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งานวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ทั้งปจจัยผลักดัน

และปจจัยอุปสรรค โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกึ่งมีโครงสรางกับผู จัดการระดับอาวุโสของธุรกิจครอบครัวจํานวน

4 บริษัทท่ีใชเปนกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบวาความเปนผูนําของผูบริหารและภาพลักษณของกิจการเปนปจจัยหลัก

2 ประการที่ผลักดันทําใหบริษัทจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ผูจัดการระดับอาวุโสไดชี้ใหเห็นวา

(1) ความยากในการเก็บขอมูลและเลือกตัวชี้วัดที่ถูกตอง (2) ขาดความรูในการจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(3) มีแนวทางหรือมาตรฐานในการจัดทํามากเกินไป และ (4) ใชเวลาในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล เปนปจจัยอุปสรรค

สําคัญในการจัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

คําสําคัญ: ปจจัยผลักดัน ปจจัยอุปสรรค ธุรกิจครอบครัว ความรู ความเปนผูนํา รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
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The main purpose of this study is to explore key determinants that drive sustainability reporting and 

barriers that hinder its development. The study employs semi-structured interviews with senior managers 

of 4 family business companies used as case studies. The findings indicate that management leadership 

and corporate image are two primarily factors influencing sustainability reporting. As the important barriers, 

senior managers indicated: (1) difficult to collect data and select correct indicators, (2) lack of sustainability 

reporting knowledge (3) too many guidelines and standards for preparation and (4) time consuming.

Keywords: Drivers, Barriers, Family Business, Knowledge, Leadership, Sustainability Reporting

ABSTRACT

บ ท ค ว า ม วิ จั ย



24 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 14 ฉบับที่ 44 ธันวาคม 2561

บทความวิจัย

1. บทนํา
ปจจุบันนี้การบริหารธุรกิจไดขยายขอบเขตจากมุงเนน

เฉพาะการทํากําไรไปสูการทํากําไร พรอมกับการสรางมูลคา
และความยั่งยืนใหกับสิ่งแวดลอมและสังคม เสนทางไปสู
การบริหารธุรกิจแบบใหมภายใตกรอบแนวคิดของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนดังกลาวทําใหผูบริหารจําเปนตองสรางกลยุทธและ
เปาหมายขององคกร เพื่อใหเกิดความยั่งยืนทั้ง 3 ดาน
รวมทั้งจัดทํารายงานนําเสนอใหกับผูมีสวนไดเสียของและ
สาธารณชนไดรับทราบ รายงานรูปแบบใหมที่เปดเผยขอมูล
ทั้งผลการดําเนินงานท่ีแสดงตัวเลขทางการเงินที่สะทอน
ผลการดําเนินงาน ควบคูไปกับผลการดําเนินงานท่ีแสดง
ใหเห็นความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมรายงาน
ดังกลาวมีชื่อเรียกหลายชื่อดังเชน รายงานเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่ งยืน รายงานการพัฒนาอย างย่ังยืน รายงานแหง
ความย่ังยืน รายงานความย่ังยืนและรายงานการพัฒนาธุรกิจ
รวมไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม เปนตน

ตั้งแตป พ.ศ. 2556 เปนตนมานับแตที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  
(ก.ล.ต.) ไดออกประกาศใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูล
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ
สังคมในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
และรายงานประจําป (แบบ56-2) รวมทั้งแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ69-1) ทําใหบริษัท
จดทะเบียนไดเริ่มเรียนรูวิธีการจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนกันมากขึ้น การจัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
ในประเทศไทยเปนการจัดทําในภาคสมัครใจไมใชภาคบังคับ
ดังเชนในตางประเทศ และยังอยูในระยะเร่ิมตน จึงอาจ
พบอุปสรรคระหวางการจัดทําแมวาจะเปนบริษัทจดทะเบียน
ที่มีความพรอมในการจัดทํามากกวาบริษัทที่เปน SME ก็ตาม 
งานวิจัยในอดีตของประเทศไทยยังขาดการนําเสนอใหเห็น
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
ทั้งปจจัยผลักดันและปจจัยอุปสรรคของบริษัทจดทะเบียน
ที่มีธุรกรรมทางการคาตางประเภทกัน เพื่อเปนประโยชน

ตอบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีกําลังหรือมีแนวคิด
จะจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน บทความวิจัยชิ้นนี้
ขอนําเสนอใหเห็นปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทํารายงาน
เพื่อการพัฒนาท่ียั่ งยืนท้ังที่ เป นป จจัยผลักดันให มีการ
จัดทํา และปจจัยอุปสรรคท่ีพบระหวางการจัดทําของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มี
ความตางของธุรกรรมทางการคา ซึ่งประกอบดวยธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจผลิตนํ้าตาล ธุรกิจผลิต/แปรรูป
อาหารทะเลและธุรกิจผลิตพลังงาน

2. รายงานเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนและป�จจัยท่ีเก่ียวข�อง
รายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนนําเสนอขอมูลกิจกรรม

การปฏิบัติงานภายใตปรัชญาการบริหารธุรกิจ เพื่อความ
ยั่งยืนที่มีเปาหมายใหการปฏิบัติงานของกิจการทําใหเกิด
การเติบโตดานกําไรไปพรอมกับทําใหเกิดความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งเชื่อมโยงไปสูการมีธรรมมาภิบาล
ขององคกร ผูใชขอมูลของรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีทั้งผู ใชภายในและผู ใชภายนอกกิจการที่ประกอบดวย
ลูกคา ผูถือหุน เจาหนี้ สถาบันการเงิน นักลงทุน ชุมชน 
NGOs หนวยงานภาครัฐและผูสนใจ ผูใชภายในนําขอมูล
ที่ไดรับจากรายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนไปใชปรับปรุง
กิจกรรมการดําเนินงาน (Massa et al., 2015; Biswas & 
O’Grady, 2016) เพิ่มความรวมมือในการเปลี่ยนแปลง
องคกร (Massa et al, 2015) และยังใชเปนเครื่องมือ
สื่อสารผลการปฏิบัติงานขององคกรไปยังผู มีส วนไดเสีย
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มความเขาใจกระบวนการ

ปฏิบัติงาน (Arvidsson, 2010; Massa et al., 2015)
ตามคํามั่นสัญญาของกิจการท่ีจะรับผิดชอบในการสราง
ความความย่ังยืนตอสิ่งแวดลอมและสังคม (Burritt & 
Schaltegger, 2010; Lozano, 2015) กิจการสวนใหญ
นิยมจัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตามกรอบการ
รายงานสากลท่ีองคการแหงความริเริ่มวาดวยการรายงาน
สากล (Dumay et al., 2010; Massa et al, 2015)
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ซึ่งไดพัฒนารูปแบบการจัดทําอยูตลอดเวลา เพื่อใหกิจการ
ทุกประเภทและทุกขนาดสามารถนําไปใชงานในภาคสมัครใจ
ไดอยางเหมาะสมและโปรงใส (Grey et al., 2014)

งานวิจัยในอดีตของตางประเทศพบวาเบ้ืองหลังการ
จัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีป จจัยผลักดัน
ใหจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเผยแพรสูสาธารณะ
ประกอบดวย บทบาทของรัฐบาล (Habek & Wolniak, 
2015) ชื่อเสียงของกิจการ (Adam & Whelan, 2009; 
Habek & Wolniak, 2015; Dienes et al., 2016; Kuo 
et al., 2016) ขนาดของกิจการ (Dienes et al., 2016; 
Kuzey & Uyar, 2017) ความตระหนักในเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคมของพนักงาน (Kho et al., 2016)
การส่ือสารกับผูมีสวนไดเสีย (Habek & Wolniak, 2015; 
Kho et al., 2016) วัฒนธรรมการจัดการ (Kho et al., 
2016) ส วนแบงตลาด (Kho et al. , 2016) และ
ความโปรงใสในสายตารัฐบาล (Kho et al., 2016) สวน
ปจจัยอุปสรรคประกอบดวย ขาดกฎระเบียบหรือแนวทาง
ที่บังคับใชในการจัดทํารายงาน (Hossian et al., 2010) 
ขอจํากัดดานระยะเวลาในการจัดทํา (Massa et al., 2015) 
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียยังมีอยูอยางจํากัด (Massa 
et al., 2015) ขาดความรู ขอมูลและประสบการณในการ
จัดทํารายงาน (Hossian et al., 2010; Habek & 
Wolniak, 2015; Massa et al., 2015) ความยากในการ
เก็บขอมูลและเลือกตัวชี้วัด (Kolk, 2004) และตนทุนในการ
จัดทํา (Kolk, 2004; Habek & Wolniak, 2015)

