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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ตรวจสอบความสัมพันธระหวางขอมูลจากการรายงาน CSR ทีส่ ะทอนถึง
ทุนทางปญญา (ทุนมนุษย ทุนองคกร และทุนความสัมพันธ) กับราคาหลักทรัพยหนุ สามัญ และตรวจสอบวา
คุณลักษณะของการรายงานขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีผลกระทบตอความสัมพันธดงั กลาวหรือไม
การศึกษาใชกลุมตัวอยางเปนการรายงานขอมูลประจําป พ.ศ. 2556 ของบริษัทในกลุมดัชนี SET 100
วัดคาตัวแปรเปนคาตัวเลขตามแนวคิดเศรษฐศาสตรแรงงานและการวิเคราะหเนือ้ หา การวิเคราะหความถดถอย
เชิงพหุพบวา ผลิตภาพแรงงานมีความสัมพันธเชิงลบกับมูลคาหลักทรัพยหนุ สามัญ สอดคลองกับแนวคิด
ความหนาแนนของพนักงานทีอ่ ธิบายวาการมีจาํ นวนพนักงานมากสะทอนถึงความสามารถในการสรางมูลคา
กิจการมากในอนาคต สวนการรายงานขอมูลดานอื่นไมพบความสัมพันธ และพบวาการรายงานขอมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไมมผี ลกระทบ นอกจากนัน้ ยังไดทาํ การวิเคราะหเพิม่ เติมในกลุม ตัวอยางที่ไดรบั
รางวัลการรายงานผลประกอบการดานความรับผิดชอบตอสังคม พบวาผลิตภาพแรงงานและระดับแรงงาน
มีความสัมพันธเชิงลบกับราคาหลักทรัพยหนุ สามัญ และการรายงานทุนองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ราคาหลักทรัพยหนุ สามัญ หลักฐานเชิงประจักษในการวิจยั ครัง้ นีช้ ้ีใหเห็นวาขอมูลเกีย่ วกับทุนทางปญญาที่
รายงานในกรอบ CSR มีการนําไปใชในการกําหนดราคาหลักทรัพยหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตอาจจะเปนการนําไปใชในลักษณะทีแ่ ตกตางกัน อาทิ บริษทั ในกลุม ดัชนี
SET 100 หรือบริษท
ั ที่ไดรบั รางวัลดาน CSR โดยทีก่ ารรายงานในลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ไมมีผลแตกตางกัน
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Abstract
The objective of this research is to investigate value relevance of CSR information related
to intellectual capital, i.e. human capital, organizational capital, and relational capital, and
investigate the eﬀect of qualitative and quantitative characteristics of the report. Samples are
the report of the year 2013 of listed companies in SET 100 index. Variables are measured
by 2 approaches: quantifying based on labor economics concept and content analysis.
Multiple regression analysis was used in this study. The results show negative relationship
between labor productivity and market value of equity indicated to support the labor
intensity concept that company with higher number of employees is more likely to create
ﬁrm value in the future. There is no relationship between other reported information and
market value of equity and the eﬀect of qualitative and quantitative characteristics of the
report was not found. In addition, this research conducts additional analysis by using the
2013 CSR awarded ﬁrms and ﬁnds that labor productivity and level of labor have negative
relationship with market value of equity. Report of organizational capital has positive
relationship with market value of equity. As a result, the evidences of this research suggests
to the existent of value relevance of intellectual capital information that reported in CSR
reporting; however, it may subject to speciﬁc qualiﬁcations, e.g. SET100 index listed or
CSR awarded, and reporting in qualitative or quantitative forms are not matter.
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR); Intellectual Capital; Human Capital

