลือสนับสนุนในการ

พัฒนาสร้างนวัตกรรมของเทคโนโลยีซึ่งสามารถ

ช่วยแก้ปัญหาประเด็นต่างๆ ด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น 

-  พิจารณาถึงความช่วยเหลือในการพัฒนา

เทคโนโลยีที่ใช้การลงทุนต่ า ซึ่งสามารถท าซ้ าได้

ง่ายและสร้างผลกระทบที่ดีในการขจัดความ

ยากจนและความหิวโหย 

- พิจารณาถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง

ความรู้และเทคโนโลยีดั้งเดิม ไปพร้อมๆกับการ

ปกป้องสิทธิของชุมชนต่อความรู้และเทคโนโลยี

ของชุมชน หากมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ 

- พิจารณาการสานสัมพันธ์ในความร่วมมือกับ

องค์กรต่างๆ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย หรือ 

ห้องปฏิบัติการวิจัยเพ่ือท าให้การพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น ร่วมกับ

หุ้นส่วนต่างๆจากชุมชน และจ้างคนในท้องถิ่นเข้า

ท างานดังกล่าว 

- ยอมรับแนวปฏิบัติต่างๆที่ยินยอมให้ถ่ายทอด

และเผยแพร่เทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าในเชิง

เศรษฐกิจ ซึ่งองค์กรควรก าหนดกรอบระยะเวลา
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ที่เหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆส าหรับลิขสิทธิ์หรือ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

การพัฒนาในท้องถิ่น (หากสามารถท าได้) ทั้งนี้

ควรพิจารณาและท าให้ขีดความสามารถของ

ชุมชนในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดียิ่งขึ้นด้วย 

7.5) การสร้างความมั่งค่ังและรายได้ 

(Wealth and Income Creation) 

องค์กรควร 

-  พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใน

การเข้าไปหรือการออกมาจากชุมชน รวมทั้ง

ผลกระทบของทรัพยากรพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

-  พิจารณาสนับสนุนการริเริ่มต่างๆที่จะกระตุ้น

ให้ เกิดความหลากหลายของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเหมาะสม 

-  พิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ส่งมอบสินค้าและ

บริการต่างๆ ที่มีในท้องถื่น และส่งเสริมสนับสนุน

ให้เกดิการพัฒนาผู้ส่งมอบท้องถิ่นเท่าที่จะท าได้ 

-  พิจารณาการริเริ่มต่างๆ ที่จะเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับความสามารถและโอกาสส าหรับผู้

ส่งมอบในท้องถิ่นเพ่ือที่จะสนับสนุนห่วงโซ่แห่ง

คุณค่าและให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสต่างๆในชุมชน 

-  พิจารณาช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ให้ด าเนินงาน

ภายใต้กรอบท่ีกฎหมายก าหนด 

-  ร่วมด าเนินกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจกับองค์กร

ต่างๆ ที่มีความยากล าบากที่จะด าเนินการได้ตาม

กฎหมาย เนื่องจากมีระดับของการพัฒนาต่ า ก็

ต่อเมื่อองค์กรเหล่านั้น 
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      - มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยบรรเทาความ

ยากจน 

      - มีกิจกรรมต่างๆที่แสดงถึงการเคารพสิทธิ

มนุษยชน และมีความ    

    คาดหวังที่สมเหตุสมผลว่าองค์กรจะขับเคลื่อน

ไปข้างหน้าได้อย่าง     

    สม่ าเสมอในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้

กรอบของกฎหมาย 

    อย่างเหมาะสม 

-  การพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนโปรแกรม และ

เป็นพันธมิตรในการ   ช่วยเหลือสมาชิกชุมชน

โดยเฉพาะกลุ่มสตรี และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

อ่ืนๆในการจัดตั้งธุรกิจและสหกรณ์ต่างๆในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การส่งเสริมการ