3. วิธีวิจัยและประวัติบริษัท
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ

เชิงลึกกับผู จัดการระดับอาวุโสที่มีหน าที่ ในการจัดทํา
รายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่ งยืนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระหวางเดือนกุมภาพันธ
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 การจัดทํารายงานเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนทั้ง 4 บริษัทแหง
ที่ใหความรวมมือในการวิจัยเปนการจัดทําในลักษณะภาค

สมัครใจ  ไม  ใช ภาคบั งคับ  การสัมภาษณ กระทํ าที่
สถานประกอบการของบริษัทใชเวลาประมาณครั้งละ 1–2 
ชั่วโมง ขอมูลท่ีไดจาการสัมภาษณนํามาวิเคราะหและ
แปลความดวย Content Analysis ของ Miles and 
Huberman (1994) บริษัทจดทะเบียนที่ใหความรวมมือ
การทําวิจัยทั้ง 4 แหงนี้มีความแตกตางในดาน (1) ประเภท
ของกิจการ (2) อายุเฉลี่ย (3) จํานวนพนักงาน และ
(4) ขนาดของกิจการ แตมีความเหมือนกันในแงของเปน
ธุรกิจครอบครัว ประวัติโดยยอของบริษัทที่ใชชื่อสมมติ
มีดังตอไปนี้

บริษัท A ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยใน
ลักษณะเพื่อเป นที่อยู อาศัยและเพื่อการพาณิชย ฯ ใน
ประเทศไทย เปดดําเนินงานมาประมาณ 25 ป จํานวน
พนักงานประมาณ 900 คน เคยไดรับรางวัลหุนย่ังยืนจาก

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงเปนรางวัลท่ีมอบใหแก
บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดนดานการทําธุรกิจอยาง
ยั่งยืนและสรางผลกระทบเชิงบวกแกสังคม

บริษัท B ประกอบธุรกิจผลิตนํ้าตาลจําหนายท้ัง
ในประเทศไทยและตางประเทศ บริษัทไดนําผลพลอยได
จากกระบวนการผลิตน้ําตาลมาตอยอดธุรกิจแบบครบวงจร
ตามปรัชญา “ตองไมมีของเสียปลอยออกจากกระบวนการ
ปฏิบัติงาน” เปดดําเนินงานในประเทศไทยมาประมาณ
50 ป จํานวนพนักงานประมาณ 400 คน

บริษัท C ประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารทะเล
มีโรงงานตั้งอยูในหลายภูมิภาคท่ัวโลกท้ังอเมริกาเหนือ ยุโรป 
แอฟริกาและเอเชีย เปดดําเนินงานแหงแรกในประเทศไทย
เมื่อประมาณ 40 ปที่ผานมา ปจจุบันมีพนักงานทั่วโลก
ประมาณ 30,000 คน

บริษัท D ประกอบธุรกิจผลิตพลังงานท่ีมีการลงทุน
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เปดดําเนินงานในประเทศไทย
มาประมาณ 30 ป จํานวนพนักงานทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศรวมท้ัง 8 แหงมีจํานวนท้ังสิ้น ประมาณ
6,000 คน
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4. ผลการวิจัยและการวิเคราะห�
จากการนําข อมูลเชิงลึกที่ ได จากการสัมภาษณมา

แปลความ จัดกลุม สรุปและวิเคราะหตามวิธีการของ Miles 
and Huberman (1994) แลวพบวาเกิดความเหมือน
และความตางของปจจัยผลักดันและปจจัยอุปสรรคของ
การจัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนของบริษัททั้ง
4 แหงดังตอไปน้ี

4.1 ปจจัยผลักดัน
เน่ืองจากในประเทศไทยการจัดทํารายงานเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนที่จัดทําแยกเลมจากรายงานการเงินและ/หรือ
รายงานประจําปเปนภาคสมัครใจ ดังนั้น ปจจัยผลักดันจึง
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดทํารายงานฯ เปนอยางมาก 
ผลการวิจัยพบวาปจจัยผลักดันหลักมี 2 ประการดังตอไปนี้