บทนํา
การดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบนั ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมมากยิง่ ขึน้ (Wang, H. et al., 2016)
ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งใน
กลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เนื่องจากเปนขอบงชี้ถึงความยั่งยืน
ของกิจการ (สถาบันไทยพัฒน, 2555) และสวนหนึง่ อาจเกิดจากการทีน่ กั ลงทุนใหความสําคัญเพือ่ ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน (Guthrie, J. et al., 2004) ทัง้ นีม้ หี ลักฐานเชิงประจักษยนื ยันวาบริษทั ตาง ๆ มีความพยายาม
ในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ CSR โดยสมัครใจ แมวากฎเกณฑของหนวยงานกํากับดูแลจะยังไมบังคับ
(Aerts, W. et al., 2007; Cormier, D. et al., 2009) การอธิบายทีเ่ ปนไปไดคอื เนือ่ งจากกิจกรรมเกีย่ วกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมเปนการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียของกิจการตามทฤษฎี
ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders Theory) ซึ่งกอใหเกิดการสรางมูลคาแกกิจการ (McWilliams, A. et al.,
2006) ในระดับสากลไดมีการออกมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมเปนแนวทางใหแกองคกร
นําไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนการสื่อสารขอมูลไปยังผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนของกิจการ
เชน GRI standards ISO 26000 เปนตน ในหลายประเทศไดมีการผลักดันใหบริษัทจดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพยและกิจการขนาดใหญจัดทํารายงาน CSR ทั้งกรณีออกเปนเกณฑบังคับ เชน ฝรั่งเศส
อังกฤษ เนเธอรแลนด เปนตน และโดยสมัครใจ (สถาบันไทยพัฒน, 2555) และมีหลักฐานเชิงประจักษ
ชี้ใหเห็นวาขอมูล CSR ถูกนําไปใชในการกําหนดมูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญ (Aerts, W. et al.,
2007; Aerts, W. et al., 2008; Cormier, D. et al., 2009)
ประเทศไทยใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทเชนเดียวกับตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีแนวคิดใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมไวในขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
หรือรายงานประจําป (สถาบันไทยพัฒน, 2555) ทัง้ นี้ ก.ล.ต. ไดจดั ตัง้ คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิง่ แวดลอมของบริษทั จดทะเบียนขึน้ รวมถึงไดออกเอกสารเข็มทิศธุรกิจเพือ่ สังคม (พ.ศ. 2551)
เปนแนวทางการปฏิบัติแกบริษัทจดทะเบียน นอกจากนั้น สถาบันไทยพัฒนไดจัดทํากรอบรายงานขอมูล
CSR แบบบูรณากร (iCSR Reporting Framework) (สถาบันไทยพัฒน, 2555) ขึ้น เปนแนวทางให
บริษทั ในประเทศไทยนําไปเปนแนวทางการจัดทํารายงาน ทัง้ นี้ ก.ล.ต. รวมกับสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
และสถาบันไทยพัฒน ไดจดั โครงการพัฒนาบริษทั จดทะเบียนดานการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม
สําหรับการดําเนินงานป พ.ศ. 2556 โดยใหบริษทั จดทะเบียนสมัครเขารวมโครงการ โดยใชกรอบตาม iCSR
ของสถาบันไทยพัฒน
ขณะที่ธุรกิจใหความสําคัญตอการทํากิจกรรมและรายงานขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมมากยิ่งขึ้นนั้น การทําวิจัยเพื่อหาหลักฐานสนับสนุนแนวคิดดังกลาวยังมีคอนขางนอย โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในดานเกีย่ วกับการนําขอมูลดังกลาวไปใชในการกําหนดมูลคาตลาดของหุน สามัญ (Wang, H. et al.,
2016) ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงตองการตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึง่ กําลัง
รณรงคใหบริษัทจดทะเบียนมีการรายงานขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม วาการรายงานขอมูล
เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของบริ ษั ท จดทะเบี ย นถู ก นํ า ไปใช ใ นการกํ า หนดราคาหลั ก ทรั พ ย
หุน สามัญของกิจการหรือไม อยางไร ซึง่ ผลการวิจยั จะสามารถนําไปเปนขอมูลอางอิงของบริษทั จดทะเบียน
ในการนําแนวคิดเกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคมไปปฏิบตั แิ ละรายงานผลการปฏิบตั ิ ตลอดจนใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของหนวยงานกํากับดูแล และเปนการเปดเผยหลักฐานเชิงประจักษในการวิจยั กระแสนี้
อันจะชวยสงเสริมการสรางแนวคิดทฤษฎีทางการบัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางขอมูลจากการรายงาน CSR ที่สะทอนถึงทุนทางปญญากับ
มูลคาตลาดหลักทรัพยหนุ สามัญ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทีอ่ ยูในกลุม ดัชนี
SET 100 และตรวจสอบผลกระทบของคุณลักษณะของการรายงานขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ที่มีตอความสัมพันธดังกลาว

การทบทวนวรรณกรรมและกําหนดสมมติฐาน
CSR เปนการดําเนินกิจกรรมของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองคกร

ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม
ทั้งในระดับใกลและไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยู ในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร
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เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทั้งหมดอยูรวมกันไดอยางยั่งยืนและเปนปกติสุข สําหรับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น ก.ล.ต. ไดกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลในหัวขอความรับผิดชอบ
ตอสังคมเพิ่มเติมในแบบ 56-1 สาระสําคัญประกอบดวย 4 สวน ไดแก (1) นโยบายภาพรวม วิสยั ทัศน
ภารกิจ และกลยุทธที่นําไปสูความยั่งยืน (2) ขอมูลการดําเนินงาน กระบวนการจัดทํารายงาน มาตรฐาน
การเปดเผยขอมูลที่ใช และการดําเนินงานซึง่ เปนไปตามนโยบายทีบ่ ริษทั ไดเปดเผยไว (3) การดําเนินธุรกิจ
ทีม่ ผี ลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม (ถามี) ในกรณีทบ่ี ริษทั หรือบริษทั ยอย ถูกตรวจสอบ ถูกกลาวหา
หรือถูกฟองรองในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ขอ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือ
ความนาเชื่อถือของบริษัทหรือบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ และ (4) กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม (CSR-After-Process) ตามที่ประสงคจะเปดเผย
กิจกรรม CSR ถูกนํามาเชื่อมโยงกับทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ขององคกร
อันประกอบดวย ทุนมนุษย (Human Capital) ทุนองคกร (Organizational or Structural Capital)
และทุนความสัมพันธ (Relational Capital) งานวิจัยในอดีตทําการวิเคราะหและจําแนกขอมูลในรายงาน
CSR ไดตามกรอบทุนทางปญญาทั้ง 3 ดาน (Passetti, E. et al., 2009; Cormier, D. et al., 2009;
Cormier, D. et al., 2011; จุลสุชดา และคณะ, 2560) โดยการเชื่อมโยงทุนทางปญญาไปสูมูลคาของ
กิจการและมูลคาสวนของเจาของ ไดอธิบายตามทฤษฎีผูมีสวนไดเสียวากิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม เปนกิจกรรมทางธุรกิจเพือ่ ตอบสนองตอการแกปญ
 หาของสังคม (Gray, R., 2006) และตอบสนอง
ตอความตองการของผูมีสวนไดเสียของกิจการ การทําธุรกิจที่ตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
จะทําใหเกิดความยัง่ ยืนของธุรกิจ อันเปนการสรางมูลคาตลาดใหแกกจิ การ (McWilliams, A. et al., 2006)
นอกจากนั้นทฤษฎี Resource Based Theory อธิบายไววาการบริหารองคกรมีการใหความสําคัญตอ
ปจจัย 2 ดาน คือ ทรัพยากร (Resources) และความสามารถ (Capabilities) ขององคกร โดยทําการ
วางแผนทรัพยากรที่มีอยู ใหสอดคลองกับความสามารถที่ตนมีเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมไดทันทวงที ทั้งนี้องคกรธุรกิจมีทรัพยากรและความสามารถที่แตกตางกัน และภายใต
ตลาดที่แขงขันไมสมบูรณ ทรัพยากรเหลานั้นจึงไมสามารถเคลื่อนยายระหวางองคกรไดอยางสมบูรณ
ทรัพยากรขององคกรมีทง้ั มีตวั ตน เชน สินทรัพยทางการเงิน ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ เปนตน และไมมตี วั ตน
เชน ชื่อเสียง วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากรมนุษย เปนตน ดังนั้นกิจการตองพัฒนาความสามารถ
เพื่อจัดการทรัพยากรเหลานั้นใหเหมาะสม แนวคิดดังกลาวนํามาอธิบายเกี่ยวกับการสรางทุนทางปญญา
โดยหลักความรับผิดชอบตอสังคมไดวา การลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมจะชวย
สรางผลประโยชนทั้งภายในกิจการ ไดแก การพัฒนาทรัพยากรใหม การสรางองคความรูและวัฒนธรรม
องคกร และภายนอกกิจการ ไดแก การพัฒนาดานความสัมพันธกบั ผูม สี ว นไดเสีย และดานความมีชอ่ื เสียง
