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บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการของ

องค์กรในประเทศไทยโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างกับผู้เกี่ยวข้องที่รู้เชิงลึกเกี่ยวกับการจัดทํา
รายงานบูรณาการและ/หรือรายงานความยั่งยืน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงและทีมงานที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการจัดทํารายงานบูรณาการและ/หรือรายงานความยั่งยืนของแต่ละองค์กร ทั้งหมด 3 องค์กร เป็นตัวแทนของ 
3 กลุ่ม ที่มีความแตกต่างกันของลักษณะการบริหารงานและกฎระเบียบที่ควบคุมองค์กร  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลักประกอบด้วย (1) การประสานงานและ 
ความล่าช้าในการจัดทํารายงานเป็นปัจจัยที่ทุกองค์กรคาดว่าจะเป็นอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการ  
(2) การไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (3) การใช้ทรัพยากรจํานวนมาก (4) ความซับซ้อนของ
โครงสร้างองค์กร (5) การเขียนเช่ือมโยงเรื่องราว และ (6) การที่ไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทํา
รายงาน 
 
คําสําคัญ: อุปสรรค , รายงานความย่ังยืน , รายงานบูรณาการ 
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ABSTRACT 

 
Barriers to organizational integrated reporting in Thailand were studied. 

Data was collected by semi-structured interviews. Samples were involved in 
integrated and/or sustainability reporting. Samples belonged to three organizations 
representing three management styles and organizational rules.   

Results were that coordination and delays in reporting were expected by 
all organizations to impede integrated reporting. Lack of support from top 
management, using excessive resources, organizational complexity, the linking of 
stories, and lack of central agency responsible for integrated reporting were other 
obstacles, in decreasing order of importance.    

 
Keywords: Barriers, Sustainability reporting, Integrated reporting. 
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ผู้วิจัยประสบความสําเร็จในการค้นคว้าอิสระครั้งน้ี โดยได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูง
จากรองศาสตราจารย์ ดร. วัชนีพร เศรษฐสักโก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้อุทิศเวลา 
ในการแนะนําแนวทางและให้คําปรึกษาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ เพ่ือให้การค้นคว้าอิสระ
ฉบับน้ีมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. วัชนีพร เศรษฐสักโก 
ไว้ ณ ที่น้ีด้วย และขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่สละเวลาในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
อย่างมากต่อการค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ี 

 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย์สาขาวิชาการบัญชีและวิทยากรทุกท่านที่ได้

มอบความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงขอขอบพระคุณ
เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโททางการบัญชีทุกท่านที่ช่วยประสานงานและอํานวยความสะดวก 
ด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้วิจัยสําเร็จการศึกษาได้อย่างราบร่ืน นอกจากน้ี ผู้วิจัยขอแสดงกตเวทิตาแด่บิดา
มารดาและขอขอบคุณกําลังใจจากทุกคนในครอบครัว ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงพลังสําคัญที่ช่วยสนับสนุนให้
ผู้วิจัยประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันน้ี 

 
สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น MAP ทุกคน สําหรับมิตรภาพที่ดี ความช่วยเหลือ

และแรงผลักดัน ที่ส่งผลให้สําเร็จการศึกษาไปพร้อมกัน หากผลการศึกษาน้ีมีข้อบกพร่องประการใด
ผู้วิจัย ขอน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในคร้ังต่อไป และขอมอบคุณความดีอันบังเกิดจากประโยชน์
ของการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีแก่บุคคลที่กล่าวถึงทั้งหมด 
  
 

       นายธิติ ทัศคร                                  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่ไปกับการยกระดับให้

ตลาดทุนโดยใช้หลักบรรษัทภิบาล ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ โปร่งใส 
และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดความย่ังยืน ด้วยการผลักดันนโยบาย
ส่งเสริมการเติบโตเชิงปริมาณและคุณภาพไปพร้อมกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี พ.ศ.2563 “Towards Sustainable Growth” 
รวมท้ังผลักดันผู้เก่ียวข้องให้ร่วมมือกันขับเคล่ือนอย่างต่อเน่ือง นําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

 
จากการกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุนในระยะยาว ข้อควรพิจารณา

ถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน คือ มิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและบริบทขององค์กรเป็น
สําคัญ อีกทั้งมีการวิเคราะห์หลักการและมาตรฐานระดับสากล เช่น Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI), Global Reporting Initiative (GRI) รวมทั้งศึกษากลยุทธ์การพัฒนาความย่ังยืนของตลาด
หลักทรัพย์ช้ันนําในต่างประเทศ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2561) 

 
ปัจจุบันมาตรฐานสากลด้านการเปิดเผยข้อมูลและรายงานความย่ังยืนมีอยู่หลายแนว

ปฏิบัติ เช่น The UN Global Compact (UNGC), GRI, International Integrated Reporting 
Council (IIRC) เป็นต้น แต่ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ GRI เน่ืองจากมีตัวช้ีวัด 
ที่ช่วยให้ผู้รายงานเลือกใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจและ ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง 
การเปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืนสามารถทําได้หลากหลายช่องทาง ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภค
ข้อมูลข่าวสารของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บนเว็บไซต์ขององค์กร รายงานประจําปี รายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมหรือรายงานความย่ังยืน เป็นต้น แต่มีแนวทางการจัดทํารายงานอีกแบบที่ถูกกล่าวถึงและ
น่าสนใจไม่แพ้กันคือ รายงานบูรณาการ (Integrated Reporting : IR) ของ IIRC เป็นรูปแบบของ 
การจัดทํารายงานประจําปีโดยมีการบูรณาการข้อมูลด้านความย่ังยืนเข้าไปด้วย ทั้งน้ี เพ่ือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักลงทุนจะสามารถมองเห็นภาพรวมของการดําเนินธุรกิจได้ชัดเจน
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ย่ิงขึ้นซึ่งการจัดทํารายงานในลักษณะน้ีต้องอาศัยความมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงานในองค์กร  
เพ่ือเปลี่ยนความคิดในการจัดทํารายงานประจําปีให้มีลักษณะของการบูรณาการมากย่ิงขึ้น  

 
การเปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืนขยายตัวมากย่ิงขึ้น ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจาก

แนวโน้มการลงทุนอย่างรับผิดชอบที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง ผู้ลงทุนมีความต้องการนําข้อมูล  
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังน้ัน การเปิดเผย
ข้อมูล อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใสจึงกลายเป็นกลไกที่นําไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของราคาหลักทรัพย์
และดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนมากย่ิงขึ้น (อรุณี ตันติมังกร และ ศุภกร เอกชัย ไพบูลย์, 2560) 
งานวิจัยในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กร
ในประเทศไทย ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปัจจัยอุปสรรคในการจัดทํารายงาน
บูรณาการขององค์กรในประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจนําผลการศึกษาที่ได้ 
ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างต้นแบบการจัดการกับอุปสรรคจากการปรับใช้กับองค์กรธุรกิจใน
ประเทศไทยต่อไป 
 
1.2 คําถามของงานวิจัย 

 
การจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทยมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง 

 
1.3 วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
  

เพ่ือศึกษาอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษางานวิจัยเรื่อง “อุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กร 
ในประเทศไทย” กับจํานวน 3 องค์กร เป็นตัวแทนของ 3 กลุ่ม ที่มีความแตกต่างกันของลักษณะ 
การบริหารงานและกฎระเบียบที่ควบคุมองค์กร คือ องค์กรแรกเป็นองค์กรที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด 
ในประเทศไทยและเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีผู้ถือหุ้นหลักเป็น
กระทรวงการคลังและบุคคลทั่วไป จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของ
องค์กรในประเทศไทย องค์กรถัดมาเป็นองค์กรข้ามชาติที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในประเทศไทย  
มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นชาวต่างชาติและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน
ขององค์กรข้ามชาติในประเทศไทย และองค์กรสุดท้ายองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ต่อปีสูงที่สุด 
ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นกระทรวงการคลังและไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนขององค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
 

1.5 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 เพ่ือให้ทราบถึงความสําคัญในการจัดทํารายงานบูรณาการ 
1.5.2 เพ่ือให้ทราบถึงอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย 
1.5.3 เพ่ือให้สถาบันการศึกษา สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการเรียนการสอนและการทํา 

ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรธุรกิจ 
1.5.4 เพ่ือให้องค์กรต่างๆท่ีมีความประสงค์จะจัดทํารายงานบูรณาการสามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้การจัดทํารายงานราบรื่นย่ิงขึ้น
รวมถึงเปิดโอกาสให้เรียนรู้จากอุปสรรคที่เกิดขึ้นและเตรียมความพร้อมหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
ผลงานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้องกับอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กร 

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 
 
2.1 แนวทางในการจัดทํารายงานความย่ังยืน 
2.2 รายงานบูรณาการ 
2.3 ปัจจัยผลักดันของการจัดทํารายงานบูรณาการ 
2.4 ปัจจัยอุปสรรคของการจัดทํารายงานบูรณาการ 
 

2.1 แนวทางในการจัดทํารายงานความย่ังยืน 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ CSR หรือ ESG (Environment, Social, 
Governance) ในประเทศไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่บนพ้ืนฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้ อ่ืน หรือแสวงหาผลกําไรจนเกินควรจากการเบียดเบียนประโยชน์ของสังคม โดยไม่คํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤติตามมา ตลอดจนให้คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัด
และมีคุณภาพ สอดคล้องกับในระดับสากลท่ีมีการประกาศใช้ทิศทางใหม่ของการพัฒนามาตรฐาน 
การจัดทํารายงานความย่ังยืนที่เป็นที่นิยมของสากล คือ การพัฒนาที่ ย่ังยืน หรือ Sustainable 
Development (SD) ต่อมามีการเรียกร้องให้ธุรกิจแสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก รวมทั้งประกาศ 
ใช้หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) เพ่ือเป็นกรอบการดําเนินงาน
การพัฒนาที่ย่ังยืนสําหรับองค์กรธุรกิจต่อไป หลังจากน้ัน CSR ค่อย ๆ แพร่กระจายในวงกว้างจนเป็น
ที่ยอมรับและถือปฏิบัติในระดับสากล เช่นเดียวกับการดําเนินการผลักดัน CSR ในตลาดทุนไทย (สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2561) 

