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บทคัดย�อ

ก  ารศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ บนเว็บไซตของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการเปดเผย

ขอมูลในแตละประเภทอุตสาหกรรม รวมท้ังทดสอบความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับระดับการ

เปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซต ประชากรในการศึกษาคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย จํานวน 534 บริษัท ผลการศึกษาพบวาการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ มีจํานวนคําเฉลี่ยเทากับ 

375.58 คํา โดยมีการเปดเผยขอมูลมากที่สุดในดานเศรษฐกิจ และเปดเผยขอมูลนอยที่สุดคือ ดานสิ่งแวดลอม การทดสอบ

ความแตกตางของระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะของแตละประเภทอุตสาหกรรม พบวา การเปดเผยขอมูล

ตามหลักไตรกัปปยะ บนเว็บไซตของแตละประเภทอุตสาหกรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการศึกษาพบ

ความสัมพันธระหวางขนาดของคณะกรรมการ สัดสวนของคณะกรรมการอิสระ และขนาดของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวก

ตอระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ
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The Relationship between Corporate Governance
and Triple Bottom Line Disclosures on Websites:

A Case Study of Listed Companies in
the Stock Exchange of Thailand

ABSTRACT

This study provides three objectives that are to investigate the level of Triple Bottom Line 

disclosures on websites of listed companies in the Stock Exchange of Thailand, to test the 

different level of disclosures between types of industry, and to test the relationship between 

corporate governance and the level of Triple Bottom Line disclosures on websites. Population 

of this study is 534 listed companies in the Stock Exchange of Thailand. As the results, the level of 

Triple Bottom Line disclosures was 375.58 average words. The most common Triple Bottom Line 

disclosures were in economic topic, but environmental topic was in the less common disclosures on 

websites. There is no significant difference of Triple Bottom Line disclosures between industry types. 

Moreover, there is a positive relationship between size of committee, proportion of external committee, 

size of company, and the level of Triple Bottom Line disclosures.
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บทนํา
ปจจุบันแนวคิดการกํากับดูแลกิจการ ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร

ตาง ๆ  ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เนื่องมาจากบทเรียนที่ไดรับจากกรณีการลมละลายของบริษัทที่เกิดจากการทุจริตใน

การดําเนินงานและการปกปดขอเท็จจริงตาง ๆ  ของผูบริหาร และจากกรณีวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยในป พ.ศ. 2540

ที่เกิดเศรษฐกิจฟองสบูซึ่งสงผลใหสินเชื่อที่สถาบันการเงินปลอยใหกับธุรกิจ กลายเปนสินเช่ือดอยคุณภาพสงผลใหสถาบัน

การเงินตาง ๆ  ขาดสภาพคลอง ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศหยุดชะงัก ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะกับ

ผูประกอบการเทานั้น แตยังสงผลกระทบถึงผูมีสวนไดเสียกลุมอื่น ๆ  เปนวงกวาง ไมวาจะเปนเจาหนี้การคา สถาบันการเงิน

ที่ใหกูยืมเงินทุน บริษัทคูคา และผูถือหุนที่เปนนักลงทุนทั่วไป จากการวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตรถึงสาเหตุของการเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจในคร้ังนี้ พบวา เกิดจากการขาดความโปรงใส และขาดการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม ขาดความนาเชื่อถือ

ของขอมูล ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งสําคัญตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ  ในการที่จะไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจ

ทางธุรกิจไดอยางถูกตอง (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2555)

นอกจากนี้ ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นมาจากปญหาความไมเทาเทียมกันในดานขาวสารขอมูล (Asymmetric 

Information) ระหวางฝายบริหารและเจาของของกิจการ (ผูถือหุน) (Jensen and Meckling, 1976) โดยฝายบริหารจะ

รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของกิจการและผลการดําเนินงานไดมากกวาและดีกวาฝายเจาของกิจการ ซึ่งปญหาดังกลาว

จะกระทบตอความเชื่อมั่นของเจาของกิจการและผูลงทุน ทําใหเกิดความขัดแยงทางดานผลประโยชนระหวางฝายบริหารและ

เจาของกิจการ แตปญหาดังกลาวสามารถลดลงไดถากิจการมีการนําหลักการกํากับดูแลกิจการมาใช โดยการกํากับดูแลกิจการ

จะบรรเทาปญหาความไมเทาเทียมกันดานขอมูลขาวสาร เพื่อเพ่ิมความโปรงใส ความนาเช่ือถือ ความรับผิดชอบตอหนาที่

และความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ รวมท้ังขจัดความขัดแยงกันระหวางตัวการและตัวแทนของกิจการ

เปาหมายหลักของการกํากับดูแลกิจการคือ การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะสงผลใหเกิดคุณคาหรือมูลคาเพิ่มแกกิจการ

ผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ  ทั้งในรูปแบบที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หมายรวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เปน

ตัวเงินและไมเปนตัวเงินดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดตามหลักไตรกัปปยะที่ถูกจัดทําขึ้นเพ่ือรายงานขอมูลทั้งที่เปนตัวเงิน

และไมเปนตัวเงิน เนื่องจากกําไรของกิจการอาจไมเปนตัวแทนท่ีดีที่สุดในการแสดงมูลคาความมั่นคงของกิจการ แตนโยบาย

กําหนดเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธของกิจการในการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียจะสรางผลกําไรควบคูกับ

การเจริญเติบโตในลักษณะของการไดประโยชนทุกดานโดยทั้งชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมก็ไดรับการสนับสนุนและฟนฟู

ใหเติบโตแข็งแรงไปพรอมกับกิจการ ซึ่งกิจการเองก็จะไดรับการสนับสนุนที่ดีกลับมาเชนกัน (มัทนชัย สุทธิพันธุ , 2555)

การเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะน้ัน ถือเปนกรอบแนวคิดทางการบัญชีการเงินสมัยใหมที่กําหนดใหกิจการมุงผลการ

ดําเนินงานใน 3 ดานคือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม (Elkington, 1997) ซึ่งเปลี่ยนเปาหมายของกิจการจากเดิม

ที่เปนการสรางกําไรสูงสุด มาเปนการสรางความมั่งคั่งสูงสุดที่กิจการจะไมไดทําธุรกิจเพื่อตนเอง แตถือวากิจการเองเปน

สวนหน่ึงของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม ดังนั้นกิจการตองตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย และความคาดหวัง

ของสังคม ในปจจุบันหลายประเทศมีการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะซ่ึงสวนใหญอยู ในประเทศท่ีพัฒนาแลว อาทิ 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา และญี่ปุน (Ho and Taylor, 2007, Kolk et al., 2001)

อยางไรก็ตามการศึกษาการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะในประเทศไทยยังมีอยูนอยมาก โดยสวนใหญงานวิจัย

ที่เกิดขึ้นมักจะเปนงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการกํากับดูแลกิจการเพียงดานเดียว และการศึกษาการเปดเผย