ของกิจการ อันนํามาซึง่ ความสามารถในการแขงขัน (Branco, M. and Rodringuez, L., 2006) มีงานวิจยั
ในอดีตแสดงหลักฐานเชิงประจักษวา ขอมูลเกีย่ วกับทุนมนุษยเปนขอมูลทีน่ กั ลงทุนนําไปใชในการกําหนด
ราคาหุนสามัญ (Lajili, K. and Zeghal, D., 2005; จุลสุชดา และวิชนี, 2560) และนักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยตอบสนองตอขอมูลเกีย่ วกับทุนทางสังคม ทุนมนุษย และสิง่ แวดลอม (Cormier, D. et al.,
2009; Cormier, D. et al., 2011)
การวิจยั ตลาดทุน (Capital Market Based Research) ทางการบัญชีไดแสดงหลักฐานชี้ใหเห็นวา
ขอมูลกําไรทางบัญชีและมูลคาตามบัญชีเปนขอมูลหลักที่นักลงทุนนํามาใชในการกําหนดมูลคาหลักทรัพย
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หุนทุน แตในชวงหลังพบวามีความเกี่ยวของกับการกําหนดราคาหลักทรัพยหุนทุนนอยลง (Collins, D.
et al., 1997) โดยพบวาสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการที่กิจการลงทุนในสินทรัพย ไมมีตัวตนมากขึ้น โดยที่
มาตรฐานการบัญชียังไมรับรูรายการเหลานี้ไวเปนสินทรัพย ขอมูลกําไรและมูลคาตามบัญชีจึงไมสะทอน
ถึงมูลคาทีแ่ ทจริง นักลงทุนจึงใชขอ มูลจากแหลงอืน่ ประกอบการตัดสินใจกําหนดราคาหุน สามัญ (Lev, B.
and Zarowin, P., 1999) ดังนั้นการที่กิจการมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
มีการรายงานขอมูลดังกลาวทีส่ ามารถสะทอนถึงทุนทางปญญาของกิจการ ซึง่ ยังไมมกี ารรับรูไ วในงบการเงิน
ของกิจการ ก็ยอ มเปนขอมูลหนึง่ ทีน่ กั ลงทุนจะนําไปใชในการกําหนดราคาหลักทรัพยหนุ สามัญของกิจการ
งานวิจัยนี้จึงกําหนดสมมติฐานดังนี้
H1: ข อ มู ล ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมที่ เ กี่ ย วกั บ ทุ น ทางป ญ ญาของบริ ษั ท จดเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม ดัชนี SET 100 มีความสัมพันธกบั ราคาหลักทรัพย
หุนสามัญ
นอกจากนี้ Cormier, D., Aerts, W., Ledoux, M., and Magnan, M. (Cormier, D. et al.,
2009) ไดศกึ ษาผลกระทบของคุณลักษณะดานความเทีย่ งตรงของการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับทุนดานสังคม
และทุนดานมนุษยที่มีตอความไมเทาเทียมกันดานขอมูลขาวสาร (Information Asymmetry) ของ
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งจําแนกเปน 3 ระดับ ไดแก การเปดเผยเปนขอบงชี้ การเปดเผยเปน
ขอมูลเชิงคุณภาพและการเปดเผยเปนขอมูลเชิงปริมาณ โดยมีแนวคิดวาการเปดเผยขอมูลเปนขอบงชีน้ น้ั
เปนลักษณะการเปดเผยขอมูลที่ไมสามารถตรวจสอบได ในขณะที่การเปดเผยในลักษณะเชิงปริมาณนั้น
เปนการเปดเผยขอมูลทีส่ ามารถตรวจสอบได ดังนัน้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตอการนําขอมูลไปใชของนักลงทุน
จึงไมเทากัน ซึ่งผลการศึกษาพบวาการเปดเผยขอมูลเปนเชิงปริมาณทําใหความไมเทาเทียมกันดานขอมูล
ขาวสารอยูในระดับตํ่า นั่นคือมีความเที่ยงตรงสูง ทําใหนักลงทุนสามารถนําไปใชไดอยางเทาเทียมกัน
มากกวารูปแบบอื่น ในขณะที่การเปดเผยขอมูลแบบขอบงชี้และขอมูลเชิงคุณภาพไมแตกตางกัน ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงตรวจสอบผลกระทบของคุณลักษณะการรายงานขอมูล CSR โดยจําแนกเปนขอมูล
ที่รายงานเชิงปริมาณ และขอมูลที่รายงานเชิงคุณภาพ จึงกําหนดสมมติฐานดังนี้
H2: ข อ มู ล ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมที่ เ กี่ ย วกั บ ทุ น ทางป ญ ญาของบริ ษั ท จดเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมดัชนี SET 100 ที่รายงานเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหุนสามัญแตกตางกัน

วิธีดําเนินการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่อยู
ในกลุมดัชนี SET 100 ในป พ.ศ. 2557 ซึ่งมีการรายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2556
จํานวน 100 บริษัท ซึ่งประกอบดวยอุตสาหกรรมที่จัดกลุมตามตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน
8 กลุม การศึกษาครัง้ นี้ไมนาํ บริษทั ทีอ่ ยูในกลุม อุตสาหกรรมธนาคารและสถาบันการเงินเขามารวมในการศึกษา
เนื่องจากเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีหนวยงานที่ควบคุมโดยเฉพาะและมีความตองการตอการเปดเผยขอมูล
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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ที่แตกตางจากกลุมอุตสาหกรรมอื่น ดังนั้นการศึกษานี้จึงครอบคลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม กลุมตัวอยาง
ที่มีขอมูลสมบูรณทั้งสิ้น 85 บริษัท โดยกลุมอุตสาหกรรมที่มีจํานวนตัวอยางมากที่สุด 3 ลําดับแรก
ไดแก อสังหาริมทรัพยและกอสราง (รอยละ 32.94) บริการ (รอยละ 22.35) และทรัพยากร (รอยละ 18.82)
ขอมูลและแหลงขอมูล
ขอมูลที่ ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินประจําป (Annual Financial
Statement) และแบบ 56-1 โดยรวบรวมจากฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET
Market Analysis and Reporting Tool: SETSMART)
ตัวแปรและการวัดคาตัวแปร
มูลคาตลาดหลักทรัพยหนุ สามัญ (Market Value of Equity) วัดโดยใชมลู คาตลาดของหลักทรัพย
หุนสามัญ (Market Capital) ณ วันประกาศงบการเงินประจําป พ.ศ. 2556 หารดวยจํานวนหุนสามัญ
ที่ออกและถืออยูในมือบุคคลภายนอก (Outstanding Stocks)
มูลคาตามบัญชี (Book Value of Equity) วัดโดยใชมูลคาตามบัญชีของสวนของเจาของ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีป พ.ศ. 2556 หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและถืออยูในมือบุคคลภายนอก
(Outstanding Stocks)
การรายงานทุนทางปญญา (Intellectual Capital) วัดโดยการเก็บขอมูลจากรายงานเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมในแบบ 56-1 ประจําป พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. การรายงานทุนมนุษย (Human Capital) มีการวัด 2 แนวทาง ไดแก
1.1 การวัดตามแนวคิดเศรษฐศาสตรแรงงาน ใชวิธีวัดคาตามแนวทางของ Lajili, K.
and Zeghal, D. (Lajili, K. and Zeghal, D., 2005; 2006) โดยวัดเปนตัวแทน 2 คา ไดแก (1) ระดับทุน
มนุษย (Level of Human Capital) วัดจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับปหารดวยจํานวนพนักงาน
และ (2) ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) วัดจากยอดขายสําหรับปหารดวยจํานวนพนักงาน
1.2 การวิเคราะหเนื้อหา วัดจากการวิเคราะหเนื้อหาที่มีการรายงานตามแนวทางการวิจัย
ของ Passetti, E., Tenucc, A., Cinquini, L., and Frey, M. (Passetti, E. et al., 2009) ที่เปดเผย
ขอมูลไวในแบบ 56-1 โดยวัดคาจากการวิเคราะหและนับเปนรายการจํานวน 24 รายการ ประกอบดวย
การรายงานทุนมนุษยเชิงคุณภาพ และการรายงานทุนมนุษยเชิงปริมาณ
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีการวัดคาตัวแปรเกีย่ วกับทุนมนุษย 4 ตัวแปร ไดแก ระดับทุนมนุษย
ผลิตภาพแรงงาน การรายงานทุนมนุษยเชิงคุณภาพ และการรายงานทุนมนุษยเชิงปริมาณ
2. การรายงานทุนองคกร วัดจากการวิเคราะหเนื้อหาที่รายงานตามแนวทางการวิจัยของ
Passetti, E., Tenucc, A., Cinquini, L., and Frey, M. (Passetti, E. et al., 2009) ที่เปดเผยขอมูลไว
ในแบบ 56-1 โดยวัดคาจากการวิเคราะหและนับเปนรายการจํานวน 15 รายการ ซึง่ เปนรายการทีร่ ายงาน
เชิงคุณภาพทั้งหมด
3. การรายงานทุนความสัมพันธ วัดจากการสํารวจเนื้อหาที่รายงาน (Content Analysis) ตาม
แนวทางการวิจยั ของ Passetti, E., Tenucc, A., Cinquini, L., and Frey, M. (Passetti, E. et al., 2009)
ทีเ่ ปดเผยขอมูลไวในแบบ 56-1 โดยวัดคาจากการวิเคราะหและนับเปนรายการจํานวน 27 รายการ ซึง่ เปน
รายการที่รายงานเชิงคุณภาพทั้งหมด
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โมเดลในการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยในครั้งนี้ทําการตรวจสอบการนําขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมไปใชในการ
กําหนดมูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญ โดยใชแนวคิดการวัดมูลคาตลาดสวนของเจาของ ซึ่งประยุกต
จากงานวิจัยของ Lajili, R. and Zeghal, D. (Lajili, R. and Zeghal, D., 2005) ดังสมการที่ (1)
(1)
โดยที่
MVEit
BVEit
CSRit
eit