 
การจัดทํารายงานความย่ังยืนของแต่ละองค์กรไม่ได้มีแบบแผนตายตัวว่าจะต้องจัดทํา 

ตามกรอบแนวทางใด องค์กรต่างๆ สามารถนําเสนอรายงานความย่ังยืนในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่น  
ใช้แนวทางของ UNGC ซึ่งประกอบไปด้วย 10 หลักการ โดยแบ่งเป็น 4 หมวด คือสิทธิมนุษยชนแรงงาน
สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปช่ันหรือแนวทางของ GRI โดยล่าสุด คือ GRI G4 (ณัฐวีร์ คุสินธ์ุ, 2560) 
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ปัจจุบันองค์กรมากมายทั่วโลกจัดทํารายงานตามกรอบของ GRI โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคต่างๆ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 
2561) ในอดีตผู้บริหาร นักลงทุนและนักธุรกิจให้ความสนใจเฉพาะทุนทางการเงินและทุนทางการผลิต 
การให้ความสนใจอย่างจํากัดและการขาดความโปร่งใสในรูปแบบธุรกิจและความย่ังยืนนําไปสูก่ารสญูเสยี
ความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งแนวทางการจัดทํารายงานความย่ังยืนล่าสุดที่ถูกกล่าวถึง 
ที่ขยายความสนใจไปถึงทุนทรัพย์สินทางปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ และทุน
ทางธรรมชาติ คือ รายงานบูรณาการ (Diplock, 2018)  

 
2.2 รายงานบูรณาการ 
 

IIRC เป็นความร่วมมือระหว่าง ผู้ออกกฎหมาย นักลงทุน บริษัท ผู้กําหนดมาตรฐาน นักบัญชี 
และองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGOs) มาร่วมกันออกความเห็นเก่ียวกับการสื่อสารในการสร้างคุณค่า 
ว่าควรจะเป็นก้าวต่อไปสําหรับการจัดทํารายงานสําหรับองค์กร (IIRC, 2013) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 
IIRC ได้เปิดตัวกรอบการรายงานบูรณาการระหว่างประเทศ (The International Integrated Reporting 
Framework) มุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าโดยองค์กรและ ทุนในการสร้างมูลค่าในช่วงเวลาต่างๆโดยทุนใน
ความหมายของการจัดทํารายงานบูรณาการ ประกอบไปด้วย 6 ประเภท ได้แก่ ทุนทางการเงิน ทุนทางการผลิต 
ทุนทรัพย์สินทางปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ และทุนทางธรรมชาติ (Calleja et.al ,  2014) 

 
รายงานบูรณาการ คือ การนําเสนอเพ่ืออธิบายกลยุทธ์ ธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน

และอนาคตที่คาดหวังขององค์กรในบริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ืออธิบายให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทราบว่าองค์กรจะมีการสร้างมูลค่าระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวได้อย่างไร รวมถึง
อธิบายความเสี่ยงและโอกาสที่เก่ียวข้องกับทุนทุกประเภท ได้แก่ ทุนทางการเงิน ทุนทางการผลิต  
ทุนทรัพย์สินทางปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ และทุนทางธรรมชาติโดยรายงาน
น้ีให้ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน
ท้องถิ่น ผู้ออกกฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้กําหนดนโยบาย (IIRC, 2013) การจัดทํารายงานบูรณาการ
ควรมีการจัดต้ังหน่วยงานข้ึนมาดูแล อาจจะเป็นหน่วยงานทางการเงิน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เช่น หน่วยงานความย่ังยืน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หรือหน่วยงานกลยุทธ์ หรืออาจจัดให้มี
คณะกรรมการอํานวยการ (Steering Committee) หรือหน่วยงานเฉพาะดูแลก็ได้ เพ่ือทําการรวบรวม
ข้อมูล โดยรอบระยะเวลาของรายงานจะเหมือนกันกับการออกรายงานประจําปีปกติ และมีการเผยแพร่
ในช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ หรือเว็บไซต์ โดยหัวข้อเน้ือหาจะครอบคลุมหลายเร่ือง โดยระบุ
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ประเด็นสําคัญ (Material Issues) ทําได้โดยใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง 
รายงานผู้ถือหุ้น และรายงานภายใน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ (Board Committee) 
และคณะกรรมการจัดทํารายงานบูรณาการ (The Integrated Reporting Steering Committee) 
เมื่อระบุประเด็นสําคัญที่จะใช้เป็นหัวข้อเน้ือหาได้แล้ว ต่อมาจะเป็นการรวบรวมและทบทวนข้อมูล
โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน สุดท้ายผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากส่วนงาน และ
ผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง (Calleja et.al , 2014) 

 
ภาพที่ 2.1  

แสดงแนวคิดพ้ืนฐานของการจัดทํารายงานบูรณาการ (IIRC, 2013) 

การจัดทํารายงานบูรณาการมีประโยชน์มากมาย เช่น ในองค์กรสมัยใหม่ที่มีการจัดการ
และธรรมาภิบาลท่ีดีต้องการท่ีจะเพ่ิมความน่าเช่ือถือและภาพลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Diplock, 2018) 
ช่วยผลักดันให้เกิดการคิดแบบบูรณาการด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 
และช่วยให้เข้าใจประเด็นสําคัญ สร้างความเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์ ความเสี่ยง และรูปแบบธุรกิจ 
(Hoffman , 2012 , Calleja et.al , 2014, KPMG Japan Integrated Reporting Advisory Group, 
2017 and Diplock, 2018) โดยเน้นไปที่ทุนด้านต่างๆ และมุมมองขององค์กรในระยะยาวในบางกรณี
รายงานบูรณาการที่ใช้ภายนอกช่วยปรับปรุงคุณภาพของรายงานที่ใช้ภายในและช่วยสร้างความสอดคล้องกัน
ระหว่างทั้งสองรายงานมากข้ึน (Hoffman , 2012 , Callejaet.al , 2014 and KPMG Japan Integrated 
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Reporting Advisory Group) ทําให้มีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทุนแต่ละประเภท
มากข้ึน ในบางกรณีรายงานบูรณาการทําให้การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมมากขึ้น ทําให้
องค์กรต้องให้ความสนใจกับประเด็นสําคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอ และนํามาบูรณาการเข้ากับ 
การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงให้แก่หน่วยงาน การประชุม ใช้สอนพนักงานใหม่ 
หรือสื่อสารกับบุคคลภายนอก (Calleja et.al , 2014) และดึงดูดนักลงทุนระยะยาว (Roberts, 2017) 
เป็นต้น 
 

ในปัจจุบันมีธุรกิจช้ันนํากว่า 1,750 รายทั่วโลกเข้าร่วมเครือข่ายการจัดทํารายงานบูรณาการ 
สร้างสรรค์รายงานในแบบของตัวเองและช่วยเหลือองค์กรที่มุ่งมันในการยอมรับการจัดทํารายงาน
บูรณาการในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่สําคัญ อีกทั้ง IIRC มีการทํางานร่วมกับหลายองค์กร
ทั่วโลกเพ่ือดําเนินการเครือข่ายเหล่าน้ี รวมถึงตลาดหุ้น สถาบันต่างๆ ภาคธุรกิจและสมาคมอุตสาหกรรม 
ตัวอย่างเช่น สมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดียและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศบราซิลมีเครือข่าย
ครอบคลุมในภูมิภาคของตน โดย IIRC กระตือรือร้นที่จะพัฒนาและทําซ้ํากรอบการจัดทํารายงานน้ีทั่วโลก
เพ่ือนําประโยชน์ของรายงานบูรณาการไปสู่องค์กรใหม่ ๆ (IIRC , 2015) 