4.1.1 ความเปนผูนําของผูบริหาร
ความเปนผู นําของผู บริหารเปนปจจัยหลักสําคัญใน

การดําเนินธุรกิจ การสรางสรรคหรือนําสิ่งใหมเขามาใช
ในกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีพื้นฐานการบริหารงานแบบ
ครอบครัวที่มีผูบริหารระดับสูง หรือเครือญาติเปนผูถือหุน
ใหญนั้น พนักงานท่ีผู ใต บังคับบัญชามีความเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายหรือคําสั่งของผูบริหาร 
ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา ดังประโยคท่ีใหสัมภาษณดังตอไปนี้

“ที่เราจัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เพราะ
ผู บริหารของเราเห็นวาการจัดทํารายงานเปนผลดี
ตอบริษัทในระยะยาว รายงานฯ จะเปนตัวกลางใน
การสื่อสารระหวางลูกคาและผู ลงทุนใหเกิดความ
มั่นใจวาบริษัทของเราเปนบริษัทที่ดําเนินกิจการดวย
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม” (บริษัท A)

“สมัยกอนเส่ียที่เปนเจาของบริษัทเคยเปนชาวไรออย
มากอนเลยเขาใจหัวอกของคนเปนชาวไรและชุมชน
รอบโรงงานวาต องเจอปญหาอะไรบางอยางเช น
ฝุ นละอองจากการขนสงและขนถายออยเขาโรงงาน 

หรือนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตและอะไรหลายๆ 
อยางท่ีอาจทําใหชุมชนเดือดรอน…… อันนี้เลยทําให
ผู บริหารของเราใสใจกับความเดือดรอนของชาวบาน
และชุมชนและส งเสริมให พนักงานมีแนวคิดแบบ
เดียวกันดวย เพราะกิจการจะทําเรื่องไหนคนในกิจการ
ตองมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน…ทานจึงสนับสนุน
ให มีการเ ร่ิมทํารายงานเพ่ือชุมชนข้ึนมา…รวมท้ัง
ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดลอมอยาง
ไมจํากัดอีกดวย” (บริษัท B)

“CEO จะลงมาคุยกับผูใหญในระดับ Head วาตอง
ทําตรงนั้นตรงนี้ หลังจากนั้นระดับปฏิบัติการตอง
พรอมสานตอใหพนักงานเขาใจในเร่ืองของความย่ังยืน
ที่เราจะนํามาใสในรายงานฯ ของเราตอไป ถาเปน
พนักงานใหมจะใชวิธี Orientation สวนพนักงานเกา
ที่ยังไมคอยเขาใจจะใชการ Train เขา ไปเลาใหเขา
ฟง……พวกพนักงานที่เปนแกนหลักจะเอา Indicators 
ตาง ๆ  ไปใสใน KPI ซึ่ง KPI ที่วา ไมไดมีแตงานประจํา
ที่ทําตองมีดานความย่ังยืนมาวัดดวย” (บริษัท C)

“ในบริษัทเรามี Sustainability Development 
Committee มาดูแลความยั่งยืนขององคกร และหัวขอ
ที่นําเสนอในรายงานเปนหัวขอท่ี Chairman เห็นวา
สําคัญและเปน Policy ของบริษัท นอกจากน้ี การทํา
รายงานน้ียังมี Country Head จากประเทศตาง ๆ  
คอยดูสวนของประเทศตนเอง” (บริษัท D)

ผลการวิจัยที่คนพบในเรื่องความเปนผูนําของผูบริหาร
ของงานวิจัยชิ้นนี้ไม พบในผลการวิจัยในอดีตที่ เป นของ
ตางประเทศในหัวขอการจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.1.2 ภาพลักษณของกิจการ
ภาพลักษณขององคกรเปนสิ่งที่ปรากฏตอสายตาของ

ผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก การสื่อสารดวยการ
จัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนลายลักษณอักษร
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ทําใหเห็นรายละเอียดของการปฏิบัติงานทั้ง 3 ดานของ
บริษัทในแตละป และยังนํามาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ของปปจจุบันกับผลการปฏิบัติงานในอดีตไดอยางชัดเจน 
สามารถสอบยอนกลับไดและแสดงความโปรงใสในการปฏิบัติ
งานที่ชัดเจนทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร ดังคําให
สัมภาษณตอไปน้ี

