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การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัต ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทใน กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชากรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 จานวน 62 บริษัท ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิ น แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.2556 รวมระยะเวลา 3 ปี
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ โดยแสดงในรู ปตารางแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย และ
สถิติเชิงอนุมานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ณ
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า 1) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คม และ 2) อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วมและขนาดของบริ ษั ท มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
คาสาคัญ: การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
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ABSTRACT
This study is a quantitative research which was conducted with the objective 1) to study a disclosure
of social and environmental information of Thai listed companies in property and construction section 2) to
study a relationship between a performance and a disclosure of social and environmental information of Thai
listed companies in property and construction section. The population was 62 Thai listed companies in property
and construction section, as of December 31, 2013. The data was collected from Financial Statements, 56-1 Report
and Annual report for 3 years (between year 2011- 2013). The descriptive and inferential statistics used in this
research comprised of frequency, percentage, standard deviation and multiple regression analysis
A study found 1) a positive relationship between a return on total asset, company size and a disclosure of
environment information 2) a positive relationship between a return on total asset, company size and a disclosure of
social and environment information.
KEYWORDS: a disclosure of social information, a disclosure of environmental information

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
แนวความคิดการดาเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่มุ่งเน้น
กาไรเพียงอย่างเดียว มาเป็นการดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจากัด การดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายถึง
การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกากับให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555) จึงเป็นแนวทางที่ธุรกิจใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรคสองกาหนดให้การ
ดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียก่อน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 19) ทาให้กิจการต่างๆ ต้องคานึงถึงผลกระทบของการดาเนินธุรกิจต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดาเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะต้องมีการจัดทารายงานประเมินผล
กระทบต่ อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสัง หาริ มทรั พย์แ ละก่อสร้ างมี การดาเนินงานที่ อาจสร้างผลกระทบต่ อสัง คมและสิ่ งแวดล้อ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างเติบโตอย่างต่อเนื่อ ง การก่อสร้างอาจส่งผล
กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่การก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่จะก่อสร้างในเขตอยู่ในชุมชนทั้งในเมือง
และชานเมือง อย่างไรก็ตามผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จะสามารถทราบถึง การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
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ธุ ร กิ จ จากการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ ส าธารณะชนทราบ เพื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
จรรยาบรรณของธุรกิจ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามความสมัครของ
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด
ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจหลายแห่งได้หันมาทากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เป็นที่รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือประชาชนทั่วไป แนวคิดที่ปรากฏ เช่น ความพยายามเปลี่ยนผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมจากการบริจาค
คืนสู่สังคมและการให้ มาสู่การบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในการดาเนินธุรกิจโดยเปลี่ยนความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) มาเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Corporate Sustainability
and Responsibility)
Branco and Rodriques (2006) กล่าวว่ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและการเปิดเผยข้อมูลเป็น