 
ในแต่ละประเทศทั่วโลกมีความเคลื่อนไหวในการจัดทํารายงานบูรณาการ ดังต่อไปน้ี

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาโครงการรายงานบูรณาการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันการบัญชีของประเทศสิงคโปร์ (ISCA) ได้จัดต้ังคณะกรรมการรายงานบูรณาการ
ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกในภูมิภาคที่นําหน่วยงานภาครัฐนักลงทุนอาวุโสนักลงทุนสถาบันช้ันนําและ
สถาบันการศึกษาช้ันนําเข้ามามีส่วนร่วมและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองส่วนในประเทศ
ญี่ปุ่น IIRC ได้รับการสนับสนุนจาก JICPA และ Japan Exchange Group มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 
35 ราย จากกลุ่มนักลงทุน มีการประชุมเป็นประจําเพ่ือหารือเก่ียวกับสมาคมนักลงทุนสัมพันธ์แห่ง
ประเทศญี่ปุ่น (Japan Investor Relations Association) คาดการณ์ว่าปัจจุบัน บริษัทญี่ปุ่นประมาณ 
182 แห่งกําลังเริ่มและพัฒนาการจัดทํารายงานบูรณาการทางด้านประเทศอินเดีย IR Lab คณะทํางาน
ที่ได้รับการจัดต้ังขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างแนวทางสนับสนุนองค์กรอินเดียในการปรับใช้รายงาน
บูรณาการ ช่วยให้ธุรกิจและนักลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ความชํานาญเพ่ือแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ขององค์กรต่างๆท่ีปรับใช้กรอบการจัดทํารายงานบูรณาการ ซึ่ง IR Lab จะลงทุนในการวิจัย 
การวิเคราะห์และการพัฒนาความรู้เพ่ือช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถปรับใช้กรอบการจัดทํารายงาน
บูรณาการ รวมถึงช่วยให้เกิดการแพร่หลายของรายงานบูรณาการในอินเดีย มีการจัดกิจกรรมแบ่งปัน
ความรู้ สัมมนาและเผยแพร่จดหมายข่าวที่เน้นการพัฒนาและข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับรายงานบูรณาการ ใน
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ประเทศออสเตรเลีย การรายงานมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากธุรกิจตระหนักถึงความสําคัญใน
การปลดล็อกมูลค่าและดึงดูดเงินทุน เครือข่ายท้องถิ่นมีการจัด Business Reporting Leaders Forum 
เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วเป็นตัวแทนความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานของรายงานของ
องค์กร สมาชิกมารวมกันและพิจารณาแนวโน้มหรือประเด็นต่างๆเก่ียวกับการรายงาน รวมถึงหาทาง
แก้ไขที่เหมาะสมกับตลาดทุนออสเตรเลียและข้อกําหนดของการจัดทํารายงาน การจัดเสวนาน้ีเน้นการ
สร้างการรายงานขององค์กรที่เอ้ือต่อการลงทุนมากย่ิงขึ้นโดยการสนับสนุนการอภิปรายและการ
ส่งเสริมความคิดเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับปริมาณความซับซ้อนและความยุ่งยากในการจัดทํา
รายงานโดยใช้รายงานบูรณาการเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา รวมไปถึงกองทุนบํานาญของ
ออสเตรเลียมีการรวบรวมการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบันเพ่ือการรายงานที่โปร่งใสมากขึ้น กองทุน
อุตสาหกรรมของออสเตรเลียหลายกองทุนได้เริ่มเครือข่ายรายงานบูรณาการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ เป็นการเสวนาที่เปิดให้กองทุนทั้งหลายหารือเก่ียวกับการนํารายงานบูรณาการมาปรับใช้
กับกองทุน โดยมี VicSuper เป็นกองทุนแรกในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแบบบูรณาการ 
ทางด้านประเทศรัสเซีย เปิดตัวเครือข่ายรายงานบูรณาการภูมิภาครัสเซียในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 
โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 ราย เช่น รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานนิวเคลียร์ Rosatom, บริษัทพลังงาน Rosneft 
และบริษัทการเงิน Uraslib เครือข่ายนําผู้ที่ต้องการปรับใช้รายงานบูรณาการมาร่วมกันแบ่งปัน
ประสบการณ์การรายงานและหาแนวทางทําให้รายงานบูรณาการสอดคล้องกับข้อกําหนดด้าน
กฎหมายของรัสเซียความโปร่งใสและการกํากับดูแลกิจการที่ดีในประเทศตุรกี มีเครือข่ายที่ได้รับการ
ประสานงานโดย Integrated Reporting Platform Türkiye ซึ่งรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
ได้แก่ นักธุรกิจ นักลงทุน และ NGOs เข้าร่วมในการนําเสนอรายงานบูรณาการสู่ตลาดตุรกีและเป็น
ช่องทางในการอภิปรายเกี่ยวกับการนํารายงานบูรณาการมาปรับใช้ในประเทศตุรกี ส่วนประเทศ
เยอรมนี เครือข่ายรายงานบูรณาการ นักธุรกิจและนักลงทุนจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเป็น
ประจํา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเยอรมนี FWB เป็นตลาดหุ้นแรกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการนํา
กรอบการจัดทํารายงานบูรณาการมาปรับใช้ผ่านโครงการนําร่องของ IIRC องค์กรที่นํารายงานบูรณา
การมาปรับใช้เช่นบริษัทเคมีที่ใหญ่ที่สุดในโลก BASF, บริษัทการเงิน Deutsche Asset & Wealth 
Management, ธนาคาร Deutsche Bank, ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลก 
Deutsche Börse Group, บริษัทผลิตไฟฟ้า EnBW Energie Baden Württemberg, สนามบิน
นานาชาติอันดับสองของประเทศ Flughafen München และบริษัท Software ข้ามชาติ SAP ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ สมาชิกเครือข่ายรายงานบูรณาการเนเธอร์แลนด์จะพบปะกันเป็นประจําเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดทํารายงานบูรณาการโดยเครือข่ายเนเธอร์แลนด์
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Royal NBA ซึ่งร่วมมือกับ IIRC ในการจัดกิจกรรมและแบ่งปันข้อมูล
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เชิงลึกกับองค์กรต่างๆท่ีนํารายงานบูรณาการมาปรับใช้ เช่น บริษัทประกันชีวิต กองทุนบํานาญ และ
บริหารสินทรัพย์ Aegon, บริษัทสี AkzoNobel NV, สนามบิน Luchthaven Schipol FMO และบริษัท
เครื่องใช้ไฟฟ้าข้ามชาติ Royal Philips Electronics อีกทั้งรายงานบูรณาการล่าสุดจากเนเธอร์แลนด์จะ
มีการแชร์ใน Integrated Reporting Examples Database เพ่ือให้องค์กรอ่ืนสามารถเรียนรู้จาก
แนวทางปฏิบัติล่าสุด ทางด้านประเทศฝรั่งเศสมีเครือข่ายรายงานบูรณาการประกอบด้วย บริษัทที่
ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี Atos, ธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก BNP Paribas, บริษัท
ตรวจสอบบัญชีระดับโลก Mazars รวมทั้งบริษัทต่างๆกว่า 15 แห่ง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ฝรั่งเศส CAC40 ที่มีความมุ่งมั่นที่จะนํารายงานบูรณาการมาปรับใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ.2554 บริษัทเหล่าน้ี
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสและความท้าทายที่เก่ียวข้องกับการนํา
รายงานบูรณาการมาปรับใช้กับนักลงทุนและสมาคมวิชาชีพอ่ืนๆเป็นประจําโดยธุรกิจที่เผยแพร่
รายงานบูรณาการหรือนํารายงานบูรณาการมาปรับใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2558 ได้แก่ บริษัท
ประกันข้ามชาติที่มียอดขายจากการให้บริการทางการเงินใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก AXA, กองทุน
ส่วนบุคคล Eurazeo PME, ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Gecina ,บริษัทผลิตไฟฟ้านานาชาติ 
GDF Suez, บริษัทยานานาชาติ Sanofi และบริษัทสื่อขนาดใหญ่ Vivendi ในประเทศอังกฤษ ธุรกิจ
ต่างๆ เช่น ธนาคารข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลกและใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป HSBC, 
บริษัทสินค้าอุปโภคและบริโภคข้ามชาติ Unilever, บริษัทรับเหมาก่อสร้างข้ามชาติ Interserve และ
สมาคมผู้จัดทําบัญชีที่ได้รับการรับรอง ACCA เข้าร่วมเครือข่ายรายงานบูรณาการในภูมิภาคน้ี มีการ
ประชุมเป็นประจําเพ่ือหารือเก่ียวกับการนํารายงานบูรณาการมาปรับใช้ในบริบทข้อกําหนดของ
ประเทศอังกฤษ โดยร่วมกันทํางานเพ่ือเอาชนะความท้าทายต่างๆ ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ธุรกิจช้ันนําหลายแห่งผลักดันกิจกรรมในเครือข่ายรายงานบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริษัทประกัน
และให้บริการทางการเงิน Prudential Financial, บริษัทบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ JLL, บริษัท
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด The Clorox Company, ธนาคารโลก The World Bank, บริษัทอาหาร
และเคร่ืองด่ืม PepsiCo, บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติ Microsoft และบริษัทสื่อสารมวลชนและการตลาด 
Edelman บริษัทต่างๆมีความสนใจในการสํารวจหาพัฒนาการของจัดทํารายงานขององค์กร และประเมิน
ว่าแนวคิดการจัดทํารายงานบูรณาการสามารถนํามาใช้เพ่ือลดความซับซ้อนและปริมาณของรายงาน
ในขณะที่ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ประเทศบราซิล เครือข่ายรายงานบูรณาการได้รับการอํานวยความสะดวกโดยธนาคารเพ่ือการพัฒนา
แห่งประเทศบราซิลและนําผู้เข้าร่วมกว่า 500 ราย มาร่วมเป็นตัวแทนองค์กร ได้แก่ สถาบันการกํากับ
ดูแลกิจการของบราซิล, สมาคมบริษัทจดทะเบียนของบราซิล, สถาบันนักลงทุนสัมพันธ์และสมาคม
นักวิเคราะห์ของบราซิล, สหพันธ์ธนาคารบราซิล และสมาคมผู้บริหารบราซิลและในประเทศแอฟริกาใต้ IRC 
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เป็นผู้นําในการพัฒนาและปรับใช้รายงานบูรณาการ สมาชิกของกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพและองค์กรช้ันนํา
ในประเทศแอฟริกาใต้รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศแอฟริกาใต้ JSE , สมาคมการออมและการลงทุน, 
สมาคมธนาคารแห่งแอฟริกาใต้, สภากองทุนเพ่ือการเกษียณอายุสําหรับแอฟริกาใต้ Batseta, สถาบัน
เลขานุการได้รับอนุญาตแห่งประเทศแอฟริกาใต้, คณะกรรมการบริการทางการเงิน , กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการของรัฐ ,สถาบันนักบัญชีได้รับอนุญาตแห่งประเทศแอฟริกาใต้ SAICA , สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศแอฟริกาใต้, สถาบันกรรมการบริษัทแห่งประเทศแอฟริกาใต้มีหน้าที่ในการพัฒนา
แนวทางด้านข้อมูลสําหรับองค์กรในแอฟริกาใต้เพ่ือช่วยในการจัดเตรียมรายงานบูรณาการ ใน พ.ศ.
2554 IRC ได้เผยแพร่กรอบแนวคิดการจัดทํารายงานบูรณาการ ต่อมาใน พ.ศ. 2557 ได้เปิดตัวคู่มือ
สําหรับมือใหม่ในการเร่ิมต้นจัดทํารายงานบูรณาการ และใน พ.ศ. 2558 IRC มีการพัฒนาเอกสารข้อมูล
เก่ียวกับผลลัพธ์ (IIRC, 2015) 

 
จากการสํารวจข้อมูลในเว็บไซต์ พบว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีองค์กรที่มีการจัดทํารายงาน

บูรณาการ ได้แก่ บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) โดยใช้ช่ือว่า “รายงานบูรณาการ” จัดทํามาต้ังแต่ พ.ศ. 2558 
โดยมีการจัดทํารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนควบคู่กันไปด้วย (IRPC, 2018) ส่วน บมจ.พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล (PTTGC) ใช้ช่ือว่า “รายงานความย่ังยืนแบบบูรณาการ (Integrated Sustainability Report)” 
เริ่มจัดทําต้ังแต่ พ.ศ. 2558 เช่นกัน โดยมีการจัดทํารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนควบคู่กันไปด้วยแค่ 
ใน พ.ศ. 2558 เท่าน้ัน ต่อมาจัดทําเฉพาะรายงานความย่ังยืนแบบบูรณาการจนถึงปัจจุบัน (PTTGC , 
2018) 
 