“ทางเราใหความสําคัญกับภาพลักษณที่ดีปรากฏตอ
พนักงานและผูถือหุน……ในรายงานเราไดสื่อสารใหเห็น
การดูแลสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยาง
เปนธรรม รวมท้ังการสรางสภาพแวดลอมการทํางาน
ที่ดีและสงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน” (บริษัท A)

“ตอนแรกนักลงทุนไมไดสนใจเรื่องรายงานอะไรมาก 
แคสนใจเม็ดเงินและกําไรที่ เค าได จากการลงทุน
มากกวา แตวาชวงหลัง ๆ  กิจการท่ีทํารายงานเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืนพวกนี้จะมีภาพลักษณที่ดีแลวทําให
นักลงทุนอานแลวรับรู ถึงความยั่งยืนขององคกร…
นอกจากน้ี ทางบริษัทของเราก็มีความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชนอยูแลว ถาทํารายงานออกมาใหภายนอกรับรู
ดวยก็ยิ่งเปนผลดีกับบริษัท…อีกอยางที่ไดมาจากการ
ทํารายงานน่ี คือไดถวยรางวัลกับโลมาดวย เอามา
ตั้งโชวอยู หนาหองประชุม ใหคนผานไปผานมาเห็น
ทําใหบริษัทมีภาพลักษณที่ดีและมีความนาเชื่อถือ
เพิ่มขึ้นดวย” (บริษัท B)

“ที่ตองทํารายงานเพ่ือความย่ังยืน เพราะเราตองการ
สรางความมั่นใจใหกับผู มีส วนไดเสียวาบริษัทไมมี
สวนท่ีเก่ียวของกับการใชแรงงานเด็กหรือคนงานที่
ผิดกฎหมาย รวมทั้งในรายงานไดนําเสนอใหเห็น
กรรมวิธีในการจับสัตวนํ้าของ Suppliers……การจัดทํา
รายงานน้ีทําใหสามารถทําการสอบยอนกลับไดและ
แสดงความโปรงใสในการปฏิบัติงานท่ีสามารถส่ือสาร

เปนลายลักษณอักษรกับผูมีสวนไดเสียและที่นาภูมิใจ
คือจากการสํารวจความคิดเห็นดานบรรษัทภิบาลแหง
เอเชียปที่ 8 นั้น บริษัทเราไดรับเลือกเปนอันดับ 1
ในประเภทการเป ดเผยขอมูลและความโปร งใส” 
(บริษัท C)

ปจจัยที่ค นพบน้ีสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ
ตางประเทศ (Adam & Whelan, 2009; Habek & 
Wolniak, 2015; Dienes et al., 2016; Kuo et al., 
2016) ที่พบวาภาพลักษณที่ดีเปนปจจัยผลักดันและปจจัย
สนับสนุนใหมีการจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ใหปรากฏในสายตาของผูมีสวนไดเสีย รายงานเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืนจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชสื่อสารการปฏิบัติงาน
ของกิจการใหผูมีสวนไดเสียทั้งผูถือหุน พนักงาน นักลงทุน 
เจ าหนี้ ลูกคา คู ค า หนวยงานภาครัฐและผู สนใจอ่ืน
ไดรับทราบความเคล่ือนไหวของการทําใหเกิดความย่ังยืน
ของส่ิงแวดลอมและสังคมของกิจการนอกเหนือจากการ
ทํากําไร

4.2 ปจจัยอุปสรรค
การจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

ยังอยูในระยะเร่ิมตน และตองรวบรวมขอมูลมาจากหลาย
หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมทั้งตองทํางานเปนทีมเพื่อเก็บ 
วิเคราะหและรายงานขอมูลที่เปนภาพรวมของกิจกรรม
การปฏิบัติงาน ทั้งดานเศรษฐกิจและความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมและสังคมทําใหตองเผชิญกับอุปสรรคหลาย
ประการ การทราบปจจัยอุปสรรคมีประโยชนตอบริษัท
จดทะเบียนในประเทศไทยท่ีมีแนวคิดจะจัดทํารายงาน
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนหรือกําลังจัดทําในแงของการปองกัน
ไมใหเหตุการณเหลานั้นเกิดขึ้นมาในกิจการ อีกท้ังยังมีโอกาส
เตรียมพรอมท่ีจะหาหนทางแกไขไดลวงหนา ผลการวิจัย
พบวาปจจัยอุปสรรคประกอบดวย 4 ประการดังตอไปนี้
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1. ความยากในการเก็บขอมลูและเลือกตวัชีว้ดัท่ีถกูตอง
ปจจัยนี้เปนอุปสรรคเบื้องตนของบริษัทจดทะเบียน