ขอมูลตามความสมัครใจ ตัวอยางเชน การรายงานความรับผิดชอบตอสังคม หรือการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอม

นอกจากน้ีการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะสวนใหญมักศึกษาจากส่ือสิ่งพิมพ อาทิ รายงานประจําป รายงาน 56-1 และ
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ความสัมพันธ�ระหว�างการกํากับดูแลกิจการและการเป�ดเผยข�อมูลตามหลักไตรกัปป�ยะบนเว็บไซต� :
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

รายงานอื่น ๆ  (Suttipun, 2012) แตมีงานวิจัยจํานวนนอยมากที่ใชสื่อเว็บไซตของกิจการทําการศึกษาการเปดเผยขอมูล

ดังกลาว ทั้งท่ีเนื่องจากในปจจุบันระบบอินเทอรเน็ตเปนระบบที่ไดรับการนิยมเปนอยางมาก เพราะสะดวก รวดเร็ว และสามารถ

ใชขอมูลไดตลอดเวลา อีกทั้งบุคคลท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ดังนั้นผูวิจัยสนใจศึกษาระดับการเปดเผยขอมูลตามหลัก

ไตรกัปปยะของบริษัทในปจจุบันวามีการเปดเผยขอมูล ตามหลักไตรกัปปยะมากนอยเพียงใด ในแตละอุตสาหกรรมมีการ

เปดเผยขอมูลตางกันหรือไม และทดสอบความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลัก

ไตรกัปปยะ บนเว็บไซตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใหหนวยงานที่เก่ียวของใชเปนขอมูล

ในการศึกษาหรือนําไปพิจารณาในการจัดทําแนวทางในการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ เพื่อใหบริษัทมีแนวทางในการ

จัดทํารายงานท่ีชัดเจนและเหมาะสมย่ิงขึ้น

ทฤษฎีท่ีใช�ในการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการและระดับการเปดเผยขอมูล

ตามหลักไตรกัปปยะ ซึ่งนิยมใชในการวิจัยคือ ทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) และทฤษฎีผู มีสวนไดเสีย 

(Stakeholder Theory)

1. ทฤษฎีความชอบธรรม

แนวคิดเก่ียวกับความชอบธรรมเปนการอธิบายถึงอํานาจในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร

บุคคลของบริษัทสําหรับการดําเนินธุรกิจวาแทจริงแลว บริษัทไดรับสิทธิและอํานาจนั้นมาจากสังคมในลักษณะที่เปนใบอนุญาต

ชั่วคราว ภายใตเงื่อนไขในการดําเนินธุรกิจของบริษัทตองตรงตามความคาดหวังของสังคมโดยรวม (Cormier and Gordon, 

2001) เชน สินคาและบริการสามารถตอบสนองความตองการใหแกสังคมไดหรือไม ในเชิงของความรับผิดชอบตอสังคมก็คง

ยังไมเพียงพอตองมีการมองยอนกลับไปถึงธรรมาภิบาลของบริษัทวา กระบวนการดําเนินธุรกิจมีผลกระทบทางลบตอสังคมหรือ

ไม มีการทํานุบํารุงสังคมในวงกวางหรือไม ซึ่งสังคมจะทําการตรวจสอบอยูเสมอ ดังนั้นความเจริญกาวหนาหรือความอยูรอด

ของบริษัทจึงอยูที่บริษัทไดดําเนินการตรงตามส่ิงที่สังคมคาดหวังมากนอยเพียงใด

นอกจากน้ี Cormier and Gordon (2001) ไดมีการชี้แนะถึงสิ่งที่องคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อใหการกระทํากิจกรรม

ตาง ๆ  ขององคกรนั้นชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการรักษาไวซึ่งความถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งไดแก

1. องคกรตองปรับผลลัพธ เปาหมาย และวิธีการในการปฏิบัติใหสอดคลองตามขอกําหนดของกฎหมาย

2. องคกรตองมีการติดตามขาวสารในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของกับสังคม เพื่อให

วิธีการปฏิบัติ ผลที่ไดรับ และมูลคาขององคกรสอดคลองตามขอกําหนดของกฎหมาย

3. องคกรตองพยายามส่ือสารและแสดงใหสังคมไดเห็นถึงสัญลักษณ คุณคา หรือประเพณีขององคกรที่ถูกตองตาม

กฎหมาย

องคกรที่ตองการอยูรอดตอไปในสังคมจะตองดําเนินกิจกรรมใหถูกตองตามกฎหมายและพยายามเปดเผยขอมูลตาง ๆ  

โดยความสมัครใจ เพ่ือพิสูจนใหสังคมเห็นวาองคกรเปนพลเมืองดีของสังคมและเพ่ือเปนหลักประกันวาองคกรจะสามารถ

ดําเนินธุรกิจและอยูรอดตอไปไดในสังคม (Guthrie and Parker, 1989)
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ดังนั้นทฤษฎีความชอบธรรมจึงถูกนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ เพื่ออธิบายวาบริษัทจะอยูรอดในสังคมไดนั้น บริษัท

จําเปนตองเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะดวยความถูกตองชอบธรรม เพื่อเปนการพิสูจนใหผูมีสวนไดเสียเห็นวาบริษัท

ไดใหความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียอยางจริงจัง และเปนการทําใหบริษัท

อยูรอดตอไปในสังคมอยางย่ังยืน และอธิบายถึงระดับในการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซตของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทในแตละ

ประเภทอุตสาหกรรมวามีความแตกตางกันหรือไม

2. ทฤษฎีผู�มีส�วนได�เสีย

ทฤษฎีผูมีสวนไดเสียมุงเนนนโยบายของบริษัทที่สรางผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท อาทิเชน ลูกคา พนักงาน 

ผูถือหุน คูคา คูแขง ภาครัฐ และชุมชน แนวคิดนี้มองวาบริษัทมีภาระที่จะตองตอบสนองความตองการใหแกกลุมผูมีสวน

ในสวนไดเสียของตนหรืออีกนัยหนึ่ง แนวคิดนี้เปนเรื่องการจัดการผูมีสวนไดเสีย โดยพิจารณาความตองการ ความสนใจ

และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท เพราะบริษัทจะสามารถดํารงอยู และดําเนินกิจการ

เจริญกาวหนาหรือลมสลาย ถือเปนความชอบธรรมของผูที่มีสวนไดเสียกับบริษัทเปนผูกําหนด (Cormier and Gordon, 2001) 

นอกจากนี้ทฤษฎีผูมีสวนไดเสียยังขยายความเขาใจถึงธรรมชาติของบริษัทท่ีควรพิจารณาผูมีสวนไดเสียใหมในมุมมองท่ีกวาง

กวาเดิม โดยบริษัทไดรับการคาดหวังใหมีความรับผิดชอบตอสังคม ดูแลผูมีสวนไดเสียมากขึ้น รวมทั้งสนใจดูแลผูมีสวนไดเสีย