2.3 ปัจจัยผลักดันของการจัดทํารายงานบูรณาการ 
 

ปัจจัยผลักดันของการจัดทํารายงานบูรณาการในต่างประเทศ เช่นในประเทศแอฟริกาใต้ 
เมื่อ พ.ศ. 2537 ระบอบการปกครองเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ ก่อให้เกิดความไม่เช่ือมั่น
ในหมู่นักลงทุน บริษัท และสถาบันต่างๆ (Callejaet.al , 2014) ต่อมาวิกฤตการเงิน พ.ศ. 2551 ทําให้
เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย แสดงให้เห็นชัดเจนว่ารายงานประจําปีแบบเดิม แม้ว่าจะมีความยาว
และความซับซ้อน แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการระบุความเสี่ยง (Callejaet.al , 2014 and Panorama Consulting 
Solutions , 2018) ในส่วนของประเทศเยอรมัน SAP SE และประเทศญี่ปุ่น KPMG Japan มีมุมมอง
ว่าโลกกําลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนและองค์กรกําลังมองหาวิธีที่จะตอบสนอง ซึ่งแนวทาง
การจัดทํารายงานบูรณาการช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ดีกว่าในการตัดสินใจ และช่วยให้นักลงทุนมี
พ้ืนฐานที่สมบูรณ์มากขึ้นสําหรับการตัดสินใจลงทุนของตน (Dymond , 2017 and KPMG Japan Integrated 
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Reporting Advisory Group , 2017) ใน พ.ศ.2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศแอฟริกาใต้ และพ.ศ. 
2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศบราซิล บังคับให้บริษัทจดทะเบียนต้องนํารายงานบูรณาการมา
ปรับใช้ตาม apply or explain basis (Callejaet.al , 2014) การรายงานข้อมูลของบริษัทในเยอรมัน
ถูกคาดหวังให้มุ่งไปที่กลยุทธ์ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และการคาดการณ์อนาคต ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีเยอรมันฉบับใหม่ฉบับที่ 20 (GAS 20) เก่ียวข้องกับการรายงานการบริหารจัดการ
ของกลุ่ม (PWC , 2013) ส่วนในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดทํารายงานบูรณาการด้วยความสมัครใจ ยังไม่มี
การบังคับด้วยกฎหมาย เน่ืองจากผู้บริหารขององค์กรต่างๆมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทํา
รายงาน คือ การคิดแบบบูรณาการ (KPMG Japan Integrated Reporting Advisory Group , 2017) 
หลายองค์กรมีปัจจัยผลักดันหน่ึงที่เหมือนกัน คือ ช่วยในการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจให้ดีขึ้น 
ส่งเสริมความคิดแบบบูรณาการและใช้เป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ 

 
2.4 ปัจจัยอุปสรรคของการจัดทํารายงานบูรณาการ 
 

การจัดทํารายงานบูรณาการในต่างประเทศมีอุปสรรคในการนํามาปรับใช้ คือ อาจมี
ความไม่เต็มใจในการนําเสนอข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์อนาคต (Baron , 2014) จัดทําตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบังคับจากกฎหมาย ในส่วนการนํามาปรับใช้ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงิน เช่น สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ชุมชน ควรมีการรายงานเป็นมาตรฐานเหมือนรายงานข้อมูลทาง
การเงินและตามแนวทางของ IIRC ในส่วนของโมเดลใหม่ของการสร้างมูลค่าแตกต่างจากเมื่อก่อนที่
บริษัทเป็นผู้คิดเพียงคนเดียว แต่ในปัจจุบันการสร้างมูลค่าได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย (Lunsche, 2017) รวมถึงสอดคล้องกับการควบคุมภายในเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพของรายงานบูรณาการ และมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาสและจากผู้
ตรวจสอบภายนอกทุกปี (Callejaet.al , 2014 and Lunsche, 2017) อีกทั้งต้องการการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร (Callejaet.al , 2014, Roberts, 2017 , Dymond , 2017 and Lunsche, 2017) ใช้ข้อมลูจํานวนมาก
และจําเป็นต้องมีการลงทุนอย่างมากในด้านบุคลากร เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลในการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือความสะดวกในการจัดเรียงข้อมูลและเข้าถึงได้ง่าย (Callejaet.al, 2014, Baron, 
2014, Roberts, 2017 and Lunsche, 2017) องค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่า มีทรัพยากรมากกว่า ซึ่งวัดจากรายได้ 
สินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและมูลค่าตามราคาตลาดมีแนวโน้มจัดทํารายงานบูรณาการได้ดีกว่า
องค์กรที่มีขนาดเล็กกว่า รวมถึงองค์กรที่ประกอบธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมีแนวโน้ม
ที่จะเปิดเผยข้อมูลในรายงานบูรณาการมากกว่าองค์กรที่ประกอบธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า (Buitendag , 2017) พนักงานในทุกระดับควรมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
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การจัดทํารายงานบูรณาการ อีกทั้งควรมีคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบที่ทุ่มเท 
(Callejaet.al, 2014) รวมถึงองค์กรมีแนวโน้มที่จะรายงานเฉพาะผลลัพธ์ในเชิงบวกมากกว่าผลลัพธ์
ทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบทั้งหมดที่มีนัยสําคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอของผลลัพธ์ทางอ้อม
และผลลัพธ์ที่ไม่ได้ต้ังใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่เป็นผลลัพธ์เชิงลบ รวมถึงมีการตีความผิด เช่น 
ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) องค์กรรายงานการใช้เงินมากกว่าการรายงานผลลัพธ์ 
(ผลจากการใช้ทุน) ของกิจกรรมทางธุรกิจและผลผลิต อีกทั้งไม่ใช่ทุนทุกประเภทที่ได้รับการพิจารณา 
องค์กรบางแห่งให้ความสําคัญกับมูลค่าทางการเงินที่สร้างขึ้นสําหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
หลัก (ราคาหุ้นหรือการสร้างความมั่งคั่ง) แต่ไม่สนใจผลลัพธ์ของทุนประเภทอ่ืนที่มีความสําคัญกับ
องค์กรเหมือนกัน ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของความเปรียบเทียบกันได้ ความน่าเช่ือถือ
และความครบถ้วนเนื่องจากขาดข้อมูลที่วัดได้หรือแนวโน้ม ในส่วนของรูปแบบการรายงานเป็นแบบ
ทั่วไปแทนที่จะเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละองค์กร (IRC, 2015) 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยยังไม่พบการศึกษาที่เก่ียวข้องกับอุปสรรคในการ

จัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
การค้นคว้าอิสระนี้มุ่งเน้นศึกษา “อุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรใน

ประเทศไทย” ดังน้ันงานวิจัยช้ินน้ีจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ
ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลปฐมภูมิได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดทํารายงานความย่ังยืน ส่วนข้อมูลทุติยภูมิมาจากการศึกษางานวิจัย หนังสือ ทฤษฎี และ
บทความต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยขึ้นตอนในการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทําการศึกษา 
3.2 การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
3.3 ประวัติและข้อมูลทั่วไปขององค์กรที่สัมภาษณ์ 

 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทําการศึกษา 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทําการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เก่ียวข้องกับ 

การจัดทํารายงานความย่ังยืนจํานวน 3 องค์กร เป็นตัวแทนของ 3 กลุ่ม ที่มีความแตกต่างกันของ
ลักษณะการบริหารงานและกฎระเบียบที่ควบคุมองค์กร คือ องค์กรแรกเป็นองค์กรที่มีมูลค่าตลาด 
สูงที่สุดในประเทศไทยและเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีผู้ถือหุ้นหลักเป็น
กระทรวงการคลังและบุคคลทั่วไป จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของ
องค์กรในประเทศไทย องค์กรถัดมาเป็นองค์กรข้ามชาติที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในประเทศไทย  
มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นชาวต่างชาติและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน
ขององค์กรข้ามชาติในประเทศไทย และองค์กรสุดท้ายองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ต่อปีสูงที่สุด 
ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นกระทรวงการคลังและไม่ได้จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนขององค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ใช้ระยะเวลาใน
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าประมาณคร้ังละ 1 – 1.5 ช่ัวโมง และสัมภาษณ์เพ่ิมเติมทางโทรศัพท์
ประมาณคร้ังละ 0.5 ช่ัวโมง ใช้วิธีการจดข้อความและบันทึกเสียงเพ่ือบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
โดยใช้ช่ือสมมติแทนองค์กรที่ทําการศึกษาได้แก่ องค์กร ก., องค์กร ข. และองค์กร ค. 
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ในส่วนของการสัมภาษณ์ใช้วิธีการแบบก่ึงโครงสร้างกับผู้เก่ียวข้องที่รู้เชิงลึกเก่ียวกับ 
การจัดทํารายงานบูรณาการและ/หรือรายงานความย่ังยืน คือผู้บริหารระดับสูงและทีมงานที่มี 
ความเก่ียวข้องกับการจัดทํารายงานบูรณาการและ/หรือรายงานความย่ังยืนของแต่ละองค์กร โดย
องคก์ร ก. ทําการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการบริหารจัดการความย่ังยืนของกลุ่มองค์กร ในส่วนขององค์กร ข  
ทําการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายความย่ังยืนและทีมงานอีก 2 ท่าน และทําการสัมภาษณ์หัวหน้ากอง
แผนแม่บทและประเมินผลกิจการสังคม ฝ่ายกิจการสังคม และทีมงานอีก 1 ท่าน เน่ืองจากต้องการ
เปรียบเทียบข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหลายๆคน พร้อมกับต้องการความเข้าใจในประสบการณ์
ของแต่ละคน โดยมีความยืดหยุ่นพร้อมจะปรับเปล่ียนถ้อยคําให้สอดคล้องกับบริบทของผู้มีส่วนร่วม 
ในการวิจัยแต่ละคนและสถานการณ์การสัมภาษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
คําถามก่ึงโครงสร้างที่เตรียมไปใช้ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปนี ้
1. ประวัติองค์กร 
2. กระบวนการทํางานในการจัดทํารายงาน 
3. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบหรือคาดว่าจะพบในการจัดทํารายงานบูรณาการ 

 
3.2 การวิเคราะห์และสรปุผลการศึกษา 
 

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาโดยใช้วิธีของ Mile and Huberman 
(1994) ซึ่งเป็นกระบวนการในการสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมได้จากบริษัท 
และสรุปสาระสําคัญที่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ทําการศึกษา โดยใช้ภาษาของผู้วิจัยที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  

 
3.3 ประวัติและข้อมูลทั่วไปขององค์กรที่สัมภาษณ ์
 

องค์กร ก. 
 
องค์กรขนาดใหญ่ที่ จดทะเบียนอยู่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 

มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นสัญชาติไทยดําเนินธุรกิจหลายด้าน ได้แก่ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
ครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดําเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสํารวจและ
ผลิต จัดหาและจัดจําหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดําเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสําหรับ
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ผลิตภัณฑ์นํ้ามันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ รวมถึงธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

 
องค์กรเริ่มจัดทํารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 โดยต้ังแต่ปี พ.ศ.

2551 ได้จัดทํารายงานให้สอดคล้องตามแนวทางของ GRI G3.1 ในปัจจุบันองค์กรจัดทํารายงานตามมาตรฐาน
การรายงานความย่ังยืนของ GRI G4 รวมถึงนําเสนอต้นทุนเพ่ือแสดงคุณค่าทั้ง 6 ด้านตามแนวทาง IR พร้อมทั้ง
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามหลักสากล 10 ประการของ UNGC เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูล
มีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจมากขึ้น รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารความร่วมมือการ
ดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ทําหน้าที่ทบทวน พิจารณาความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบการเปิดเผย
ข้อมูล นอกจากน้ีองค์กรจัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงานภายนอกองค์กรได้รับรางวัล
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน สิ่งแวดล้อมและการรับรองคุณภาพมากมายทั้งในและต่างประเทศ ในปัจจุบัน
องค์กรยังไม่มีการจัดทํารายงานบูรณาการ แต่บริษัทย่อยจํานวน 1 แห่ง มีการจัดทํารายงานบูรณาการ 
และอีก 1 แห่ง จัดทํารายงานความย่ังยืนแบบบูรณาการ 
 

องค์กร ข. 
 