เป็นเจ้าของกิจการ ตัวอย่างโปรแกรมข้างต้น

สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผน

ธุรกิจ การตลาด มาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดขึ้น

เพ่ือให้เป็นผู้ส่งมอบการให้ความช่วยเหลือด้าน

การจัดการและเทคนิคต่างๆ รวมทั้งการเข้าถึง

แหล่งทุน และการเอ้ืออ านวยให้เกิดการลงทุน

ร่วมกัน 

-   สนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้ความใส่ใจต่อสัตว์

เลี้ยงในบ้าน 

-  พิจารณาแนวทางต่างๆ ที่เหมาะสมเพ่ีอสร้าง

โอกาสให้กับองค์กรชุมชนให้สามารถเข้าถึง

กระบวนการจัดหาได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการสร้าง

ความสามารถในการบรรลุข้อก าหนดเชิงเทคนิค



91 
 

และจัดให้มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโอกาสต่างๆ 

ในกระบวนการจัดหาด้วย 

-  พิจารณาสนับสนุนองค์กรหรือบุคคลต่างๆ ซึ่ง

น าผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความจ าเป็นเข้า

มาสู่ชุมชน โดยการจ้างงานในชุมชนพร้อมกันกับ

การเชื่อมโยงกับตลาดของท้องถิ่น ภูมิภาคและ

เขตเมืองซี่ งท า ให้ เกิดผลประโยชน์ส าหรับ

สวัสดิการชุมชน 

-  พิจารณาส่งเสริมแนวทางที่เหมาะสมที่จะช่วย

ในการพัฒนาผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกใน

ชุมชน 

-  เติมเต็มความรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีของ

องค์กร และให้สารสนเทศที่จ า เป็นต่อการ

พิจารณาภาษีอย่างถูกต้องต่อหน่วยงานต่างๆที่มี

อ านาจหน้าที่เก่ียวข้อง 

-   พิจารณาส่ ง เสริมสนับสนุนเกี่ ยวกับการ

เกษียณอายุและเงินบ านาญส าหรับลูกจ้าง 

7.6) สุขภาพ (Health) องค์กรควร 

-  แสวงหาวิธีเพ่ือลด หรือขจัดผลกระทบด้าน

สุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์

หรือการบริการขององค์กร 

-   พิ จ า ร ณ า ส นั บ ส นุ น ก า ร มี สุ ข ภ า พ ที่ ดี  

ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถ

เข้าถึงยาต่างๆและการฉีดวัคซีนและให้ก าลังใจ

ต่อการด าเนินชีวิตด้านสุขภาพ รวมถึงการออก

ก าลังกายและการมีโภชนาการที่ดี โดยการตรวจ

พบก่อนที่จะเกิดโรคและการไม่สนับสนุนการ

บริโภคผลิตภัณฑ์และสารต่างๆที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 
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ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องโภชนการของ

เด็ก 

-  พิจารณาเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคาม

ต่อสุขภาพและโรคส าคัญต่างๆ และการป้องกัน

เช่น โรคเอดส์ (HIV/AIDs) โรคมะเร็ง โรคหัวใจ 

โรคไข้มาลาเรีย โรควัณโรค และโรคอ้วน 

-  พิจารณาสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ

พ้ืนฐานที่จ า เป็น การจัดหาน้ าสะอาด และ

สุขอนามัย ที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วย 

7.7) การลงทุนด้านสังคม (Social Investment) -  ค านึงถึงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในการ

วางแผนโครงการลงทุนทางสังคมการด าเนินงาน

ต่างๆ ทั้งหมดควรเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชน 

ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมการจัดซื้อจากท้องถิ่น และ

การจ้ างให้หน่วยงาน อ่ืนๆด า เนินการแทน 

(outsourcing) เพ่ือที่จะสนับสนุนการพัฒนา

ท้องถิ่น 

-  หลีกเลี่ยงการด าเนินการต่างๆ ที่เป็นการขยาย

เวลาการพ่ึงพาอาศัยกิจกรรมการกุศลต่างๆของ

องค์กรที่ก าลังด าเนินการอยู่หรือมีส่วนสนับสนุน 

-  ประเมินผลข้อริเริ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

ขององค์กรที่ท าอยู่ ณ ขณะนี้ และรายงานต่อ

ชุมชนและประชาชนที่อยู่ภายในองค์กร และชี้บ่ง

ถึงการปรับปรุงต่างๆที่อาจท าได้ 

-  พิจารณาการเป็นพันธมิตรกับองค์กรอ่ืนๆ 

รวมทั้งภาคราชการ ภาคธุรกิจ หรือองค์กรพัฒนา

เอกชนเพ่ือท าให้เกิดการรวมพลังได้อย่างเต็มที่ 

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ความรู้และ

ทักษะต่างๆ 
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-  พิจารณาสนับสนุนโปรแกรมต่างๆ ซึ่งจัดให้มี

การเข้าถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นอ่ืนๆ

ส าหรับกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

หรือกลุ่มคนผู้ถูกเลือกปฏิบัติและผู้มีรายได้ต่ า 

รวมทั้งการให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาศักยภาพ การเข้าถึงทรัพยากร และ

โอกาสของคนกลุ่มดังกล่าวด้วย 
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ภาคผนวก ข 
แนวคิดและวิธีการประเมินผลความรับผิดชอบต่อสังคมของ S&P Dow Jones Indices 

 