ที่นิ่งเงียบ เชน ชุมชนทองถิ่นและส่ิงแวดลอม

โดยมุมมองจากแนวคิดนี้มุงไปยังนโยบายของบริษัทที่จะสรางผลกระทบใหเกิดแกผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับบริษัท 

ซึ่งโดยบริษัทมีหนาที่ตอบสนองความตองการใหแกผูมีสวนไดเสีย โดยพิจารณาถึงความตองการและความสนใจและผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจากนโยบายการดําเนินงานของบริษัท เพราะการที่บริษัทจะสามารถดํารงอยูดวยความเจริญกาวหนาไดนั้น ถือเปน

ความชอบธรรมของผูมีสวนไดเสียที่จะเปนผูกําหนดอนาคตของบริษัท ดังนั้นทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย จึงถูกนํามาใชในการศึกษา

ครั้งนี้ เพื่ออธิบายระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะของกิจการ และการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการ

เปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะกับการกํากับดูแลกิจการ ในดานโครงสรางการเปนเจาของ ซึ่งประกอบดวย สัดสวน

การถือหุนแบบครอบครัว สัดสวนการถือหุนโดยผูบริหาร สัดสวนของผูถือหุนโดยชาวตางชาติ สัดสวนของผูถือหุนโดยรัฐบาล 

และในดานแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ขนาดของคณะกรรมการบริษัท สัดสวนของคณะกรรมการอิสระ

การควบตําแหนงของประธานคณะกรรมการและผูจัดการใหญ และความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเป�ดเผยข�อมูลตามหลักไตรกัปป�ยะ

แนวคิดตามหลักไตรกัปปยะถูกใชเปนเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของกิจการทั้งที่เปนทาง

การเงินและไมเปนทางการเงินผาน 3 ประเด็นสําคัญคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยแนวคิดนี้ถูกจัดทําขึ้น เพื่อการ

เปดเผยขอมูลทั้งที่เปนทางการเงินและไมเปนทางการเงิน โดยแนวคิดนี้เปล่ียนทัศนคติเกี่ยวกับเปาหมายของกิจการจาก

การสรางกําไรสูงสุดเปนการสรางความม่ังคั่งสูงสุด โดยกิจการไมสามรถตอบสนองเพียงความตองการของกิจการเองแตกิจการ

ตองทําธุรกิจตามความคาดหวังของสังคมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียดวย ซึ่งผลของ

การเปลี่ยนเปาหมายใหมนี้จะทําใหกิจการเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยผลกําไรของกิจการที่เกิดขึ้นจะควบคูไปกับการ

เจริญเติบโตในลักษณะของการไดรับผลประโยชนกับทุกกลุมไมวาจะเปนสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม รวมท้ังกลุมผู มี

สวนไดเสียอื่น ๆ  (มัทนชัย สุทธิพันธุ, 2556)
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ความสัมพันธ�ระหว�างการกํากับดูแลกิจการและการเป�ดเผยข�อมูลตามหลักไตรกัปป�ยะบนเว็บไซต� :
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

Elkington (1997) เปนผู พัฒนาแนวคิดตามหลักไตรกัปปยะ เพื่อหาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการ

ดําเนินงานของกิจการทางการเงินและไมเปนทางการเงิน โดยการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของกิจการทางการเงินผาน

หัวขอดานเศรษฐกิจของกิจการจะเปดเผยขอมูลตามท่ีกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดไว สวนการวัด

และประเมินผลการดําเนินงานรวมท้ังการเปดเผยขอมูลดานสังคม และส่ิงแวดลอมน้ัน Elkington (1997) ไดพัฒนาตัวช้ีวัด

ตาง ๆ  ตามการเปดเผยขอมูลแบบสมัครใจ ซึ่งปจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

แลว 3 ฉบับ นอกจากน้ัน The United Nations Environmental Program ไดนําแนวคิดนี้ไปกําหนดตัวชี้วัดการเปดเผย

ขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ ภายใตหัวขอ Global Reporting Initiation (GRI, 2008) ถึงแมวาการเปดเผยขอมูลตาม

หลักไตรกัปปยะยังเปนการเปดเผยขอมูลตามความสมัครใจ แตการเปดเผยขอมูลดังกลาวมีตัวช้ีวัดซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกันแลว 

ในปจจุบันมีกิจการที่นําแนวคิดตามหลักไตรกัปปยะมาใชในการดําเนินธุรกิจไมวาจะเปนองคกรที่แสวงหากําไร องคกรที่

ไมแสวงหากําไร หรือหนวยงานของรัฐ

การเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะในประเทศไทยอาจจะถูกอิทธิพลมาจากการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เนื่องจาก

เปาหมายของการกํากับดูแลกิจการที่ดีสงผลใหกิจการมีคุณคาเพิ่ม และมูลคาเพิ่มทั้งในรูปแบบที่เปนทางการเงินและไมเปน

ทางการเงิน เพื่อตอบสนองกลุมผูมีสวนไดเสียของกิจการทุกกลุม ไมเฉพาะแคผูถือหุน และผูลงทุนเหมือนในอดีต ซึ่งแนวคิด

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีนั้นสอดคลองกับแนวคิดตามหลักไตรกัปปยะท่ีจัดทําข้ึน เพื่อการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน

ของกิจการ รวมทั้งการรายงานขอมูลทั้งที่เปนทางการเงินและไมเปนทางการเงิน โดยมีแนวคิดที่วา กําไรสูงสุดของกิจการ

ไมถือเปนตัวแทนที่ดีที่สุดในการวัดและประเมินผลที่จะแสดงถึงความมั่นคง แตนโยบาย การกําหนดเปาหมาย ตลอดจน

แผนกลยุทธของกิจการในการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย และความคาดหวังของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

จะสรางผลกําไรควบคูกับการเจริญเติบโตในลักษณะการไดรับประโยชนรวมกันทั้ง 3 ดานคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

(มัทนชัย สุทธิพันธุ, 2555)

ทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานการวิจัย
ความสําคัญและที่มาของการกํากับดูแลกิจการเกิดขึ้น เพื่อบรรเทาปญหาที่มีผลมาจากการรับรูขาวสารที่ไมเทาเทียมกัน

หรือไมสมบูรณระหวางผูบริหารและเจาของกิจการ หรือที่เรียกวา Asymmetric Information โดย Jensen and Meckling 

(1976) พบวา ผูบริหารมีความเปนไปไดที่จะตัดสินใจเพื่อประโยชนของตนเอง มากกวาเพื่อผลประโยชนของกิจการ เนื่องจาก

ผูบริหารนั้นไมจําเปนตองแบกรับตนทุนของกิจการ ดังนั้นการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะทําหนาที่สอดสองและควบคุม

การทํางานของฝายบริหาร และลดปญหาความขัดแยงระหวางฝายบริหารและเจาของกิจการได

วัตถุประสงคหลักของการวิจัยคร้ังนี้คือ การทดสอบความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับระดับการเปดเผย

ขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา

งานวิจัยในอดีตถึงปจจุบันที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการและการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ

บนเว็บไซตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผู วิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไว

3 กลุมดังนี้
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1. โครงสร�างการเป�นเจ�าของ

สัดสวนการถือหุนแบบครอบครัว

บริษัทสวนใหญในเอเชียมักจะทําธุรกิจในลักษณะรุนตอรุน หรือที่เรียกวา ธุรกิจครอบครัว โดยมีความเช่ือวา ธุรกิจ

แบบครอบครัวไมคอยจะเปดเผยขอมูลที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินมากกวาธุรกิจที่ไมใชแบบครอบครัว (Iu and Batten, 

2001) เนื่องจากกลัววาความลับของกิจการจะถูกเปดเผยสูสาธารณะ จากการศึกษางานวิจัยในอดีตของ ณัฐวรรณ ศิริธานันทธ 

(2550) พบวา โครงสรางความเปนเจาของแบบครอบครัวมีผลตอระดับการเปดเผยขอมูลดานสังคมในทิศทางลบ Suttipun 

(2012) พบวา มีความสัมพันธเชิงลบระหวางปริมาณการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะกับสถานะความเปนเจาของแบบ

ครอบครัว ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงตั้งสมมติฐานวา

H1: สัดสวนการถือหุนแบบครอบครัวมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซต

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สัดสวนการถือหุนโดยผูบริหาร

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตของ Eng and Mak (2003) พบวา โครงสรางความเปนเจาของหลักโดยผูบริหารมี

ความสัมพันธเชิงลบกับระดับการเปดเผยขอมูลแบบสมัครใจในรายงานทางการเงิน Suttipun (2012) พบวา มีความสัมพันธ

ระหวางปริมาณการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะกับสถานะความเปนเจาของโดยผูบริหาร ณัฐวรรณ ศิริธานันทธ (2550) 

พบวา โครงสรางความเปนเจาของมีผลตอระดับการเปดเผยขอมูลในทิศทางลบ นวพร พงษตัณฑกุล (2546) พบวา การถือหุน

ของกรรมการและผูบริหารไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพการเปดเผยขอมูลทั้งแบบสมัครใจและการปฏิบัติตาม 

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงตั้งสมมติฐานวา

H2: สัดสวนการถือหุนโดยผูบริหารมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซต

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สัดสวนของผูถือหุนโดยชาวตางชาติ

จากการศึกษางานวิจัยในอดีต Suttipun (2012) พบวา มีความสัมพันธระหวางปริมาณการเปดเผยขอมูลกับสถานะ

ความเปนเจาของโดยชาวตางประเทศ อลิศรา ผลาวรรณ (2547) พบวา การถือหุนโดยชาวตางชาติมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โชติญาณ หิตาพงศ 

(2549) พบวา สัดสวนการถือหุนโดยชาวตางชาติมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับของการเปดเผยขอมูลสิ่งแวดลอม ดังน้ัน

ในการศึกษาคร้ังนี้จึงตั้งสมมติฐานวา

H3: สัดสวนของผูถือหุ นโดยชาวตางชาติมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ

บนเว็บไซตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สัดสวนของผูถือหุนโดยรัฐบาล

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตของ Eng and Mak (2003) พบวา โครงสรางการเปนเจาของหลักโดยรัฐบาล เปน

ปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงลบกับระดับการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Balal (2000)

ซึ่งทําการศึกษาการเปดเผยขอมูลในประเทศบังคลาเทศ พบวา บริษัทเอกชนมีการเปดเผยขอมูลส่ิงแวดลอมในรายงานประจําป

มากกวาบริษัทของภาครัฐ สวน Brammer and Pavelin (2006) พบวา โครงสรางการเปนเจาของโดยมีสัดสวนการถือหุน
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ความสัมพันธ�ระหว�างการกํากับดูแลกิจการและการเป�ดเผยข�อมูลตามหลักไตรกัปป�ยะบนเว็บไซต� :
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

สวนใหญโดยรัฐบาลคือ การถือหุนในธุรกิจโดยภาครัฐหรือองคกรของรัฐ มีความสัมพันธในเชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูล

ดานสิ่งแวดลอม ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงตั้งสมมติฐานวา

H4: สัดสวนของผูถือหุนโดยรัฐบาลมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซต

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

ขนาดของคณะกรรมการบริษัท

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตของ Buniamin et al. (2008) พบวา ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธในทาง

บวกกับการเปดเผยขอมูลส่ิงแวดลอม สุชลธา บุพการะกุล (2551) พบวา ตัวแปรที่ใชแทนการกํากับดูแลกิจการมีเพียงขนาด

คณะกรรมการของบริษัทเทานั้นที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานท่ีวัดโดยอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน แตผลการ

ศึกษาของ Cheng and Courtenay (2006) พบวา ขนาดของคณะกรรมการบริษัทไมมีความสัมพันธกับการเปดเผยขอมูล

แบบสมัครใจ ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงตั้งสมมติฐานวา

H5: ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซตของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สัดสวนของคณะกรรมการอิสระ

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตของ Kathyayini et al. (2012) พบวา คณะกรรมการท่ีเปนอิสระมีแนวโนมที่จะมี

อิทธิพลในเชิงบวกตอการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอม สิทธร ภูมิวัฒน (2553) พบวา โครงสรางกรรมการอิสระเปนปจจัยที่

มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูลแบบสมัครใจ ในขณะที่ Ho and Wong (2001) พบวา ไมสามารถยืนยัน

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางคณะกรรมการที่เปนอิสระและระดับการเปดเผยขอมูลภาคสมัครใจ แตผลการ

ศึกษาแนะนําวาการมีสัดสวนของกรรมการที่เปนอิสระสูงกวา จะเปนการเพ่ิมการเปดเผยขอมูลภาคสมัครใจของบริษัท ดังน้ัน

ในการศึกษาคร้ังนี้จึงตั้งสมมติฐานวา

H6: สัดสวนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซต

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

การควบตําแหนงของประธานคณะกรรมการและผูจัดการใหญ

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตของ นวพร พงษตัญฑกุล (2546) พบวา การรวมหรือแยกตําแหนงประธานกรรมการ

กับกรรมการผูจัดการมีความสัมพันธเชิงลบกับการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สิทธร ภูมิวัฒน 

(2553) พบวา การแยกกันของประธานและกรรมการผูจัดการใหญ มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอการเปดเผยขอมูล

โดยสมัครใจของบริษัท Cheng and Courtenay (2006) พบวา การรวมตําแหนงระหวางประธานกรรมการกับกรรมการ

ผูจัดการใหญจะไมมีความสัมพันธกับการเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ Ho and Wong (2001) พบวา ไมพบความสัมพันธ

ระหวางการรวมตําแหนงระหวางประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการกับการเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ ดังนั้นในการศึกษา