องค์กรขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่มีผู้ถือหุ้นหลัก
เป็นชาวต่างชาติบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกที่มีฐานการผลิต 75 แห่ง ใน 25 ประเทศ บริษัทนําเสนอ
นวัตกรรมและโซลูช่ันให้แก่ลูกค้ากว่า 100 ประเทศทั่วโลก ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โพลีเมอร์ 
และเส้นใยที่มีความหลากหลายและมีการบูรณาการ โดยลูกค้า คือ บริษัทผู้ผลิตช้ันนําในหลากหลาย
ตลาด อาทิ อาหารและเครื่องด่ืม อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และของใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์เพ่ือ 
การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ สิ่งทอ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใกล้ชิดกับชีวิตผู้ใช้สินค้านับล้านคนทั่วโลก ขวดนํ้าจํานวน 1 ใน 5 ขวด ทําจาก
เม็ดพลาสติกของบริษัท ผ้าอ้อมเด็กระดับพรีเมียมจํานวน 1 ใน 2 และ ถุงลมนิรภัยจํานวน 1 ใน 4 ที่
ใช้ทั่วโลกทําจากเส้นใยของบริษัท มีพนักงานจํานวนกว่า 15,000 คน 

 
บริษัทเริ่มจัดทํารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนครั้งแรกใน พ.ศ. 2553 ต่อมาใน พ.ศ. 2557 

จนถึงปัจจุบันบริษัทจัดทํารายงานตามมาตรฐานการรายงานความย่ังยืนของ GRI G4 มีคณะกรรมการด้านความย่ังยืน
และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาอย่างย่ังยืน นอกจากน้ีบริษัทได้รับรางวัล 
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ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน สิ่งแวดล้อม และการรับรองคุณภาพมากมายทั้งในและต่างประเทศ  
ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการจัดทํารายงานบูรณาการ  
 

องค์กร ค. 
 

รัฐวิสาหกิจบริการสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชน ดําเนินภารกิจหลัก
ด้านการผลิตจัดหาให้ได้มาและจัดส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นผู้จําหน่าย
กระแสไฟฟ้าต่อให้ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป นอกจากน้ี ยังดําเนินธุรกิจให้บริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 
รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจําปี พ.ศ. 2559 เป็นรายงานด้านความย่ังยืนฉบับที่ 8 

ซึ่งจัดทําอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2552 ในปัจจุบันองค์กรจัดทํารายงานตามมาตรฐาน
การรายงานความย่ังยืนอาทิ GRI G4, UNGC และ WBCSD เป็นต้น มีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ องค์กร
ได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน สิ่งแวดล้อม และการรับรองคุณภาพมากมายทั้งในและ
ต่างประเทศ ในปัจจุบันองค์กรยังไม่มีการจัดทํารายงานบูรณาการ 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง “อุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กร 
ในประเทศไทย” มีรายละเอียดการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 

องคก์ร ก 
วันที่สัมภาษณ:์ 14 มิถุนายน 2561 
เวลา: 14:00 – 15:30 น. 
 
องค์กร ข 
วันที่สัมภาษณ:์ 13 มิถุนายน 2561 
เวลา: 15:00 – 16:30 น. 
 
องค์กร ค 
วันที่สัมภาษณ:์ 2 กรกฎาคม 2561 
เวลา: 10:30 – 11.00 น. 
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บทท่ี 4 
ผลของการวจิัย 

 
จากการศึกษาตัวแทนของ กลุ่ม ที่มีความแตกต่างกันของลักษณะการบริหารงานและ

กฎระเบียบที่ควบคุมองค์กร คือ 3 องค์กร เป็นตัวแทนของ 3 กลุ่ม ที่มีความแตกต่างกันของลักษณะ 
การบริหารงานและกฎระเบียบที่ควบคุมองค์กร คือ องค์กร ก. เป็นองค์กรที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด 
ในประเทศไทยและเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีผู้ถือหุ้นหลักเป็น
กระทรวงการคลังและบุคคลท่ัวไป จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของ
องค์กรในประเทศไทย องค์กร ข. เป็นองค์กรข้ามชาติที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในประเทศไทย  
มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นชาวต่างชาติและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของ
องค์กรข้ามชาติในประเทศไทย และองค์กร ค. องค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ต่อปีสูงที่สุดที่ยังไม่ผ่าน 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นกระทรวงการคลังและไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนขององค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยแต่ละองค์กรมีมุมมองในเรื่อง
อุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทยที่แตกต่างกันตามแต่บริบทของ 
แต่ละองค์กร 

 
4.1 อุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย 

 
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทยมีทั้งหมด  

6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเร่ืองการประสานงานและความล่าช้าในการจัดทํารายงาน ปัจจัยเร่ืองไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ปัจจัยเรื่องใช้ทรัพยากรจํานวนมาก ปัจจัยเรื่องความซับซ้อนของ
โครงสร้างองค์กร ปัจจัยเร่ืองการเขียนเล่าเรื่อง และปัจจัยเรื่องไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการ
จัดทํารายงาน 

 
การประสานงานและความลา่ช้าในการจัดทํารายงาน 

  
การจัดทํารายงานบูรณาการในระยะแรกอาจเป็นไปอย่างล่าช้า เน่ืองจาก

จะต้องมีการตกลงเตรียมงานวางแผนการจัดทํารายงาน ทั้งการมอบหมายงานไปยัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการเก็บข้อมูล รวมไปถึงการจัดทํารายงานบูรณาการต้อง
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน 
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มากข้ึน อาจมีการเข้าใจความหมายของคําที่ต้องการจะส่ือที่แตกต่างกัน บางหน่วยงาน
ให้ข้อมูลช้า แต่ถ้ามีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานและกําหนดวันส่งงานวันสุดท้ายแล้ว
ก็จะช่วยให้การทํางานง่ายย่ิงขึ้น อาจจะมีการต่อรองขอขยายเวลาการส่งบ้าง แต่ก็อยู่ใน
ช่วงเวลาที่ยอมรับได้ บางหน่วยงานให้ข้อมูลมาไม่ครบ จําเป็นต้องกลับไปติดต่อใหม่ 
หรือเก็บข้อมูลไว้แต่คนละรูปแบบ การเก็บข้อมูลจากหลายระบบ เช่น Excel ระบบบริหารงาน
ภายใน หรือ SAP และข้อมูลที่เป็นเชิงการปฎิบัติงานที่ซับซ้อนทําให้เกิดความยุ่งยากใน
การจัดเก็บข้อมูล แต่ถ้ามีระบบที่เป็นมาตรฐานแล้วก็จะง่ายย่ิงขึ้น มีรูปแบบมาตรฐาน
และเครื่องมือที่เป็นระบบ อีกทั้งจําเป็นต้องใช้เวลาในการนําข้อมูลที่ได้รับมาเรียบเรียง
ใหม่ให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการใช้งาน รวมไปถึงหน่วยงานและบุคลากรท่ีรับผิดชอบใน
การจัดทํารายงานความย่ังยืนหรือรายงานบูรณาการ มักจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืน
ด้วย ส่งผลให้การจัดทํารายงานอาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงบางองค์กรมี
บุคลากรไม่เพียงพอ บางองค์กรมีกฎระเบียบข้อบังคับขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการจัดทํารายงานต่อไป ดังคําให้สัมภาษณ์ดังน้ี 

 
“ในระยะแรกจะมีการติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบหลักที่เก่ียวข้อง

และผู้รับไปปฏิบัติ ช้ีแจงว่าทําไมต้องทํา ทําความเข้าใจร่วมกัน มีการคุยกันมากหน่อย 
ว่าเราจะทําอะไร เราต้องการอะไร ต้องมีการปรับตัว คนส่วนใหญ่มักจะต่อต้านสิ่งใหม่ๆ  
แต่เราโชคดี คนของเรามักจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้เค้า 
โดดเด่ียว เราจะช่วย Support ช่วย Set กระบวนการทํางาน และหา Best Practice  
ให้ รวมถึงมีการจัด Training ให้ด้วย” (องค์กร ก.)  

 
“1-2 ปีแรก อาจจะใช้เวลาในการจัดทํานานกว่ารายงานความย่ังยืน 

เน่ืองจากเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายต้องมีการคุยและเตรียมงานกันมากขึ้น แต่หลังจากนั้น
ก็คงใช้เวลาเท่าเดิม เหมือนเป็นการทํางานปกติ รวมถึงบางหน่วยงานเข้าใจความหมาย
ของคําที่ต้องการจะสื่อที่แตกต่างกัน เน่ืองจากความต้องการของท้องถิ่นแต่ละประเทศมี
ขอบเขตไม่เหมือนกัน บางหน่วยงานให้ข้อมูลช้าหรือให้ข้อมูลมาแต่ใช้ไม่ได้ เน่ืองจาก 
แต่ละหน่วยการผลิตเก็บข้อมูลเฉพาะที่เขาต้องการใช้งานและให้ข้อมูลดิบมาตามแต่
รูปแบบที่ เขามีโดยที่ ไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลย ซึ่งเป็นศัพท์ทางเทคนิคมาก  
เราไม่สามารถนํามาใช้ได้ ไม่ตรงตามรูปแบบที่เราต้องการใช้งาน แม้ว่าเราจะแจ้งเขา
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แล้วว่าเราอยากได้ข้อมูลแบบไหน ทําให้ต้องมีการติดต่อกลับไปอีกจนกว่าจะได้ข้อมูลที่
ใช้ได้” (องค์กร ข.) 