ขนาดใหญที่ไปลงทุนในตางประเทศไดพบเจอขณะที่ทําการ
รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฉบับรวมผลการปฏิบัติงานท่ัวทุกภูมิภาคท่ีไปลงทุน เนื่องจาก
แตละประเทศมีความหลากหลายของขอมูลท่ีมีความตาง
ขามชาติหรือไมสอดคลองกันในสวนกฎระเบียบและหรือ
ขอบังคับของการปฏิบัติงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ
รับผิดชอบตอสังคม ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้

“บริษัทไดซื้อกิจการมาคอนขางหลายกิจการทั้งเอเชีย 
ยุโรป อเมริกาและแอฟริกา พอมีบริษัทใหม ๆ  เขามา
ทําใหเราตองไปเริ่มทําความเขาใจเรื่องการจัดเก็บ
ขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานฯ กับสมาชิกใหมตลอดเวลา 
สมาชิกเดิมก็รูแลว…เร่ืองเลยยังไมจบสิ้น… ทําใหการ
เชื่อมโยงขอมูลมีความติดขัดและที่สําคัญ คือ ขอมูล
มีการกระจัดกระจายมาก คาดวาอีกสองสามปการ
จัดทํารายงานฯคงจะราบร่ืน” (บริษัท C)

“จากการท่ีธุรกิจมี Operation ในหลายประเทศ
และแตละประเทศมีความ Unique ดังนั้น ขอมูลใน
รายงานดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคมเวลามี 
Operation ในตางประเทศ Challenge ทีเกิด คือ
ลักษณะของการเก็บขอมูลเพราะnatureของแตละ
ประเทศตางกัน…ในระยะหลังเพื่อแกป ญหาท่ีเกิด 
บริษัทเลยทําเป น  Template เดียวกัน ทําให 
กระบวนการทํางานราบร่ืนมากขึ้น” (บริษัท D)

ผลการวิจัยพบว าป จจัยอุปสรรคที่ค นพบข างต น
เกิดขึ้นกับการจัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญที่ขยายการลงทุนไปหลาย
ภูมิภาคเทานั้น ไมพบวาเปนอุปสรรคกับบริษัทจดทะเบียน
ที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

ปจจัยนี้คลายคลึงกับปจจัยในอดีตที่ชี้ประเด็นใหเห็นวา
ความยากในการเก็บขอมูลและเลือกตัวช้ีวัด (Kolk, 2004) 
เปนอุปสรรคของการจัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

2. ขาดความรูในการจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

การจัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนต องการ
องคความรู  เ ชิงบูรณาการของศาสตร ทั้งทางดานการ
บริหารธุรกิจ การบัญชี การผลิต การจัดการสิ่งแวดลอม 
ความรับผิดชอบต อสั งคมและชุมชนสัมพันธ   ดั งนั้น
ผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานฯ จึงตองทํางานกันเปนทีม
มีความสามารถในการส่ือสาร เพื่อประสานงานขอขอมูล
และสามารถวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับมาเพ่ือเปดเผยใหกับ
ผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางโปรงใส 
โดยเปดเผยท้ังผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ
ที่เกิดจากกิจกรรมการปฏิบัติงานท้ังสามดานของกิจการ
เมื่อพนักงานที่มีหน าที่ รับผิดชอบรวบรวมข อมูลและ
จัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขาดความรูความเขาใจ
ในการจัดทําและวิเคราะหข อมูลอาจทําให การสื่อสาร
ผลการปฏิบัติงานไมครบถวน และเกิดความลาชาไมเกิด
ประสิทธิภาพดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้