กลยุทธ์ในการแข่งขันรูปแบบหนึ่ง สามารถสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร โดยให้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ประโยชน์ภายในองค์กรทาให้กิจการสามารถพัฒนาทรัพยากรใหม่ ๆ และพัฒนาวิธีการดาเนินงานและ
สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร ถือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนขององค์กร ประโยชน์ภายนอกองค์กรคือการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับองค์กรผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่า คุณภาพการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่าและระดับต่า (จอมขวัญ รัชตะวรรณ ,2549) บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม
ในระดับต่า (ณิชวรรณ วิชัยดิษฐ และคณะ, 2555) รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามความสมัครใจ
ในระดับต่า (พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ ,2551 และ สุนีย์ วัฒนะ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิติมา กิ่งแก้ว (2555) ที่
ศึกษาพบว่า บริษัทร้อยละ 23.40 มีระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามความสมัครใจ 0-9% นอกจากนั้น
งานวิจัยในอดีตหลายงานที่ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
และมีผลการศึกษาที่แตกต่างกันไป สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานกับการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น มีงานวิจัยที่พบความ ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานกับการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น 1) Murcia and Santos (2012) พบว่า ความสามารถในการก่อหนี้/ชาระหนี้มี
ความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 2) บูรณภพ สมเศรษฐ์ และคณะ (2556) ศึกษาพบว่า ปัจจัย
กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรด้าน
การจ้างงานและชุมชนกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ สาหรับงานวิ จัยที่ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น
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1) ฐิติมา กิ่งแก้ว (2555) ศึกษาพบว่า ความสามารถในการทาไรไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม 2) สุนีย์ วัฒนะ (2556) ศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรและผลการ
ดาเนินงานด้านการตลาดกับระดับการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 3) บูรณภพ สมเศรษฐ์
และคณะ (2556) ศึ กษาไม่ พ บความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างมู ล ค่ าเพิ่ ม ทางการตลาดกับ ปั จ จั ย กิจ กรรมแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม
สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านขนาดของกิจการกั บการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อ ม งานวิจั ยที่พบความสัมพันธ์ ระหว่างขนาดของกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลด้ านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่ น
1) จอมขวัญ รัชตะวรรณ (2549) ศึกษาพบว่าบริษัทขนาดใหญ่จะมีคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลดีกว่าบริษัทขนาดเล็ก
2) บูรณภพ สมเศรษฐ์ และคณะ (2556) ศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างขนาดขององค์กรกับการทา
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการจ้างงานและชุมชน 3) สุนีย์ วัฒนะ (2556) ศึกษาพบว่าบริษัท
ขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก 4) ณิชวรรณ วิชัยดิษฐ และคณะ (2555) ศึกษา
พบว่าขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบทางสังคม 5) Brammer and
Pavelin (2006) ศึกษาพบว่ากิจการที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจด้านสิ่งแวดล้อม
มากกว่าอีกทั้งยังพบว่าคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขนาดของกิจการ อย่างไรก็ตามมี
งานวิ จั ยที่ ไ ม่ พ บความสัม พั น ธ์ ดัง กล่ าว เช่ น 1) ฐิติ ม า กิ่งแก้ว (2555) ที่ ศึ กษาพบว่ า ขนาดของกิจการไม่ มี
ความสัมพันธ์กับระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และ 2) Murcia and Santos (2012) ไม่พบความสัมพันธ์
ของ ขนาด กับการเปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจ
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องนามาสร้างกรอบแนวความคิดสาหรับ
การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือผลการดาเนินงานประกอบด้วย อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA) และขนาดของบริษัท (SIZE) สาหรับ ตัวแปรตาม คือ การ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ด้ านสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยได้ กาหนดความสั ม พั น ธ์ ข องตั วแปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ กษาครั้ ง นี้
ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ผลการดาเนินงาน
-อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(ROA)
-มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA)
-ขนาดของบริษัท (SIZE)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่าง
ปี พ.ศ.2554 -พ.ศ.2556