ครั้งนี้จึงตั้งสมมติฐานวา

H7: การควบตําแหนงของประธานคณะกรรมการและผูจัดการใหญมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับการเปดเผยขอมูล

ตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตของ Ho and Wong (2001) พบวา คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธเชิงบวก

กับการเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ ศนิพร จันทรสถาพร (2546) พบวา ปจจัยดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีลวนมีความสําคัญ

ในการที่จะชวยใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไดอยางมีประสิทธิผล 

ซึ่งนอกจากความชัดเจนและความพอเพียงในอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบใหคณะกรรมการตรวจสอบก็เปนปจจัย

ที่สําคัญในการผลักดันและเสริมสรางใหแนวคิดการกํากับดูแลกิจการเกิดผลในทางปฏิบัติได เมธาวี ออนรูที่ (2557) พบวา 

ลักษณะองคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระไมมีอิทธิพลตอระดับของการเปดเผยขอมูลภาคสมัครใจ

เกี่ยวกับสิงแวดลอม ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงตั้งสมมติฐานวา

H8: ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลัก

ไตรกัปปยะบนเว็บไซตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

3. ตัวแปรควบคุม

ขนาดของกิจการ

ณิชวรรณ วิชัยดิษฐ (2552) พบวาขนาดของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบ

ตอสังคม เนื่องจากกิจการขนาดใหญมีความพรอมและศักยภาพมากกวา อีกทั้งกิจการขนาดใหญนั้นมีจํานวนกิจกรรมทาง

สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอมที่มากกวากิจการขนาดเล็ก จึงถูกเฝามองจากกลุมผูมีสวนไดเสีย และมีความคาดหวังจากสังคม

มากกวากิจการขนาดเล็ก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Eng and Mak (2003) และ Buniamin et al. (2008) ที่พบ

ความสัมพันธเชิงบวกระหวางลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวกับขนาดของกิจการ กับการเปดเผยขอมูลแบบสมัครใจ ดังนั้นในการ

ศึกษาคร้ังนี้มีสมมติฐานคือ

H9: ขนาดของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซตของบริษัท

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ประเภทของอุตสาหกรรม

จากการศึกษาในอดีตที่เก่ียวของ จอมขวัญ รัชตะวรรณ (2549) พบวา คุณภาพการเปดเผยขอมูลสิ่งแวดลอมจะ

แตกตางกันในแตละอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมท่ีสงผลกระทบกับส่ิงแวดลอมมาก อาทิ อุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรมมี

คุณภาพการเปดเผยขอมูลสิ่งแวดลอมมากกวาบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบกับส่ิงแวดลอมนอย เชน อุตสาหกรรม

บริการ ซึ่งสอดคลองกับ Suttipun (2012) ที่พบความสัมพันธระหวางประเภทของอุตสาหกรรมกับระดับการเปดเผยขอมูล

ตามหลักไตรกัปปยะในรายงานประจําปของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยาไรก็ตาม Choi (1999) 

ไมพบความสัมพันธระหวางประเภทของอุตสาหกรรมกับการเปดเผยความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นในการศึกษาคร้ังน้ี

มีสมมติฐานคือ

H10: ประเภทของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซตของบริษัท

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
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ความสัมพันธ�ระหว�างการกํากับดูแลกิจการและการเป�ดเผยข�อมูลตามหลักไตรกัปป�ยะบนเว็บไซต� :
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

วิธีการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ประชากรในการวิจัยคือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งหมด 8 กลุม

อุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 534 บริษัท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2555) ทั้งนี้ไมรวมบริษัทที่จดทะเบียนในกลุม

เอ็ม เอ ไอ เนื่องจากกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากอุตสาหกรรมอื่น นอกจากนี้ยังไมรวมบริษัท

ที่อยูระหวางการฟนฟูกิจการดวย เนื่องจากไมสามารถระบุกลุมอุตสาหกรรมไดชัดเจน จากประชากรท้ังหมดผูวิจัยใชการ

สุมตัวอยางโดยวิธีโควตาและวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย โดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ทําใหไดกลุมตัวอยาง

ที่จะศึกษาทั้งหมด 229 บริษัท ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1: ตารางสรุปจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในแตละกลุมอุตสาหกรรม

กลุ�มอุตสาหกรรม จํานวนประชากร จํานวนตัวอย�าง ร�อยละ

กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 46 20 3.75

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 142 61 11.42

กลุมธุรกิจการเงิน 58 25 4.68

กลุมสินคาอุปโภคบริโภค 41 17 3.18

กลุมทรัพยากร 33 14 2.62

กลุมเทคโนโลยี 39 17 3.18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม 82 35 6.56

กลุมบริการ 93 40 7.49

รวม 534 229 42.88

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลทุติยภูมิเก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตของบริษัท โดยการนับจํานวนคําตามวิธีการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ของแตละรายการท่ีกําหนดโดยใชเว็บไซตของบริษัทที่ถูกใชเปนกุลมตัวอยาง (ภาค

ภาษาไทย) การนับคําดังกลาวถูกใชเพ่ือการนับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซตของกิจการกลุมตัวอยาง 

ซึ่งในการเก็บขอมูลท่ีไมใชภาษาอังกฤษดังกลาวเคยมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในอดีตศึกษามากอน อาทิ Choi (1999) ศึกษา

การเปดเผยขอมูลที่ไมเปนทางการเงินในรายงานคร่ึงปของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศเกาหลีใต โดยการ

เก็บขอมูลแบบนับคําภาคภาษาเกาหลี สวน Balal (2000) เก็บขอมูลโดยการนับคําภาคภาษาบังกลาเทศ เพื่อศึกษาการ

เปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมในรายงานประจําป Suttipun (2012) ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะกิจการและการ

เปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเก็บขอมูลจากการนับคํา

ภาคภาษาไทย ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตและพัฒนากระดาษจากงานวิจัยที่เก่ียวของในอดีตของ มัทนชัย สุทธิพันธุ (2555) และ

พัชราภรณ ชดชอย (2557) โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่หนึ่งเปนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของบริษัท และสวนที่

สองเปนการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือศึกษาลักษณะและระดับการเปดเผยขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตามกรอบ

ของ Global Reporting Initiative (GRI) Version 3.1 (2008) รวมท้ังสิ้น 60 รายการ โดยมีวิธีที่ใชในการวัดขอมูล

ดังแสดงในตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2: ตารางแสดงวิธีที่ใชในการวัดคาตัวแปร

ตัวแปร วิธีที่ใช� ในการวัดมูลค�า

สัดสวนการถือหุนแบบครอบครัว รอยละของการถือหุนของผูถือหุนที่มีนามสกุลเหมือนกันตอจํานวนหุนทั้งหมด 

(สุชลธา บุพการะกุล, 2551)