 
“งานมันเป็นงานช้ินใหญ่ การดูแลระบบข้อมูลเราถูกต้ังขึ้นมาว่าให้ทํา  

แต่พอลงมือทําจริงๆ มันไม่ได้ที่จะสามารถทําในเชิงครบวงจรเพราะอันที่หน่ึงต้องอาศัย 
คนมาทํา IT ต้องมีคนบริหารจัดการข้อมูล ต้องมีคนตรวจสอบ Update ซึ่งกระบวนการ
เหล่าน้ีที่จะทําเรื่องฐานข้อมูลมันควรจะเป็นลักษณะน้ี แต่พอเราทํางานที่เป็นช้ินใหญ่ 
อีกช้ินหน่ึงด้วยมันก็เลยทําให้การที่เราจะเต็มที่กับอันใดอันหน่ึงบางทีมันก็เหมือนกับ 
มันทําได้ไม่สุดเท่าที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็น เพราะด้วยกําลังคน 3 คน แต่ถ้าจะให้บอกว่า
ขอให้คนโน้นคนน้ี หน่วยงานน้ันหน่วยงานน้ีช่วย มันก็ไม่ใช่หน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมาย
โดยตรง แต่เค้าอยู่หน้างาน รู้งาน เขาอาจยังไม่สามารถให้ข้อมูลเราได้ เค้าอาจจะ 
ไม่เข้าใจว่าข้อมูลที่เราต้องการมีอะไรบ้าง อาจจะให้มาไม่ครบ ทําให้ต้องขอข้อมูลกัน
หลายๆรอบ และต้องอธิบายด้วยว่าต้องเอาไปใช้ง้ีๆๆ บางทีก็ต้องอาศัยขอความร่วมมือ
ซึ่งมันก็ไม่ได้คล่องตัว แต่ทุกคนก็พยายามให้ความร่วมมือแต่ด้วยภารกิจหลักๆของ 
แต่ละคนก็มีอยู่ การที่เค้าจะให้ข้อมูลเรามาก็ต้องให้เวลาในการจัดทํารวบรวมมาให้เรา 
และถ้าจะจ้างข้างนอกทําอย่างเดียวมันก็จะเกิดความช้าในเรื่องของกระบวนการอีก 
ต้องรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าทําไปแล้วยังไม่ถูกก็ต้องมาปรับแก้อีกและการท่ี
จะขอว่าให้ทํา ทําได้มั้ย ต้องขออนุมัติ ขอความเห็นชอบก่อน มันไม่ใช่ว่าสามารถ 
ทําได้เลย โดยเฉพาะงานท่ีจะต้องไปจ้างคนข้างนอก มันจะมีปัญหาเรื่องว่าควรจ้างมั้ย 
แล้วถ้าจ้างจะจ้างใคร จ้างแล้วทํายังไงให้งานน้ันสามารถที่จะทําได้เองมั้ย ถ้าเค้าไม่อยู่
เราจะต้องจ้างไปตลอดมั้ย มันก็จะมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกัน ในส่วนของเน้ือหาที่มี
เยอะแยะ การเอาข้อมูลมาผสมผสานกันให้เขียนได้ลื่นไหล มาน่ังดูว่าเรื่องน้ีต้องไปใส่ไว้
ตรงไหนดี ถ้าทําแค่ฉบับตอบ GRI อย่างเดียวก็ดูแค่ part น้ัน แต่พอไปดูที่มีอันอ่ืนมาด้วย มาเสริม
เข้ามาก็ต้องดูความเหมาะสมก็อาจทําให้ช้าได้ และเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆที่น่ีเป็นคนทําทุกสิ่ง
อย่างเองทั้งหมด เราไม่ใช่คนรู้เน้ือหา เราไม่ได้อยู่หน้างาน เราต้องขอความร่วมมือจาก
ผู้บริหารจากสายงานอ่ืนในการไปถ่ายทอดให้ทีมงานของตนเองช่วย support ข้อมูลมา ถ้าเค้า
ไม่เข้าใจมันจะช้าตรงที่เราต้องมาอธิบายกว่าจะเข้าใจ กว่าจะอนุมัติ และในระยะแรก
จะต้องใช้เวลาในการให้ความรู้เรื่องการจัดทํารายงานบูรณาการ ในส่วนของการ run 
กระบวนการ ถ้าเค้าเข้าใจและสนับสนุนในแง่ที่ว่าเห็นด้วยอนุมัติให้จ้างบุคคลภายนอก แต่ถ้า
นโยบายบอกว่าไม่ให้จ้างให้ทําเองทุกสิ่งอย่าง อันน้ีก็จะเป็นอุปสรรคละ” (องค์กร ค) 
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ไม่ได้รับการสนับสนนุจากผูบ้ริหารระดับสงู 
 

ทุกองค์กรที่ทําการสัมภาษณ์ได้รับการสนับสนุนการทํางานจากผู้บริหาร  
แต่องค์กร ก. และองค์กร ค. ได้ให้ความเห็นว่าการไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูงจะเป็นอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการ เน่ืองจากผู้บริหารระดับสูงมี
อํานาจในการกําหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางขององค์กรจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่
จะต้องได้รับการสนับสนุน เน่ืองจากการจัดทํารายงานบูรณาการเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
จํานวนมากและอาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานดังคําให้สัมภาษณ์ดังน้ี 

 
“ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงหรือระดับ management 

committee ของบริษัทก็ยากจะทําเรื่องน้ีได้สําเร็จ เน่ืองจากเก่ียวข้องกับหน่วยงานจํานวนมาก 
ส่วนเก่ียวมากน้อยต่างๆกันไปตามสถานะปัจจุบันเทียบกับสิ่งที่ต้องทําเทียบกับแนวปฏิบัติ/
มาตรฐานสากลด้านความย่ังยืน  มีต้ังแต่ไม่ต้องทําอะไรเพ่ิมเพราะทําอยู่แล้ว จนถึงต้อง
ปรับการเก็บข้อมูล ปรับตัวช้ีวัด ปรับแผนฯ ปรับปรุงกระบวนการ ปรับปรุงระบบ ฯลฯ 
เพ่ือประเมินเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหน เพ่ือปรับตัวให้
ทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาปรับปรุงได้” (องค์กร ก.) 

 
“ผู้บริหารต้องเข้าใจว่ากระบวนการทําเป็นยังไง มันจะเป็นอุปสรรคถ้าเค้า 

ไม่เข้าใจ เค้าก็จะไม่สนับสนุน แต่ไม่ใช่ว่าเพราะเค้าไม่เห็นคุณค่า เราต้อง convince เค้า
ด้วยว่างานอันน้ีมันมีอะไรบ้างที่ต้องทํา แล้วต้องไปเกี่ยวกับใครบ้าง ในส่วนของเน้ือหาที่มี
เยอะแยะ เราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆที่น่ีเป็นคนทําทุกสิ่งอย่างเองทั้งหมด เราไม่ใช่คนรู้เน้ือหา เรา
ไม่ได้อยู่หน้างาน เราต้องขอความร่วมมือจากผู้บริหารจากสายงานอ่ืนในการไปถ่ายทอดให้
ทีมงานของตนเองช่วย support ข้อมูลมา ถ้าเค้าไม่เข้าใจมันจะช้าตรงที่เราต้องมาอธิบายกว่า
จะเข้าใจ กว่าจะอนุมัติ ในส่วนของการ run กระบวนการ ถ้าเค้าเข้าใจและสนับสนุนในแง่
ที่ว่าเห็นด้วยอนุมัติให้จ้างบุคคลภายนอก แต่ถ้านโยบายบอกว่าไม่ให้จ้างให้ทําเองทุกสิ่งอย่าง 
อันน้ีก็จะเป็นอุปสรรคละ” (องค์กร ค.) 
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ใช้ทรัพยากรจํานวนมาก 
 

การจัดทํารายงานบูรณาการจําเป็นต้องใช้ทั้งทุนทรัพย์และทรัพยากร
บุคคลจํานวนมาก ถ้าองค์กรยังไม่มีระบบในการจัดการข้อมูลก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้อง
ลงทุน แต่สําหรับองค์กร ก. องค์กร ข. และองค์กรใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองน้ี 
เพราะจะมีระบบที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วไม่ได้นับหน่ึงใหม่ แต่ถ้าเป็นองค์กรที่ยังไม่มี
ระบบมาก่อนจะเหน่ือย เน่ืองจากเก่ียวข้องกับหน่วยงานทั่วทั้งองค์กรและอาจจะต้องมี
การปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน บางองค์กรอาจมีบุคลากรไม่เพียงพอ บางองค์กรอาจ
ต้องมีการวางระบบในการจัดเก็บข้อมูลใหม่ องค์กรที่มีขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือ
องค์กรที่ต้องเตรียมความพร้อมอาจจะต้องพิจารณาประเด็นน้ี ดังคําให้สัมภาษณ์ดังน้ี 

 
“ในระยะแรกจะต้องมีวางระบบจัดเก็บข้อมูล การกําหนด Policy ระบบจัดเก็บ

ข้อมูลว่าเป็นยังไง จะ Implement ระบบจัดเก็บข้อมูลยังไง มีวิธีการเก็บข้อมูลยังไง การเก็บ
ข้อมูลขององค์กรขนาดเล็กอาจทําได้ยาก และพวกธนาคารอาจไม่เคยเก็บข้อมูล เช่น ค่านํ้า
ค่าไฟ จ่ายเงินอย่างเดียว ถ้าต่อไปจะต้องนําข้อมูลมาใช้ในการคํานวณจะต้อง Set ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลใหม่” (องค์กร ก.) 

 
“ทรัพยากรรองรับได้ไม่พอ เพราะงานไม่สามารถที่มาต้ัง job ว่าทําหน้าที่จัดทํา

รายงานอย่างเดียว ถ้าจะให้มีหน่วยงานกลางต้องมีทรัพยากรมากกว่าน้ีและรองรับมากกว่า
น้ีอีกทั้งงานมันเป็นงานช้ินใหญ่ การดูแลระบบข้อมูลเราถูกต้ังขึ้นมาว่าให้ทํา แต่พอลงมือทํา
จริงๆ มันไม่ได้ที่จะสามารถทําในเชิงครบวงจรเพราะอันที่หน่ึงต้องอาศัยคนมาทํา IT ต้องมี
คนบริหารจัดการข้อมูล ต้องมีคนตรวจสอบ Update ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีที่จะทําเรื่อง
ฐานข้อมูลมันควรจะเป็นลักษณะน้ี แต่พอเราทํางานที่เป็นช้ินใหญ่อีกช้ินหน่ึงด้วยมันก็เลย
ทําให้การที่เราจะเต็มที่กับอันใดอันหน่ึงบางทีมันก็เหมือนกับมันทําได้ไม่สุดเท่าที่เราคิดว่า
มันน่าจะเป็น เพราะด้วยกําลังคน 3 คน” (องค์กร ค.) 