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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4. สมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม
สมมุติฐานที่ 2 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
สมมุติฐานที่ 3 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 จานวน 62 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยไม่รวมบริษัทที่อยู่ในแผนฟื้นฟู ธุรกิจขนาดกลาง
(MAI) กองทุนต่าง ๆ บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและบริษัทที่ไม่มีข้อมูลงบการเงินครบตั้งแต่ปี 2554-2556)
5.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
(1) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ผลการดาเนินงานประกอบด้วย
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) คานวณจากกาไรสุทธิหารสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย
มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA)คานวณจากผลต่างของราคาตลาดของหุ้น(เฉพาะหุ้นที่อยู่ในมือผู้
ถือหุ้น) ณ วันสิ้นปีกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ขนาดของบริษัท (SIZE)วัดจากมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Mucia and
Santos (2012) ประกอบด้วย
การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม (รายงานมูลค่าเพิ่ม การกระจายคุณค่าสู่สังคม
การลงทุนเพื่อสังคม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสังคม)
2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ (รายงานเกี่ยวกับข้อบังคับด้านความปลอดภัย การร้องเรียนต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการ)
3. ข้อมูลพนักงาน (จานวนพนักงาน,เงินเดือนพนักงาน ผลประโยชน์พนักงาน ความพึงพอใจ
ของพนักงาน ข้อมูลคนกลุ่มน้อยในองค์กร การพัฒนาพนักงานโดยการให้ศึกษาและการอบรม ความปลอดภัย
ในสถานที่ทางาน อุบัติเหตุในสถานที่ทางาน ความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงาน)
การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (นโยบายสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม)
2. การจัดการและการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 มีการ
ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม)
3. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการต่อสิ่งแวดล้อม (ของเสียจากกระบวนการผลิต การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์,การนากลับมาใช้ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้น้าใน
องค์กร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย)
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4. พลังงาน (การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานในการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ของเสียมาใช้เป็นพลังงานในกระบวนการผลิตใหม่ การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนแห่งใหม่)
5. ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การประกันภัยด้าน
สิ่งแวดล้อม สินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อม)
6. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม)
7. ข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต (กลไกการพัฒนาที่สะอาด คาร์บอนเครดิต การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การซื้อขายคาร์บอนเครดิต)
8. ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืน การจัดการป่าไม้ การ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้มีส่วนได้เสีย)
5.3 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูล
โดยผู้วิจัยจะทาการเก็บข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง ระหว่างปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนน คือ บริษัทจะได้รับคะแนนเท่ากับ 1 ถ้าบริษัท
มีการเปิดเผยข้อมูล และบริษัทจะได้รับคะแนนเท่ากับ 0 ถ้าบริษัทไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (Annual Report) ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 3 ปี
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS เพื่อคานวณค่าสถิติต่าง ๆ ทั้งสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น ค่าร้อยละ โดยแสดงใน
รูปตารางแจกแจงความถี่และค่ าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมานในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร และทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัย สถิติที่ใช้ได้แก่ การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ข้อมูลผลการดาเนินงาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จานวนรวม 62
บริษัท มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี 2554 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 6.0435 ปี 2555 ค่าเฉลี่ยร้อยละ
6.3994 ปี 2556 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.7911 ปี 2554 ถึง ปี 2556 รวมจานวน 186 ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.7447
สาหรับมูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA) ปี 2554 ค่าเฉลี่ยคือ 1,497.46 ล้านบาท ปี 2555 ค่าเฉลี่ยคือ 6,010.81 ล้าน
บาท ปี 2556 ค่าเฉลี่ยคือ 3,328.10 ล้านบาท ปี 2554 ถึง ปี 2556 รวมจานวน 186 ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยคือ 3,612.12 ล้าน
บาท รวมทั้งขนาดของบริษัท (SIZE) ปี 2554 ค่าเฉลี่ยคือ 12,655.2647 ล้านบาท ปี 2555 ค่าเฉลี่ยคือ 14,856.7806
ล้านบาท ปี 2556 ค่าเฉลี่ยคือ 17,839.5111 ล้านบาท ปี 2554 ถึง ปี 2556 รวมจานวน 186 ข้อมูล ค่าเฉลี่ยคือ
15,117.1855 ล้านบาท
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6.2 การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวโน้มการเปิดเผยข้อมูล ด้านสังคมและสิ่ง แวดล้อมปี 2554-2556 บริษัทจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างการมีจานวนบริษัทที่ทาการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม
เพิ่มขึ้นในปี 2556 เปรียบเทียบจากปี 2554 โดยอันดับที่หนึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภั ยในสถานที่
ทางานเพิ่มขึ้นร้อยละ34 อันดับที่สองรายงานเกี่ยวกับข้อบังคับด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และอันดับที่
สามมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7
สาหรับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นในปี 2556 เปรียบเทียบจากปี 2554 โดย
อันดับที่หนึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่ มขึ้นร้อยละ 35 อันดับที่สองการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 และอันดับที่สามเป้าหมายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานในการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26
7. ผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผล
สมมุติฐานที่ 1 ผลการดาเนินงาน มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA) และ
ขนาดของบริษัท (SIZE) กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม
Variable
Standardized Coefficients (Beta)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
0.265
มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA)
0.001
ขนาดของบริษัท (SIZE)
0.205
2
หมายเหตุ: n = 186, R = 0.144, F = 3.263, Sig. = 0.028 * มีนัยสาคัญที่ 0.05