“ผู บ ริหารของเราให ความสําคัญกับการจัดการ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังพนักงานเราก็ใหความสําคัญใน
ดานน้ีดวย แตวาพนักงานยังขาดความรูดานการจัดทํา
รายงานฯ อีกทั้งบริษัทเราไมไดแบงแยกหนาท่ีชัดเจน
ในการเก็บขอมูล...แตเราใหทุกคนรวมกันดูแลดาน
การจัดการสิ่งแวดลอมโดยมีผู บริหารที่รับผิดชอบ
อีกท านหน่ึงเป นหัวหน าทีมรวบรวมข อมูลส งให  
outsource ที่อยูภายนอกจัดทํารายงาน ดังน้ัน พอ
ไมไดระบุหรือเจาะจงวาใครควรทําหนาท่ีอะไรเลย
มีข อมูลบางส วนถูกละเลยไม จัดเก็บและสงไปทํา
รายงาน ทั้งท่ีความจริงแลวมันมีมูลคาอยางเชนมูลคา
ของขี้เถา.......” (บริษัท B)
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“ในชวงแรกน้ันเกิดเหตุการณที่ไมคอยใหความรวมมือ
กันในแตละแผนก แตตั้งแตมี SD Policy ขึ้นมา
เราไดใหความสําคัญกับเร่ืองน้ีไดสื่อสารใหคนในองคกร
ทราบวาบริษัทตองการจัดทํารายงาน Sustainability 
Report เปนไปในรูปแบบใดแลวตองการขอมูลแบบใด 
สรางความเขาใจใหมากข้ึนจะไดทํางานรวมกันได” 
(บริษัท D)

ผลการวิจัยพบวาทั้งบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญที่
ขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ และบริษัทจดทะเบียน
ขนาดเล็กที่เปดดําเนินงานในประเทศไทยเพียงแหงเดียว
มีความเห็นตรงกันวาการขาดความรูในการจัดทํารายงาน
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนอุปสรรคท่ีสําคัญของการจัดทํา
รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปจจัยอุปสรรคนี้สอดคลอง
กับผลการวิจัยในอดีต (Hossian et al., 2010; Habek & 
Wolniak, 2015; Massa et al., 2015) ที่ศึกษาบริษัท
อยูในประเทศกําลังพัฒนา ดังเชน สาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศและบริษัทในภูมิภาคยุโรป ซึ่งเปนประเทศท่ี
พัฒนาแลวที่ชี้ใหเห็นวาการขาดความรูและประสบการณใน
ดานการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนอุปสรรคท่ีสําคัญในการจัดทํา
รายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

3. มีแนวทางหรือมาตรฐานในการจัดทํามากเกินไป
การจัดทํารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

ยังเปนเรื่องที่ยังไมแพรหลายทั่วไป เพราะเปนการจัดทํา

ตามภาคสมัครใจ ยังไมบังคับใชเปนกฎหมายหรือออกเปน
กฎระเบียบหรือมาตรฐานการจัดทํา กิจการสามารถเลือกใช
รูปแบบการจัดทําตามแนวทางของตางประเทศไดหลาย
รูปแบบ ปจจัยน้ีจึงเปนอุปสรรคในชวงเร่ิมตนของการจัดทํา 
ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้

“พอไมมีมาตรฐานที่บังคับใชเปนสากลทําใหบริษัท
ไมมีแนวทางท่ียึดถือปฏิบัติแบบตายตัว จึงคอนขาง
สับสนในการที่จะทํารายงานฯ แนวทางและวิธีในการ

จัดเก็บขอมูลก็ไม ได มีเกณฑเป นมาตรฐานวาต อง
ทําอยางไร ทําใหยากที่บริษัทจะกําหนดและอบรม
พนักงานในเร่ืองนี้........” (บริษัท B)

ผลการวิจัยท่ีคนพบสอดคลองกับการคนพบในอดีต 
(Hossian et al., 2010) ที่พบวาการตองเลือกแนวทาง
หรือมาตรฐานในการจัดทําจากตางประเทศท่ีมีรูปแบบ
หลากหลายทําใหเกิดเปนอุปสรรคตอการจัดทํารายงาน
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน

4. ใชเวลาในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืนต องเก็บ 

รวบรวม บันทึกและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานทั้งท่ีเปน
ตัวเลขทางการเงินและไมเปนตัวเลขทางการเงินของกิจกรรม
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม/ชุมชนทําใหตองใชทั้งกําลังคนและเวลาในการ
จัดทํา มากกวารายงานการเงินท่ีทุกกิจการกระทําอยูเปน
ปกติดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้

“เนื่องจากบริษัทเรามีบานจัดสรรและคอนโดมิเนียม
หลายโครงการ เวลาขอขอมูลจากชุมชนจึงตองใช
เวลานาน ตัวอยางเชน การจดบันทึกคาท่ีประหยัดได
จากการเปลี่ยนการใชระบบรดนํ้าแบบสปริงเกอร
มาเปนระบบน้ําหยดตามบานจัดสรรทุกโครงการของ
เรา” (บริษัท A)

ผลการวิจยัสอดคลองกบัการคนพบในอดีต (Kuo et al., 
2016) ที่ใชกลุมตัวอยางจากสายการบินกลุมเอเชีย ยุโรป
และอเมริกาเหนือจํานวน 15 สายการบินและบริษัทขนสง
สินคา 1 บริษัทชี้ใหเห็นถึงระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนอุปสรรคหนึ่งที่เกิดขึ้น เนื่องจากตองเก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดเสียท่ีอยูภายนอกองคกร และขอมูลในการ
จัดเก็บเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับตัวเลขการปฏิบัติการ ซึ่งไมใช
ตัวเลขทางการเงินเพียงอยางเดียว
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บทความวิจัย

5. บทสรุป
การจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

ยังเปนชวงเริ่มตนเน่ืองจากเปนภาคสมัครใจ จึงยังไมมี
กฎเกณฑและรูปแบบที่แนนอนออกบังคับใชเปนกฎหมาย
หรือมาตรฐานการรายงาน ดังนั้น การศึกษาถึงปจจัย
ผลักดันและปจจัยอุปสรรคของการจัดทํารายงานเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนจึงเปนงานสําคัญและเปนประโยชนตอการ
กระตุน ผลักดันและวางแผนกําจัดสิ่งที่เปนอุปสรรคในการ
จัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน บริษัทจดทะเบียน
ที่ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้มีธุรกรรมการคา อายุเฉลี่ย 
จํานวนพนักงานและขนาดของกิจการแตกตางกัน แตมี
ความเหมือนกันในเชิงของการบริหารธุรกิจแบบครอบครัว 
ผลการวิจัยพบวาปจจัยผลักดันใหมีการจัดทํารายงานเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืนประกอบดวย (1) ความเปนผู นําของ
ผู บริหาร และ (2) ภาพลักษณขององค กร ซึ่งป จจัย
ผลักดันท้ัง 2 ประการ สวนปจจัยอุปสรรคของการจัดทํา
รายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในประเทศไทยประกอบดวย 
(1) ความยากในการเก็บขอมูลและเลือกตัวชี้วัดที่ถูกตอง
(2) ขาดความรูในการจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(3) มีแนวทางหรือมาตรฐานในการจัดทํามากเกินไปและ
(4) ใชเวลาในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับปจจัย
อุปสรรคที่คนพบจากงานวิจัยครั้งนี้ทั้งบริษัทจดทะเบียน
ทั้ งขนาดเล็กที่ ลงทุนแต  ในประเทศไทย  และบริษัท
จดทะเบียนขนาดใหญที่ขยายการลงทุนไปในตางประเทศ
เห็นสอดคลองกันวาการขาดความรู ในการจัดทํารายงาน
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนอุปสรรคท่ีสําคัญ งานวิจัยคร้ังนี้
ได ค นพบส่ิงที่ต างจากงานวิจัยในอดีตของตางประเทศ
เฉพาะสวนของปจจัยผลักดันคือ ความเปนผูนําของผูบริหาร 
สืบเนื่องจากการบริหารธุรกิจครอบครัวนั้น ผู บริหารซึ่ง
ถือครองหุ นส วนในบริษัทจะเป นผู ทรงอิทธิพลกับการ
ปฏิบัติงานในองคกร สําหรับปจจัยอุปสรรคนั้น งานวิจัย
ครั้งนี้ไดคนพบวาไมมีความแตกตางจากงานวิจัยในอดีต
ของตางประเทศ
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