 
ความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร 

 
การจัดทํารายงานบูรณาการต้องมีการติดต่อประสานงานกันระหว่าง

หน่วยงานเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร ตัวอย่างเช่น องค์กร ก.  
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มีบริษัทในเครือ 38 แห่ง โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวม 7 บริษัท ดําเนินธุรกิจใน 22 ประเทศ 5 ทวีป ส่วนองค์กร ข. มีบริษัทในเครือ 60 
แห่ง ดําเนินธุรกิจใน 25 ประเทศ 4 ทวีป ในขณะที่องค์กร ค. มีบริษัทในเครือ 5 แห่ง 
โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 2 บริษัท ดําเนิน
ธุรกิจใน 6 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียองค์กรที่มีขนาดใหญ่
และมีโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน มีบริษัทในเครือกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาคหรือ
หลายประเทศ อาจส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลเกิดความล่าช้าและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์กว่า
องค์กรที่มีขนาดเล็กกว่า ดังคําให้สัมภาษณ์ดังน้ี 

 
“ไม่สามารถเก็บข้อมูลด้าน non - Financial ให้เท่ากับข้อมูลด้าน Financial ได้ 

เช่น สมมติว่าตัวเลขบางอย่างเร่ืองสิ่งแวดล้อมเก็บได้แค่ บริษัทแม่กับ Flagship ยังไม่ไป Consolidate 
ลูกร้อย ลูกเล็ก ลูกน้อยอะไรมาทั้งหมด แต่ Climate Change หรือ CO2 อาจจะได้แล้ว คือ
แต่ละเรื่องเก็บข้อมูลมาอาจจะยังไม่พัฒนาได้ 100% เท่า Financial แต่ว่าพยายามมุ่งไป 
เน่ืองจากมันใหญ่ ค่อยๆขยายออกไป แต่เมื่อมาคิดเป็น % ของทั้งหมดแล้ว Volume จะไม่
มาก เพราะมันจะเป็นบริษัทเล็กละ” (องค์กร ก.) 

 
“การเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทําได้ยาก เน่ืองจากโครงสร้างของ

องค์กรที่มีธุรกิจหลายกลุ่ม และอยู่ในหลายพ้ืนที่ อีกทั้งการที่องค์กรมีการขยายธุรกิจ
อย่างต่อเน่ือง การปรับให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกันต้องใช้เวลาพอสมควร ต้องมี 
การทําความเข้าใจ สื่อสารและอบรมให้พนักงานเข้าใจว่าข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บเป็น
แบบไหนอย่างไร รวมถึงความเข้มงวดของกฎหมายท่ีแตกต่างกันในการจัดทํารายงาน
ของแต่ละประเทศ ไม่รู้ว่าจะใช้ของประเทศอะไรเป็นมาตรฐาน อาจทําให้ได้ข้อมูลที่ 
ไม่สมบูรณ์” (องค์กร ข.) 

 
การเขียนเชื่อมโยงเรื่องราว 

 
เน่ืองจากการจัดทํารายงานบูรณาการไม่ใช่แค่การนํารายงานประจําปีและ

รายงานความย่ังยืนมารวมกัน ต้องการความคิดแบบบูรณาการที่เข้าใจในธุรกิจภาพรวม
ขององค์กรว่าไม่ใช่แค่เป็นเพียงเครื่องจักรผลิตเงิน แต่คือหน่วยที่ใช้ทุนทั้ง 6 ประเภท 
ในการสร้างมูลค่าในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน บุคลากรหรือหน่วยงานที่เป็น 
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คนเล่าเรื่องจึงต้องมีความเข้าใจธุรกิจในองค์รวมเพ่ือที่จะร้อยเรียงเล่าเรื่องถ่ายทอดให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจได้ง่ายย่ิงขึ้น ประกอบกับข้อมูลที่มีจํานวนมาก ซึ่งองค์กร ก. เป็น
เพียงองค์กรเดียวในกลุ่มตัวอย่างที่มีการจัดทํารายงานบูรณาการแล้ว พบว่าการเขียน
เช่ือมโยงเรื่องราวเป็นปัจจัยหน่ึงที่เป็นอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการ ส่วนองค์กร 
ข. และองค์กร ค. กําลังอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้ ยังไม่มีการจัดทํารายงานบูรณาการ
จึงอาจยังไม่พบว่าการเขียนเช่ือมโยงเรื่องราวเป็นปัจจัยหน่ึงที่เป็นอุปสรรคในการจัดทํา
รายงานบูรณาการ ดังคําให้สัมภาษณ์ดังน้ี 

 
 “คนสุดท้ายที่ต้องมาบูรณาการคือตรงพ่ี จะเขียนอะไรดี จะเล่าเรื่องยังไงดี  

ข้อมูลมันก็ท่วมท้นเยอะมาก เราจะประมวลยังไงดี จะนําเสนอยังไงดีให้คนทั่วไปเข้าใจ
ธุรกิจเราจะใช่สิ่งที่ Investor เค้าสนใจหรือไม่ ตรงนี้ต้องมองให้ออกว่าอะไรคือ Value 
อะไรคือ Input อะไรคือ Output อะไรคือ Outcome จะตีเป็นตัวเลขยังไง จะเอาอะไร
มาคิดบ้าง สูตรมันเป็นยังไง คิดเยอะนะต้องผูกเรื่องราว” (องค์กร ก.) 

 
“การเอาข้อมูลมาผสมผสานกันให้เขียนได้ลื่นไหล มาน่ังดูว่าเรื่องน้ีต้องไป

ใส่ไว้ตรงไหนดี ถ้าทําแค่ฉบับตอบ GRI อย่างเดียวก็ดูแค่ part น้ัน แต่พอไปดูที่มีอันอ่ืน
มาด้วย มาเสริมเข้ามาก็ต้องดูความเหมาะสมก็อาจทําให้ช้าได้” (องค์กร ค.) 

 
ไม่มีหน่วยงานกลางที่รบัผิดชอบในการจัดทํารายงาน 

 
ทุกองค์กรที่ทําการสัมภาษณ์มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทํา

รายงานความย่ังยืน แต่องค์กร ค. ได้ให้ความเห็นว่าการไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ
ในการจัดทํารายงานบูรณาการจะเป็นอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการ เน่ืองจาก
การจัดทํารายงานบูรณาการต้องรวบรวมข้อมูลที่กระจายอยู่ในหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร 
แต่บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการจัดทํารายงานความยั่งยืนหรือรายงานบูรณาการ มักจะมี
หน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืนด้วย รวมถึงบางองค์กรมีบุคลากรไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้การ
จัดทํารายงานอาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ องค์กรควรต้องจัดโครงสร้างองค์กรให้
รองรับและสนับสนุน เพ่ือความราบร่ืนการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลและจัดทํารายงาน 
องค์กร ก. และองค์กร ค. ใช้วิธีแบ่งงานให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในเร่ืองน้ันๆ
ร่วมกันทํางานจัดทําข้อมูลโดยมีตัวแทนจากแต่ละสายงานเป็นคนประสานงาน 
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทํารายงานมีหน้าที่ในการรวบรวมและให้การสนับสนุน
ในด้านต่างๆ สําหรับองค์กร ก. ในส่วนบริษัทในเครือที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะแยกการจัดทํารายงานจากบริษัทแม่โดยใช้นโยบายการ
จัดทําในทิศทางเดียวกัน แต่ในรายละเอียดอาจจะต่างกันเล็กน้อยตามแต่บริบทของ
อุตสาหกรรมในแต่ละบริษัท ส่วนองค์กร ข. คาดว่าจะใช้วิธีทํางานร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่จัดทํารายงานประจําปี ดังคําให้สัมภาษณ์ดังน้ี 

 
“ถ้าจะให้มีหน่วยงานกลางต้องมีทรัพยากรมากกว่าน้ีและรองรับมากกว่าน้ี  

งานมันเป็นงานช้ินใหญ่ การดูแลระบบข้อมูลเราถูกต้ังขึ้นมาว่าให้ทํา แต่พอลงมือทํา
จริงๆ มันไม่ได้ที่จะสามารถทําในเชิงครบวงจรเพราะอันที่หน่ึงต้องอาศัยคนมาทํา IT 
ต้องมีคนบริหารจัดการข้อมูล ต้องมีคนตรวจสอบ Update ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีที่จะ
ทําเรื่องฐานข้อมูลมันควรจะเป็นลักษณะน้ี แต่พอเราทํางานที่เป็นช้ินใหญ่อีกช้ินหน่ึง
ด้วยมันก็เลยทําให้การที่เราจะเต็มที่กับอันใดอันหน่ึงบางทีมันก็เหมือนกับมันทําได้ไม่สุด
เท่าที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็น เพราะด้วยกําลังคน 3 คน อีกทั้งเราไม่รู้ว่าโครงสร้างองค์กร
ที่ เ ป็นอยู่ขณะนี้มันรองรับการจัดทําหรือเปล่า อย่างที่บอกว่าถ้ามีนโยบายมา  
แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบมันต้องต้ังแบบไหนหละ ยกตัวอย่างว่า Annual Report กับ 
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนรวมกัน อันนึงอยู่ฝ่ายนึง อีกอันอยู่อีกฝ่ายนึง วิธีการ
ทํางานไม่ได้ทําด้วยกัน คือเหมือนกับต้ังกันคนละคณะทํางาน ถ้ามันไม่ได้มีนโยบาย 
ลงมาแล้วก็จัดโครงสร้างให้ไปด้วยกันมันก็อาจจะมีปัญหาว่าทํายากขึ้น” (องค์กร ค.) 

 
ตารางที่ 4.1 

สรุปปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดทาํรายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย 

 องค์กร ก องค์กร ข องค์กร ค 
การประสานงานและความล่าช้าในการจัดทํารายงาน / / / 
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูง /  / 
ใช้ทรัพยากรจํานวนมาก /  / 
ความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร / /  
การเขียนเช่ือมโยงเรื่องราว /  / 
ไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน   / 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัย เรื่อง “อุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย”  

ที่ได้จากการวิจัย รวมถึงข้อจํากัดงานวิจัยและข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปน้ี  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
5.2 ข้อจํากัดงานวิจัย  
5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 
 

5.1 สรปุผลการวิจัย 
 

ในการศึกษาเร่ือง “อุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย” 
มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย และ
วิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูงและทีมงานที่เก่ียวข้องกับการจัดทํารายงาน 
บูรณาการและ/หรือรายงานความย่ังยืน จากการศึกษาตัวแทนของ 3 องค์กร เป็นตัวแทนของ 3 กลุ่ม  
ที่มีความแตกต่างกันของลักษณะการบริหารงานและกฎระเบียบที่ควบคุมองค์กร คือ องค์กรแรกเป็น
องค์กรรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้ว มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นกระทรวงการคลังและ 
บุคคลทั่วไป จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรถัดมาเป็นองค์กรข้ามชาติ  
มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นชาวต่างชาติและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กร
สุดท้ายองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นกระทรวงการคลัง 
และไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ละองค์กรมีมุมมองในเรื่องอุปสรรค 
ในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทยที่แตกต่างกันตามแต่บริบทของแต่ละองค์กร 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังน้ี  
 

จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรใน
ประเทศไทย มีทั้งหมด 6 ปัจจัย เป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนา จัดระเบียบ และยกระดับ
กระบวนการทํางานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 
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ปัจจัยลําดับที่หน่ึงคือ ปัจจัยการประสานงานและความล่าช้าในการจัดทํารายงาน  
ทุกองค์กรที่ทําการสัมภาษณ์คาดว่าจะเป็นอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการ โดยการจัดทํา
รายงานบูรณาการในระยะแรกอาจเป็นไปอย่างล่าช้า เน่ืองจากจะต้องมีการตกลงเตรียมงานวาง
แผนการจัดทํารายงาน ทั้งการมอบหมายงานไปยังหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง และการเก็บข้อมูล  
รวมไปถึงการจัดทํารายงานบูรณาการต้องรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มีการติดต่อประสานงาน
กันระหว่างหน่วยงานมากขึ้น อาจมีการเข้าใจความหมายของคําที่ต้องการจะสื่อที่แตกต่างกัน  
บางหน่วยงานให้ข้อมูลช้า แต่ถ้ามีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานและกําหนดวันส่งงานวันสุดท้ายแล้ว
ก็จะช่วยให้การทํางานง่ายย่ิงขึ้น อาจจะมีการต่อรองขอขยายเวลาการส่งบ้าง แต่ก็อยู่ในช่วงเวลาที่
ยอมรับได้ บางหน่วยงานให้ข้อมูลมาไม่ครบ จําเป็นต้องกลับไปติดต่อใหม่ หรือเก็บข้อมูลไว้แต่คนละ
รูปแบบ การเก็บข้อมูลจากหลายระบบ เช่น Excel ระบบบริหารงานภายใน หรือ SAP และข้อมูลที่
เป็นเชิงการปฎิบัติงานที่ซับซ้อนทําให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บข้อมูล แต่ถ้ามีระบบที่เป็น
มาตรฐานแล้วก็จะง่ายย่ิงขึ้น มีรูปแบบมาตรฐานและเคร่ืองมือที่เป็นระบบ อีกทั้งจําเป็นต้องใช้เวลาใน
การนําข้อมูลที่ได้รับมาเรียบเรียงใหม่ให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการใช้งาน รวมไปถึงหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานความยั่งยืนหรือรายงานบูรณาการ มักจะมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบอ่ืนด้วย ส่งผลให้การจัดทํารายงานอาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงบางองค์กรมี
บุคลากรไม่เพียงพอ บางองค์กรมีกฎระเบียบข้อบังคับขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การจัดทํารายงานต่อไป  

 
ปัจจัยลําดับที่สอง คือ ปัจจัยไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ทุกองค์กรที่ทํา

การสัมภาษณ์ได้รับการสนับสนุนการทํางานจากผู้บริหาร แต่องค์กร ก. และองค์กร ค. ได้ให้ความเห็น
ว่าการไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงจะเป็นอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการ
เน่ืองจากผู้บริหารระดับสูงมีอํานาจในการกําหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางขององค์กรจึงเป็น
จุดเริ่มต้นที่สําคัญที่จะต้องได้รับการสนับสนุน เน่ืองจากการจัดทํารายงานบูรณาการเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานจํานวนมากและอาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน ถัดมาเป็นปัจจัยใช้ทรัพยากร
จํานวนมาก การจัดทํารายงานบูรณาการจําเป็นต้องใช้ทั้งทุนทรัพย์และทรัพยากรบุคคลจํานวนมาก 
ถ้าองค์กรยังไม่มีระบบในการจัดการข้อมูลก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องลงทุน แต่สําหรับองค์กร ก.  
องค์กร ข. และองค์กรใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ี เพราะจะมีระบบที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว 
ไม่ได้นับหน่ึงใหม่ แต่ถ้าเป็นองค์กรที่ยังไม่มีระบบมาก่อนจะเหน่ือย เน่ืองจากเก่ียวข้องกับหน่วยงาน
ทั่วทั้งองค์กรและอาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน บางองค์กรอาจมีบุคลากรไม่เพียงพอ  
บางองค์กรอาจต้องมีการวางระบบในการจัดเก็บข้อมูลใหม่ องค์กรที่มีขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือ
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องค์กรที่ต้องเตรียมความพร้อมอาจจะต้องพิจารณาประเด็นน้ี ถัดมาเป็นปัจจัยความซับซ้อนของ
โครงสร้างองค์กร การจัดทํารายงานบูรณาการต้องมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร ตัวอย่างเช่น องค์กร ก. มีบริษัทในเครือ 38 แห่ง 
โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 7 บริษัท ดําเนินธุรกิจใน  
22 ประเทศ 5 ทวีป ส่วนองค์กร ข. มีบริษัทในเครือ 60 แห่ง ดําเนินธุรกิจใน 25 ประเทศ 4 ทวีป  
ในขณะที่องค์กร ค. มีบริษัทในเครือ 5 แห่ง โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรวม 2 บริษัท ดําเนินธุรกิจใน 6 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย 
องค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน มีบริษัทในเครือกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค
หรือหลายประเทศ อาจส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลเกิดความล่าช้าและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์กว่าองค์กรที่มี
ขนาดเล็กกว่า และปัจจัยการเขียนเช่ือมโยงเรื่องราว เน่ืองจากการจัดทํารายงานบูรณาการไม่ใช่แค่
การนํารายงานประจําปีและรายงานความยั่งยืนมารวมกัน ต้องการความคิดแบบบูรณาการที่เข้าใจใน
ธุรกิจภาพรวมขององค์กรว่าไม่ใช่แค่เป็นเพียงเครื่องจักรผลิตเงิน แต่คือหน่วยที่ใช้ทุนทั้ง 6 ประเภทใน
การสร้างมูลค่าในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน บุคลากรหรือหน่วยงานที่เป็นคนเล่าเร่ืองจึงต้องมี
ความเข้าใจธุรกิจในองค์รวมเพ่ือที่จะร้อยเรียงเล่าเรื่องถ่ายทอดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจได้ง่ายย่ิงขึ้น 
ประกอบกับข้อมูลที่มีจํานวนมาก ซึ่งองค์กร ก. เป็นเพียงองค์กรเดียวในกลุ่มตัวอย่างที่มีการจัดทํา
รายงานบูรณาการแล้ว พบว่าการเขียนเช่ือมโยงเรื่องราวเป็นปัจจัยหน่ึงที่เป็นอุปสรรคในการจัดทํา
รายงานบูรณาการ ส่วนองค์กร ข. และองค์กร ค. กําลังอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้ ยังไม่มี 
การจัดทํารายงานบูรณาการจึงอาจยังไม่พบว่าการเขียนเช่ือมโยงเรื่องราวเป็นปัจจัยหน่ึงที่เป็น
อุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการ 

 
ปัจจัยลําดับที่สาม คือไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน ทุกองค์กร 

ที่ทําการสัมภาษณ์มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานความย่ังยืน แต่องค์กร ค.  
ได้ให้ความเห็นว่าการไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานบูรณาการจะเป็นอุปสรรค
ในการจัดทํารายงานบูรณาการ เน่ืองจากการจัดทํารายงานบูรณาการต้องรวบรวมข้อมูลที่กระจายอยู่
ในหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร แต่บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานความย่ังยืนหรือรายงานบูรณาการ 
มักจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืนด้วย รวมถึงบางองค์กรมีบุคลากรไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้การจัดทํา
รายงานอาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ องค์กรควรต้องจัดโครงสร้างองค์กรให้รองรับและสนับสนุน 
เพ่ือความราบรื่นการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลและจัดทํารายงาน องค์กร ก. และองค์กร ค. ใช้วิธี 
แบ่งงานให้แต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องน้ันๆร่วมกันทํางานจัดทําข้อมูลโดยมีตัวแทนจากแต่ละ
สายงานเป็นคนประสานงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานมีหน้าที่ในการรวบรวมและ
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ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ สําหรับองค์กร ก . ในส่วนบริษัทในเครือที่จดทะเบียนอยู่ ใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะแยกการจัดทํารายงานจากบริษัทแม่โดยใช้นโยบายการจัดทํา 
ในทิศทางเดียวกัน แต่ในรายละเอียดอาจจะต่างกันเล็กน้อยตามแต่บริบทของอุตสาหกรรม 
ในแต่ละบริษัท ส่วนองค์กร ข. คาดว่าจะใช้วิธีทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่จัดทํารายงานประจําปี 

 
5.2 ข้อจํากัดงานวิจัย  
 

การวิจัยเรื่อง “อุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในประเทศไทย” ผู้วิจัย
ทําการศึกษาวิจัยในช่วงที่การจัดทํารายงานบูรณาการยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นในประเทศไทย ดังน้ันองค์กร
ที่เลือกมาเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดทํารายงานบูรณาการหรือยังอยู่
ในช่วงเร่ิมต้นในการจัดทํารายงานอีกทั้งในการวิจัยครั้งน้ีมีข้อจํากัดทางด้านเวลาของผู้สัมภาษณ์และ
ผู้ให้สัมภาษณ์ เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ เช่น ขั้นตอนในการขอเข้าไปสัมภาษณ์ต้องติดต่อหลาย
ฝ่ายและต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ ซึ่งขั้นตอนเหล่าน้ีใช้เวลาดําเนินการค่อนข้างมาก และ
ช่วงเวลาที่จะไปทําการเข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นช่วงที่บางองค์กรมีภาระหน้าที่ค่อนข้างยุ่ง ไม่ค่อย
สะดวกท่ีจะให้เข้าไปสัมภาษณ์ บางองค์กรติดต่อยากมาก ผลการวิจัยน้ีอาจไม่สามารถใช้ได้กับองค์กร
ขนาดกลาง หรือองค์กรขนาดเล็กซึ่งอาจได้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต  
 

ในระหว่างการจัดทําการวิจัยเรื่อง “อุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรใน
ประเทศไทย” ผู้วิจัยได้พบข้อจํากัดงานวิจัย รวมถึงข้อสังเกตต่างๆ ที่พบในระหว่างการจัดทํา 
การวิจัยที่การวิจัยครั้งน้ีไม่สามารถอธิบายได้ ดังน้ันสําหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดทํารายงานบูรณา
การสามารถนําไปทําการศึกษาต่อได้ในอนาคต โดยผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษา 
ในอนาคตดังต่อไปน้ี  

 
1.ขยายขอบเขตกลุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินงานซับซ้อน  

ยากในการทําความเข้าใจและเข้าถึงอ่ืน เช่น กลุ่มการเงิน  
2.กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามขนาดขององค์กร เช่น องค์กรขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลาง 

และองค์กรขนาดเล็ก 
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3.เปรียบเทียบกับอุปสรรคในการจัดทํารายงานบูรณาการขององค์กรในต่างประเทศ 
4.ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
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