=
=
=
=

มูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญของบริษัท i ณ เวลา t
มูลคาตามบัญชีของบริษัท i ณ เวลา t
ตัวแปรการรายงานทุนทางปญญาทีร่ ายงานโดยบริษทั i ณ เวลา t
คาความคลาดเคลื่อน

ผลการวิจัย
ตัวแปรทีท่ าํ การวิเคราะหขอ มูลประกอบดวย มูลคาตลาดหลักทรัพยหนุ สามัญ (MVE) มูลคาตามบัญชี (BVE)
ระดับทุนมนุษย (HCA) และผลิตภาพแรงงาน (HCP) มีกลุมตัวอยางที่มีขอมูลในการวัดคาจํานวน
85 ตัวอยาง การรายงานทุนมนุษยเชิงคุณภาพ (HCQL) การรายงานทุนมนุษยเชิงปริมาณ (HCQN)
การรายงานทุนองคกร (OC) และการรายงานทุนความสัมพันธ (RC) มีกลุมตัวอยางที่มีขอมูลในการวัด
คาจํานวน 61 ตัวอยาง ทั้งนี้เมื่อวัดจากมูลคาสินทรัพยรวม (TA) พบวากลุมตัวอยางมีขนาดของกิจการ
ที่แตกตางกันคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 99,765.67 ลานบาท (S.D. = 219,703.22) การวิจัยครั้งนี้
จึงไดทําการปรับคาของขอมูลมูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญและมูลคาตามบัญชี โดยการหารดวย
จํานวนหุนสามัญทําใหเปนมูลคาตอหุนเพื่อลดปญหาการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สวนตัวแปรอื่นอยูใน
ลักษณะอัตราสวน และการนับจํานวน (Coding) จึงไมตองตองปรับคาขอมูล (ตารางที่ 1)
จากตารางที่ 1 พบวามูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญมีคาเฉลี่ย 46.86 (S.D. = 76.17) มูลคา
ตามบัญชีมคี า เฉลีย่ 18.65 (S.D. = 34.62) ระดับทุนมนุษยมคี า เฉลีย่ 1.38 (S.D. = 3.32) ผลิตภาพแรงงาน
มีคาเฉลี่ย 43.58 (S.D. = 101.97) การรายงานทุนมนุษยเชิงคุณภาพมีคาเฉลี่ย 7.54 (S.D. = 2.98)
การรายงานทุนมนุษยเชิงปริมาณมีคาเฉลี่ย 6.54 (S.D. = 5.27) การรายงานทุนองคกรมีคาเฉลี่ย 3.72
(S.D. = 2.32) และการรายงานทุนความสัมพันธมีคาเฉลี่ย 2.66 (S.D. = 2.65)
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ตารางที่ 1 คาสถิติพื้นฐาน
ตัวแปร

N

Minimum

Maximum

MVE

85
85
85
85
61
61
61
61
85

0.15
0.27
0.09
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
1,892.73

422.00
229.68
22.40
646.80
15.00
20.00
10.00
13.00
1,801,722

BVE
HCA
HCP
HCQL
HCQN
OC
RC
TA

S.D.