t-value
1.988
0.008
1.482

Sig.
0.052
0.994
0.144

อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วม มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางการตลาด และขนาดของบริ ษั ท ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อ มูลด้านสังคม ณ ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบูรณภพ สมเศรษฐ์และคณะ (2556) ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านการจ้างงานและชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ซึ่งอาจเนื่องมาจากกิ จกรรมความรับผิดชอบทางสังคมอาจเป็นการทากิจกรรมที่
เกี่ยวกับพนักงานและชุมชนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และสอดคล้องกับ ณิชวรรณ วิชัยดิษฐ และคณะ (2555) ที่ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้ให้เหตุผล
ว่าการดาเนินการเพื่ อความรับ ผิดชอบต่อ สังคมขึ้นกับทัศนคติของผู้บ ริหารว่าจะจัดสรรงบประมาณและใช้
ประเด็นการรับผิดชอบทางสังคมเป็นกลยุทธ์ของกิจการหรือไม่ โดยไม่ได้ขึ้นกับผลการดาเนินงานเป็นสาคัญ นั่น
คือ แม้ว่าผลการดาเนินงานของกิจการจะสูงหรือต่าก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมหาก
ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบทางสังคม
มูลค่าเพิ่มทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
สอดคล้องกับงานวิจัยของบูรณภพ สมเศรษฐ์และคณะ (2556) ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกิจกรรมการ
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แสดงความรั บ ผิ ด ชอบทางสั งคมขององค์ กรด้ านการจ้ างงานและชุม ชนกับ มู ลค่ าเพิ่ ม ทางการตลาดรวมทั้ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Alexander and Buchholz (1978) ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อ
สังคมกับผลการดาเนินงานด้านการตลาดที่วัดจากราคาหลักทรัพย์ นั่นคือ กิจการที่ มีมูลค่าเพิ่มทางการตลาดสูง
กว่าไม่ได้มีผลทาให้กิจการนั้นทาการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมมากกว่ากิจการที่มีมูลค่าเพิ่มทางการตลาดต่ากว่า
ขนาดของบริษัทไม่มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับ Murcia and Santos (2012) ที่ไม่พบความสัมพันธ์ของขนาดธุรกิจกับการเปิดเผยข้อมูลทั้งมุมมอง
ด้านเศรษฐกิจ มุมมองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และมุมมองรวม
สมมุติฐานที่ 2 ผลการดาเนินงาน มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ตาราง 2 ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA) และ
ขนาดของบริษัท (SIZE) กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
Variable
Standardized Coefficients (Beta)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
0.257
มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA)
0.005
ขนาดของบริษัท (SIZE)
0.39
2
หมายเหตุ: n = 186, R = 0.28, F = 7.53 , Sig. = 0.000 * มีนัยสาคัญที่ 0.05

t-value
2.105
0.036
3.082

Sig.
0.04*
0.971
0.003*

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์รวมและขนาดของบริษัท มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 สาหรับมูลค่าเพิ่มทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กันกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ณ
ระดับ นั ยสาคั ญ ที่ 0.05 สอดคล้อ งกับ มัท นชั ย สุ ทธิ พั นธุ์ (2555) ที่พ บว่ าความสามารถในการทากาไรมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานประจาปีของบริษัท และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บูรณภพ สมเศรษฐ์และคณะ (2556) ที่พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปัจจัยกิจกรรมการแสดง
ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ นั่นคือกิจการที่มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมากกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า
มูลค่าเพิ่มทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ณ ระดั บ นั ย สาคั ญ ที่
0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของบูรณภพ สมเศรษฐ์และคณะ (2556) ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกิจกรรม
การแสดงความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมกับมูลค่าเพิ่มทางการตลาด นั่นคือ กิจการที่มี
มูลค่าเพิ่มทางการตลาดสูงกว่าไม่ได้มีผลทาให้กิจการนั้นทาการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมากว่ากิจการที่มี
มูลค่าเพิ่มทางการตลาดต่ากว่า
ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Brammer and Pavelin (2006), Brammer and Pavelin (2008),Lui and Anbumozhi
(2009) และ Sulaiman, Abdullah and Fatima (2014) ที่พบว่าคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมี
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ความสัมพันธ์กับขนาดของกิจการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จอมขวัญ รัชตะวรรณ (2549) ที่พบว่าบริษัท
ขนาดใหญ่จะมีคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมดีกว่าบริษัทขนาดเล็ก รวมทั้งสอดคล้องกับสุนิสา บุญชูช่วย
(2554)และ มัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2555) ที่พบว่าขนาดบริษัทมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม และขนาดของ
กิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานประจาปีของบริษัท นั่นคือ
กิจการที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า
สมมุติฐานที่ 3 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตาราง 3 ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA) และ
ขนาดของบริษัท (SIZE) กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
Variable
Standardized Coefficients (Beta)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
0.276
มูลค่าเพิ่มทางการตลาด (MVA)
0.006
ขนาดของบริษัท (SIZE)
0.383
2
หมายเหตุ: n = 186, R = 0.288 , F = 7.827, Sig. = 0.000 * มีนัยสาคัญที่ 0.05