 ในทุกๆ ต้นปีตั้ งแต่มีการจัดตั้ งกลุ่ มดัชนีความยั่ งยืนดาวโจนส์  หรือ Dow Jones 
Sustainability Indexes (DJSI) จะมีการประกาศรายชื่อบริษัทขนาดใหญ่จากทั่วโลกที่มีความพร้อม
จ านวนหนึ่ง (DJSI เรียกกลุ่มบริษัทเหล่านี้ว่า Eligible DJSI Universe) เข้าสู่กระบวนการประเมิน
ด้านความยั่งยืน (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA) เพ่ือคัดกรองบริษัทในการเป็น 
components ในกลุ่มดัชนี DJSI ต่างๆ โดยมีองค์กรชื่อ RobecoSAM เป็นผู้ด าเนินการจัดท า CSA 
ดังกล่าว 

 RobecoSAM (2015) ได้มีการให้ค าอธิบายแนวการประเมินด้านความยั่งยืน (Corporate 
Sustainability Assessment ห รื อ  CSA)  ไ ว้ ใ น  CSA Guide –  RobecoSAM’ s Corporate 
Sustainability Assessment Methodology, version 2.0 โดยได้ระบุเงื่อนไขการประเมินและการ
ให้น้ าหนักของมิติการประเมินส าหรับ 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมการเงินและการ
ธนาคาร (Banking) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและสาธารณูปโภค (Electric & Utilities) และอุตสาหกรรม
ยา (Pharmaceuticals) ดังนี้ 

Dimension Banking 
Electric & 
Utilities 

Pharma. Remark 

1. Economic Dimension     

1) Anti-crime policy / measures    Industry-Specific 

2) Brand Management    Industry-Specific 
3) Code of 
Conduct/Compliance/Corruption 
&Bribery 

   
General 
 

4) Corporate Governance    General 
5) Customer Relationship 
Management    Industry-Specific 

6) Innovation Management    Industry-Specific 
7) Market Opportunities    Industry-Specific 

8) Marketing Practices    Industry-Specific 
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9) Price Risk Management    Industry-Specific 

10) Research & Development    Industry-Specific 
11) Risk & Crisis Management    General 

12) Stakeholder Engagement    Industry-Specific 

13) Scorecards / Measurement 
Systems 

   Industry-Specific 

Total Economic Dimension 
Weight 

38% 30% 40%  

2. Environmental Dimension     
1) Biodiversity    Industry-Specific 

2) Business Opportunity 
Financial Services/Products    Industry-Specific 

3) Business Risks Large Project / 
Export Finance    Industry-Specific 

4) Climate Change Governance    Industry-Specific 

5) Climate Strategy    Industry-Specific 

6) Electricity Generation    Industry-Specific 
7) Environmental Footprint    Industry-Specific 

8) Environmental 
Policy/Management System     General 

9) Environmental Reporting    General 

10) Operational Eco-Efficiency    Industry-Specific 
11) Transmission & Distribution    Industry-Specific 

12) Water-Related Risks    Industry-Specific 
Total Environmental 
Dimension Weight 

24% 35% 10%  

3. Social Dimension     
1) Addressing Cost Burden    Industry-Specific 

2) Bioethics    Industry-Specific 
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3) Corporate Citizenship and 
Philanthropy    General 

4) Controversial Issues, 
Dilemmas in lending / financing    Industry-Specific 

5) Financial Inclusion / Capacity 
Budgeting    Industry-Specific 

6) Health Outcome Contribution    Industry-Specific 

7) Human Capital Development    General 

8) Labor Practice Indicators    General 
Occupational Health & Safety 5% 4% 2% Industry-Specific 

9) Social Reporting    General 

10) Stakeholder Engagement    Industry-Specific 
11) Standards for Suppliers    Industry-Specific 

12) Strategy to improve access 
to drugs or products 

   Industry-Specific 

13) Talent Attraction & 
Retention    General 

Total Social Dimension Weight 38% 30% 50%  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวศิริพร  ถมยาพิทักษ์ 

 
วันเดือนปีเกิด 2 กรกฎาคม 2530 

 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน  

กลุ่มงานวิเคราะห์ทางการเงินและวางแผน 
แผนกการเงินและบัญชี 
กลุ่มธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 
ประสบการณ์ท างาน มกราคม 2559 – ปัจจุบัน 

นักวิเคราะห์การเงิน 
กลุ่มงานวิเคราะห์ทางการเงินและวางแผน 
แผนกการเงินและบัญชี 
กลุ่มธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
มกราคม 2555 – ธันวาคม 2558 
เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลลูกค้า ส่วนบริหารบัญชีลูกค้า 
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด 
เมษายน 2553 – ธันวาคม 2554 
นักบัญชีบริหาร ส่วนบัญชีและการเงิน 
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด 
 

 

  

  
 