สัดสวนการถือหุนโดยผูบริหาร รอยละของการถือหุนโดยผูบริหารของบริษัทตอจํานวนหุนทั้งหมด

(Eng and Mak, 2003)

สัดสวนการถือหุนโดยชาวตางชาติ รอยละของผูถือหุนชาวตางชาติตอจํานวนหุนทั้งหมด

(อลิศรา ผลาวรรณ, 2547)

สัดสวนของผูถือหุนโดยรัฐบาล รอยละของผูถือหุนโดยรัฐบาลตอจํานวนหุนทั้งหมด (Eng and Mak, 2003)

ขนาดของคณะกรรมการบริษัท จํานวนคณะกรรมการบริษัท (Buniamin et al, 2008; Cheng and 

Courtenay, 2006)

สัดสวนของคณะกรรมการอิสระ รอยละของคณะกรรมการอิสระตอคณะกรรมการท้ังหมด

(เมธาวดี ออนรูที่, 2557)

การควบตําแหนงของประธาน

คณะกรรมการและผูจัดการใหญ

ตัวแปรหุนจําลองแทนโดย

1) ประธานกรรมการและประธานกรรมการผูจัดการเปนบุคคลคนเดียวกัน

0) ประธานกรรมการและประธานกรรมการผูจัดการไมเปนบุคคลเดียวกัน

(Gul and Leung, 2004)

ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ รอยละของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไมดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท

ตอคณะกรรมการท้ังหมด

ขนาดองคกร ตัวแปรหุนจําลองแทนโดย

1) Set 100

0) Non Set 100

(พัชราภรณ ชดชอย, 2557)

ประเภทอุตสาหกรรม ตัวแปรหุนจําลองแทนโดย

1) อุตสาหกรรมท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูง

0) อุตสาหกรรมท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตํ่า

(Suttipun, 2012)

ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห

ขอบเขตเน้ือหา และปริมาณการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซตของบริษัท การวิเคราะหความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent – Sample T-Test) ใชในการทดสอบความแตกตางของ

การเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะระหวางกลุมอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน และการวิเคราะหสมการถดถอยแบบหลายตัวแปร

ถูกใชในการทดสอบความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ บนเว็บไซตของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ผลการศึกษา
การศึกษาระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ การทดสอบความแตกตางของการเปดเผยขอมูลระหวางประเภท

อุตสาหกรรมที่แตกตางกัน และทดสอบความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลัก

ไตรกัปปยะ บนเว็บไซตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตของบริษัท 

ในชวงเดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 229 บริษัท ผลการศึกษาท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลจะนําเสนอตาม

วัตถุประสงค 3 หัวขอดังนี้

1. ระดับการเป�ดเผยข�อมูลตามหลักไตรกัปป�ยะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

จากตารางที่ 3 การแสดงปริมาณการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ บนเว็บไซตของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยแบงเปน 3 ดาน 17 หัวขอ ไดแก ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย 8 หัวขอคือ ขอมูล

ทั่วไป ลูกคา ผูสงวัตถุดิบ แรงงาน ผูลงทุน/เจาหนี้ สาธารณะ การลงทุน และอ่ืน ๆ  ดานสังคม ประกอบดวย 5 หัวขอ

คือ ขอมูลทั่วไป แรงงาน โอกาสและสิทธิมนุษยชน ลูกคาและชุมชน และจริยธรรม ดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 4 หัวขอ

คือ ขอมูลท่ัวไป พลังงาน นํ้า และวัตถุดิบ การจัดการของเสียและมลภาวะ และดานอื่น ๆ  จากการวิเคราะหขอมูล พบวา 

ภาพรวมของการเปดเผยขอมูลทั้งสามดาน มีจํานวนคําเฉลี่ยเทากับ 375.58 คํา โดยมีการเปดเผยในหัวขอลูกคาดานเศรษฐกิจ

มากที่สุด จํานวน 1,966.12 คํา รองลงมาคือ ขอมูลทั่วไปดานสังคม จํานวน 1,408.03 คํา และนอยที่สุดคือ หัวขอ

ผูสงวัตถุดิบดานเศรษฐกิจ จํานวน 1.62 คํา

ตารางที่ 3: คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ

การเป�ดเผยข�อมูลตามหลักไตรกัปป�ยะ Mean S.D.

ดานเศรษฐกิจ

 ขอมูลทั่วไปดานเศรษฐกิจ 420.90 396.46

 ลูกคา 1,966.12 3,924.67

 ผูสงวัตถุดิบ 1.62 13.05

 แรงงาน 15.16 74.44

 ผูลงทุน/เจาหนี้ 39.28 97.84

 สาธารณะ 154.07 651.44

 การลงทุน 532.95 609.06

 ดานเศรษฐกิจอื่น ๆ  5.28 79.83
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ตารางที่ 3: คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ (ตอ)

การเป�ดเผยข�อมูลตามหลักไตรกัปป�ยะ Mean S.D.

ดานสังคม

 ขอมูลทั่วไปดานสังคม 1,408.03 2,450.67

 แรงงาน 69.64 217.94

 โอกาสและสิทธิมนุษยชน 96.02 322.89

 ลูกคาและชุมชน 1,150.69 4,106.78

 จริยธรรม 107.37 307.46

ดานสิ่งแวดลอม

 ขอมูลทั่วไปดานสิ่งแวดลอม 252.71 671.26

 พลังงาน นํ้า และวัตถุดิบ 87.93 294.99

 การจัดการของเสียและมลภาวะ 73.19 326.37

 ดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ  3.89 47.25

จํานวนคําเฉลี่ยรวม 6,384.83 7,738.51

2. การวิเคราะห�ความแตกต�างของระดับการเป�ดเผยข�อมูลตามหลักไตรกัปป�ยะ
ของบริษัทในแต�ละประเภทอุตสาหกรรม

จากตารางท่ี 4 การทดสอบความแตกตางของระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ ของแตละประเภท

อุตสาหกรรม โดยใชการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent 

– Sample T-Test) ผลการศึกษา พบวา คาสถิติดานเศรษฐกิจมีคาเทากับ 0.023 ดานสังคม มีคาเทากับ 0.537 ดาน

สิ่งแวดลอม มีคาเทากับ 0.088 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05

ตารางที่ 4: ความแตกตางของระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ

ประเภทอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล�อม รวมเฉลี่ย

กิจการที่สงผลกระทบสูง Mean 2,339.72 2,498.17 643.81 322.45

S.D. 2,612.45 5,864.66 1,434.69 427.21

กิจการที่สงผลกระทบต่ํา Mean 3,478.49 2,975.61 320.21 398.49

S.D. 4,893.79 5,132.42 924.50 466.19

รวม Mean 3,135.36 2,831.75 417.71 375.58

S.D. 4,360.17 5,355.00 1,109.99 455.21
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เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานเศรษฐกิจของแตละประเภทอุตสาหกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเปดเผยขอมูลดานสังคมและดานสิ่งแวดลอมของแตละอุตสาหกรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลโดยรวมแสดงใหเห็นวา การเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ บนเว็บไซตของแตละประเภท

อุตสาหกรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. การทดสอบความสัมพันธ�ระหว�างการกํากับดูแลกิจการกับระดับการเป�ดเผยข�อมูลตามหลักไตรกัปป�ยะ
บนเว็บไซต�ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

การศึกษาครั้งนี้ทําการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวกอนการวิเคราะหสมการถดถอยหลายตัวแปร โดย

การทดสอบการหาคาสหสัมพันธของเพียรสันในตารางท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา ขนาดของคณะกรรมการ สัดสวนของ

คณะกรรมการอิสระ และสัดสวนการถือหุนโดยชาวตางชาติมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ 

ในทางกลับกันสัดสวนการถือหุนโดยครอบครัว และสัดสวนการถือหุนโดยผูบริหารมีความสัมพันธเชิงลบกับการเปดเผยขอมูล

ตามหลักไตรกัปปยะ

ตารางที่ 5: การทดสอบคาสหสัมพันธของเพียรสัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ขนาดของกิจการ 1 .156* .350* .120 .129 –.058 .119 .030 .144* .201** .299**

ประเภทอุตสาหกรรม 1 .051 .103 .055 .043 .225** .008 .026 .038 .077

ขนาดคระกรรมการ 1 .133* .222** .008 –.214* –.270** .115 .220** .320**

สัดสวนกรรมการอิสระ 1 .026 .033 .014 –.011 –.106 .269** .179*

ความเปนอิสระกรรมการ 1 .023 .063 .129 .026 –.067 –.049

กรรมการตรวจสอบ 1 .058 .049 –.046 .013 –.012

สัดสวนถือหุนครอบครัว 1 .519** .312* –.159* –.189**

สัดสวนการถือหุนผูบริหาร 1 –.039 –.146* –.140*

สัดสวนการถือหุนตางชาติ 1 .019 .140*

สัดสวนการถือหุนรัฐบาล 1 .057

การรายงานไตรกัปปยะ 1

*Significant at 0.05 level, **Significant at 0.01 level

จากตารางท่ี 6 (Model A) แสดงผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับระดับการเปดเผย

ขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ ซึ่งใชการวิเคราะหสมการถดถอยแบบหลายตัวแปร ผลการศึกษา พบวา ขนาดของคณะกรรมการ 

และสัดสวนของคณะกรรมการอิสระ มีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ กลาวคือ มีผล

ทําใหการเปล่ียนแปลงระดับการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของบริษัทในทิศทางเดียวกัน แตไมพบความสัมพันธระหวางการ
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กํากับดูแลกิจการกับความเปนอิสระของคณะกรรมการ สัดสวนความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ สัดสวนการถือหุน

แบบครอบครัว สัดสวนของผูถือหุนโดยผูบริหาร สัดสวนของผูถือหุนโดยชาวตางชาติ และสัดสวนของผูถือหุนโดยรัฐบาล

ตารางที่ 6: การวิเคราะหสมการถดถอยแบบหลายตัวแปร

Variable Expected direction Model A Model B

Constant –.942 (.347) –.398 (.691)

ขนาดของคณะกรรมการ + 4.796 (.000**) 3.877 (.000**)

สัดสวนของคณะกรรมการอิสระ + 2.288 (.023*) 2.317 (.021*)

การควบตําแหนงของประธานคณะกรรมการและผูจัดการใหญ - .293 (.769) .539 (.591)

ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ + –.068 (.946) –267 (.790)

สัดสวนการถือหุนแบบครอบครัว - –1.540 (.125) –1.227 (.221)

สัดสวนของผูถือหุนโดยผูบริหาร - –.256 (.798) –.265 (.791)

สัดสวนของผูถือหุนโดยชาวตางชาติ + 1.274 (.204) .971 (.333)

สัดสวนของผูถือหุนโดยรัฐบาล - –1.022 (.308) –1.650 (.100)

ขนาดของกิจการ + 2.937 (.004**)

ประเภทอุตสาหกรรม + .934 (.351)

R Square .144 .186

Adjusted R Square .113 .140

F-value 4.628** 4.104**

*Significant at 0.05 level, **Significant at 0.01 level

จากตารางที่ 6 (Model B) แสดงผลการหาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับระดับการเปดเผยขอมูล 

ตามหลักไตรกัปปยะ ภายใตอิทธิพลของลักษณะเฉพาะกิจการ ซึ่งใชการวิเคราะหสมการถดถอยแบบหลายตัวแปร (Multiple 

Regression Model) ผลการศึกษา พบวา ขนาดของคณะกรรมการ และสัดสวนของคณะกรรมการอิสระ มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูล กลาวคือ มีผลทําใหมีการเปล่ียนแปลงระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ เปนไป

ในทิศทางเดียวกัน แตไมพบความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับความเปนอิสระของคณะกรรมการ สัดสวนความเปน

อิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ สัดสวนการถือหุนแบบครอบครัว สัดสวนของผูถือหุนโดยผูบริหาร สัดสวนของผูถือหุนโดย

ชาวตางชาติ และสัดสวนของผูถือหุนโดยรัฐบาล สวนลักษณะเฉพาะกิจการที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับการเปดเผยขอมูล

ตามหลักไตรกัปปยะคือ ขนาดของกิจการ ที่มีความสัมพันธเชิงบวก กลาวคือ กิจการขนาดใหญ (Set 100) มีอิทธิพลตอ

ความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะบนเว็บไซตของบริษัท แตประเภท

อุตสาหกรรมไมมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ
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ความสัมพันธ�ระหว�างการกํากับดูแลกิจการและการเป�ดเผยข�อมูลตามหลักไตรกัปป�ยะบนเว็บไซต� :
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ตารางที่ 7: การวิเคราะหสมการถดถอยแบบหลายตัวแปรดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และสิ่งแวดลอม

Variable ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านส่ิงแวดล�อม

Constant .792 (.429) 1.279 (.202) .237 (.813)

ขนาดของคณะกรรมการ 2.627 (.009**) 3.291 (.001**) .177 (.859)

สัดสวนของคณะกรรมการอิสระ 1.876 (.042*) 1.424 (.156) 1.863 (.045*)

การควบตําแหนงของประธานคณะกรรมการและผูจัดการใหญ .981 (.328) 1.545 (.124) .210 (.834)

ความเปนอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ –.880 (.380) .283 (.777) .345 (.731)

สัดสวนการถือหุนแบบครอบครัว –1.241 (.216) –.227 (.821) –2.296 (.023*)

สัดสวนของผูถือหุนโดยผูบริหาร .405 (.680) –.516 (.606) –.952 (.342)

สัดสวนของผูถือหุนโดยชาวตางชาติ 1.319 (.189) .287 (.775) –.028 (.978)

สัดสวนของผูถือหุนโดยรัฐบาล –1.078 (.282) –1.528 (.128) .370 (.712)