46.86
18.65
1.38
43.58
7.54
6.54
3.72
2.66
99,765.67

76.17
34.62
3.32
101.97
2.98
5.27
2.32
2.65
219,703.22

MVE =

มูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญ BVE = มูลคาตามบัญชี HCA = ระดับทุนมนุษย HCP =
ผลิตภาพแรงงาน HCQL = การรายงานทุนมนุษยเชิงคุณภาพ HCQN = การรายงานทุนมนุษยเชิงปริมาณ
OC = การรายงานทุนองคกร RC = การรายงานทุนความสัมพันธ TA = มูลคาสินทรัพยรวม

การทดสอบสมมติฐาน
กอนการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน ผูว จิ ยั ไดทาํ การวิเคราะหสหสัมพันธ
เพือ่ ตรวจสอบความสัมพันธเบือ้ งตน และเปนการทดสอบความเปนอิสระระหวางตัวแปรอิสระ ซึง่ พบวามูลคา
ตามบัญชี และตัวแปรทุนทางปญญามีสหสัมพันธกับตัวแปรตาม ไดแก มูลคาตลาดของหุนสามัญ โดยคา
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value) ชี้ใหเห็นวามีสหสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 2) ทั้งนี้พบวาตัวแปร
อิสระมีสหสัมพันธกนั ดวย ดังนัน้ ในการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุจงึ อาจเกิดปญหา Multicolineality
จึงไดตรวจสอบเพิม่ เติมโดยใชคา VIF ในกระบวนการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ซึง่ พบวาการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุในการศึกษาครัง้ นีท้ กุ โมเดลมีคา อยูร ะหวาง 1.00 - 2.00 (ตารางที่ 3 - 7) แสดงใหเห็นวา
ไมเกิดปญหาดังกลาว
ตารางที่ 2 คาสหสัมพันธของเพียรสัน
ตัวแปร

MVE

MVE

1.00

BVE
HCA
HCP
HCQL
ISSN 2672-9342 (Online)

BVE

HCA

0.789** -0.043
1.00 -0.011
1.00

HCP

HCQL

HCQN

OC

RC

0.270**
0.543**
0.042
1.00

0.094
0.163
-0.039
0.041
1.00

0.078
0.242*
-0.218
0.136
0.971**

0.201
0.301*
0.203
0.218
0.319*

0.294**
0.252*
-0.107
0.008
0.307*
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ตารางที่ 2 คาสหสัมพันธของเพียรสัน (ตอ)
ตัวแปร

MVE

BVE

HCA

HCP

HCQL

HCQN

OC

RC

1.00

0.238
1.00

0.203
0.536**
1.00

HCQN
OC
RC

** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; MVE = มูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญ BVE = มูลคา
ตามบัญชี HCA = ระดับทุนมนุษย HCP = ผลิตภาพแรงงาน, HCQL = การรายงานทุนมนุษย
เชิงคุณภาพ HCQN = การรายงานทุนมนุษยเชิงปริมาณ OC = การรายงานทุนองคกร และ
RC = การรายงานทุนความสัมพันธ

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความถดถอยของมูลคาตลาด มูลคาตามบัญชี และระดับทุนมนุษย

Constant
BVE
HCA

Coef

t-value

p-value

VIF

F-value

AdjR2

Coef

t-value

p-value

VIF

F-value

AdjR2

15.85
1.70
-0.085

2.48
11.22**
-0.53

0.02
0.00
0.60

1.00
1.00

63.10**

0.608

** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; ตัวแปรตาม ไดแก มูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญ BVE =
มูลคาตามบัญชี และ HCA = ระดับทุนมนุษย

การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุตามตารางที่ 3 พบวา มูลคาตามบัญชีและระดับทุนมนุษย
สามารถอธิบายมูลคาตลาดบริษทั จดทะเบียนไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (F-value = 63.10; p-value = 0.00)
โดยมีคา สัมประสิทธิข์ องการพยากรณปรับปรุงเทากับ 0.608 คาสัมประสิทธิข์ องมูลคาตามบัญชีเทากับ 1.70
(t-value = 11.22, p-value = 0.00) มีนัยสําคัญระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยอดีตที่พบวามูลคา
ตามบัญชีเปนขอมูลทีน่ าํ ไปใชในการกําหนดราคาหลักทรัพยหนุ สามัญ สวนคาสัมประสิทธิข์ องระดับทุนมนุษย
มีคาเทากับ -0.085 (t-value = -0.53, p-value = 0.60) ไมมีนัยสําคัญ จึงสรุปไดวาขอมูลทุนทางปญญา
ดานทุนมนุษยที่วัดโดยระดับทุนมนุษย ไม ไดนําไปใชประโยชน ในการกําหนดราคาหลักทรัพยหุนสามัญ
ของบริษัทจดทะเบียนในกลุมดัชนี SET 100 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน H1
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความถดถอยของมูลคาตลาด มูลคาตามบัญชี ทุนทางปญญาดานผลิตภาพแรงงาน