t-value
2.266
0.045
3.042

Sig.
0.027*
0.964
0.004*

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและขนาดของบริษัท มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 สาหรับมูลค่าเพิ่มทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับ
การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ (2551) ที่พบว่า
ความสามารถในการทากาไรซึ่งวัดจากอัตราส่วนกาไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญไปในทิศทางเดียวกันกับระดับของการเปิดเผยข้อมูลนั่นคือกิจการที่มีความสามารถในการทา
กาไรสูงจะมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสูงขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งสอดคล้องกับ Murcia and
Santos (2012)ที่พบว่าความสามารถในการทากาไรมีความสัมพันธ์กับการเปิ ดเผยข้อมูลตามความสมัครใจใน
มุมมองรวมทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มูลค่าเพิ่มทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนี ย์ วัฒนะ(2556) ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผย
ข้อมูลโดยสมัครใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผลการดาเนินงานด้านการตลาด เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ไม่มี
การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามดัชนีที่ใช้วัดทั้งจากบริษัทที่มีผลการดาเนินงานด้านการตลาดสูง
หรือต่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของบูรณภพ สมเศรษฐ์และคณะ (2556) ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรด้านการจ้างงานและชุมชนและปัจจัยกิจกรรมการแสดง
ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมกับมูลค่าเพิ่มทางการตลาด นั่นคือ กิจการที่มีมูลค่าเพิ่มทาง
การตลาดสูงกว่าไม่ได้มีผลทาให้กิจการนั้นทาการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่ากิจการที่มี
มูลค่าเพิ่มทางการตลาดต่ากว่า นอกจากนี้งานวิจัยของเตือนใจ ประสานเหลืองวิไล (2547) ยังพบว่ากิจการไม่นิยม
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ใช้มูลค่าเพิ่มทางตลาดเป็นเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เนื่องจากมูลค่าเพิ่มทางตลาดนั้นขึ้นอยู่กับ
ราคาปิดของหุ้นของบริษัทนั้นๆ เป็นสาคัญ ซึ่งนอกจากจะขึ้นกับผลการดาเนินงานของกิจการแล้วยังขึ้นกับปัจจัย
ทางเศรษฐกิจมหภาคและการแตกพาร์เป็นสาคัญ
ขนาดของบริษัท มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Haniffa and Cooke (2005) ที่พบว่าขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์
กับการเปิ ดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและ พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ(2551) พบว่าขนาดของกิจการมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญไปในทิศทางเดียวกันกับระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย
บริษัทที่ มีขนาดใหญ่จะมีการเปิดเผยข้อมูล มากกว่าบริษั ทที่มีขนาดเล็ ก รวมทั้ งสอดคล้องกับ งานวิ จัยของ
สุนีย์ วัฒนะ(2556)ที่พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างขนาดของบริษัทกับระดั บการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นั่นคือ กิจการที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มากกว่า

8. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้พบว่าการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในระหว่างปี 2554-2556 มี
แนวโน้มการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้น อาจกล่าวได้ว่ากิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างได้ให้
ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่ม มากขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจากการ
รวบรวมข้อมูลพบว่ากิจการส่วนใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทากิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่
ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นจานวนเงินที่ชัดเจน ทั้งนี้ อาจต้องมีการรณรงค์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
เข้าใจว่าการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่
ส่งผลกระทบต่อความลับทางการค้าของกิจการแต่อย่างใด หากแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลในด้านบวกเป็นการเพิ่ม
ชื่อ เสี ยงให้ กับ กิจ การแสดงให้ ผู้มี ส่วนได้เ สี ยเห็น ได้ ว่ากิจ การมี การดาเนิ นธุ รกิจด้ วยความรั บผิ ดชอบและมี
จรรยาบรรณ
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