ขนาดของกิจการ .119 (.905) 3.847 (.000**) 2.088 (.038*)

ประเภทอุตสาหกรรม 1.796 (.054) .423 (.673) 2.821 (.005**)

R Square .116 .163 .137

Adjusted R Square .067 .117 .087

F-value 2.389 (.007**) 3.509 (.000**) 2.852 (.001**)

*Significant at 0.05 level, **Significant at 0.01 level

ตารางท่ี 7 ทําการทดสอบความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการและการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ โดย

แบงออกเปน 3 ดาน ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ซึ่งนําตัวแปรควบคุมเขามาพิจารณาดวย 

ไดแก ขนาดของกิจการ และประเภทอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบวา ดานเศรษฐกิจพบความสัมพันธเชิงบวกกับขนาด

ของคณะกรรมการ และสัดสวนของคณะกรรมการอิสระอยางเปนนัยสําคัญ ดานสังคมพบวามีความสัมพันธเชิงบวกอยางเปน

นัยสําคัญระหวางขนาดของคณะกรรมการ และขนาดของกิจการกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะดานสังคม

สวนการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมพบความสัมพันธเชิงบวกอยางเปนนัยสําคัญกับสัดสวนของคณะกรรมการอิสระ ขนาด

ของกิจการ และประเภทของอุตสาหกรรม นอกจากน้ีการศึกษายังพบความสัมพันธเชิงลบอยางเปนนัยสําคัญระหวางสัดสวน

การถือเปนแบบครอบครัวและการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมตามหลักไตรกัปปยะดวยน้ันแสดงใหเห็นวาการถือหุนแบบ

ครอบครัวจะหลีกเลี่ยงหรือการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมนอยกวากิจการที่ไมไดถือหุนแบบครอบครัว
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อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ บนเว็บไซตของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการเปดเผยขอมูลของแตละประเภทอุตสาหกรรม 

รวมทั้งทดสอบความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ บนเว็บไซตของบริษัท

โดยการนับคํา ซึ่งผลการศึกษาพบวา ภาพรวมของการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะทั้งสามดาน มีจํานวนคําเฉลี่ย

เทากับ 375.58 คํา โดยมีการเปดเผยในหัวขอลูกคาดานเศรษฐกิจมากที่สุด จํานวน 1,966.12 คํา และนอยที่สุดคือ หัวขอ

ผูสงวัตถุดิบดานเศรษฐกิจ จํานวน 1.62 คํา เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา ในภาพรวมกิจการที่สง

ผลกระทบต่ําจะมีระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะสูงกวากิจการท่ีสงผลกระทบสูง โดยมีระดับการเปดเผยขอมูล

ดานเศรษฐกิจและดานสังคมมากกวากิจการที่สงผลกระทบสูง แตดานสิ่งแวดลอมกิจการที่สงผลกระทบสูงมีระดับการเปดเผย

ขอมูลมากกวา

การทดสอบความแตกตางของระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ ของแตละประเภทอุตสาหกรรม โดยใช

การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent – Sample T-Test) 

ผลการศึกษา มีเพียงดานเศรษฐกิจเทาน้ันที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเปดเผยขอมูล

ดานสังคมและดานสิ่งแวดลอมของแตละอุตสาหกรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลโดยรวม

แสดงใหเห็นวา การเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ บนเว็บไซตของแตละประเภทอุตสาหกรรมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลท่ีไดสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัฐวรรณ ศิริธานันทธ (2550) ที่ไดศึกษาปจจัย

ที่มีผลตอระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา บริษัทในแตละหมวด

อุตสาหกรรมมีการเปดเผยขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตใหผลแตกตางจากการศึกษาของ ณิชวรรณ

วิชัยดิษฐ (2552) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมตามความสมัครใจของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมแตกตางกันมีระดับการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบ

ตอสังคมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และใหผลแตกตางกับการศึกษาของ มัทนชัย สุทธิพันธุ (2555) ที่พบความแตกตาง

ของระดับการเปดเผยขอมูล ตามหลักไตรกัปปยะ ระหวางบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม

จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ บนเว็บไซต

ของบริษัท พบวา ขนาดของคณะกรรมการ และสัดสวนของคณะกรรมการอิสระ มีความสัมพันธเชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Buniamin et al. (2008) Kathyayini et al. (2012) สุชลธา บุพการะกุล (2551) และสิทธร ภูมิวัฒน (2553) 

สวนลักษณะเฉพาะกิจการท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงระดับการเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะคือ ขนาดของกิจการ มีความ

สัมพันธเชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อลิศรา ผลาวรรณ (2547) และ Eng and Mak (2003) ที่พบวาขนาดของ

บริษัทมีความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูลแบบสมัครใจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

การศึกษาครั้งนี้เปดเผยระดับ และความสัมพันธระหวางการกํากับดูแลกิจการกับการเปดเผยขอมูลตามหลัก

ไตรกัปปยะ ในดานการนําไปปฏิบัติการศึกษาคร้ังนี้อาจมีขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

การเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะ ในอนาคตใหกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหบริษัท

ตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม รวมท้ังผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อีกทั้งยังมีประโยชนสําหรับนักลงทุน

ที่จะนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย โดยใชทั้งขอมูลท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน การศึกษาครั้งนี้

ยังเปนประโยชนในดานการเพ่ิมองคความรูเปนฐานขอมูลสําหรับนักวิชาการและผูที่สนใจขอมูลในการกํากับดูแลกิจการและ

การเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะอีกดวย นอกจากน้ีผลการศึกษาสามารถเปนประโยชนใหกับหนวยงานกํากับดูแล และ

หนวยงานท่ีทําการออกมาตรฐานและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล อาทิ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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คณะกรรมการสภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อเปนการพัฒนาและกําหนดการเปดเผยขอมูลทางการเงินและ

ไมเปนทางการเงินภายใตกฎหมายและมาตรฐานท่ีหนวยงานกํากับดูแลไดกําหนดไว

แตอยางไรก็ตามการศึกษาคร้ังนี้ยังคงมีขอจํากัด เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ไมไดเนนที่คุณภาพแตจะเนนแตปริมาณ

การเปดเผยขอมูลตามหลักไตรกัปปยะเทานั้น และใชกลุมตัวอยางเพียงบางสวนไมไดศึกษาจากประชากรทั้งหมด และการ

เก็บขอมูลบนเว็บไซต ผูวิจัยไมไดรวมถึงไฟลแนบ ไฟล PDF หรือไฟลรูปภาพตาง ๆ  ของกิจการ เนื่องจากจะเกิดความซ้ําซอน

กับการเก็บขอมูลโดยวิธีอื่น และตัวแปรเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการยังไมครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาคร้ังตอไป

ในอนาคต ผูศึกษาจะพิจารณาตัวแปรเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการมาศึกษาเพ่ิมขึ้น
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