Constant
BVE
HCP

Coef

t-value

p-value

VIF

F-value

AdjR2

Coef

t-value

p-value

VIF

F-value

AdjR2

16.74
2.00
-0.168

2.94**
11.75**
-2.89**

0.00
0.00
0.01

77.68**

0.649

1.48
1.48

** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; ตัวแปรตาม ไดแก มูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญ BVE =
มูลคาตามบัญชี และ HCP = ผลิตภาพแรงงาน

การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุตามตารางที่ 4 พบวา มูลคาตามบัญชีและผลิตภาพแรงงาน
สามารถอธิบายมู ล คาตลาดหลัก ทรัพยหุนสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนไดอยา งมี นั ยสํ า คัญ ทางสถิ ติ
(F-value = 77.68; p-value = 0.00) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุงเทากับ 0.649
คาสัมประสิทธิข์ องมูลคาตามบัญชีเทากับ 2.00 (t-value = 7.73, p-value = 0.00) มีนยั สําคัญระดับ 0.01
และคาสัมประสิทธิข์ องผลิตภาพแรงงานมีคา เทากับ -0.168 (t-value = -2.06, p-value = 0.01) มีนยั สําคัญ
ระดับ 0.01 จึงสรุป ไดวาขอมูลทุนทางปญญาดานทุนมนุษยที่วัดโดยผลิตภาพแรงงานมีการนําไปใช
ประโยชนในการกําหนดราคาหลักทรัพยหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในกลุมดัชนี SET 100 จึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 โดยคาความสัมพันธเปนลบสอดคลองกับแนวคิดความหนาแนนของพนักงาน (Labor
Intensity) ทีอ
่ ธิบายวากิจการทีม่ พี นักงานจํานวนมากจะสงเสริมใหสรางมูลคาของกิจการในอนาคตไดดกี วา
กิจการที่มีพนักงานจํานวนนอย ซึ่งผลิตภาพแรงงาน (อัตราสวนยอดขายตอพนักงาน) ที่มีคาสูงสะทอน
ถึงการมีจํานวนพนักงานนอย ดังนั้นตามแนวคิดนี้จึงพยากรณความสัมพันธระหวางผลิตภาพแรงงานกับ
มูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญเปนลบ (Ballester, M. et al., 2002; จุลสุชดา และวิชนี, 2560)
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความถดถอยของมูลคาตลาด มูลคาตามบัญชี และการรายงานทุนมนุษย
เชิงคุณภาพ
Constant
BVE
HCQL
OC
RC

Coef

t-value

p-value

22.36
1.78
-1.57
-4.43
5.34

1.28
10.99**
-0.71
-1.37
1.97

0.20
0.00
0.48
0.18
0.60

VIF

1.17
1.15
1.51
1.46

F-value

AdjR2

34.51**

0.691

** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; ตัวแปรตาม ไดแก มูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญ
BVE = มูลคาตามบัญชี HCQL = การรายงานทุนมนุษยเชิงคุณภาพ OC = การรายงานทุนองคกร
และ RC = การรายงานทุนความสัมพันธ
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การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุตามตารางที่ 5 พบวา มูลคาตามบัญชี การรายงานทุนมนุษย
เชิงคุณภาพ การรายงานทุนองคกร และการรายงานทุนความสัมพันธ สามารถอธิบายมูลคาตลาดหลักทรัพย
หุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F-value = 34.51; p-value = 0.00) โดยมี
คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุงเทากับ 0.691 คาสัมประสิทธิ์ของมูลคาตามบัญชีเทากับ 1.78
(t-value = 10.99, p-value = 0.00) มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
การรายงานทุนมนุษยเชิงคุณภาพเทากับ -1.57 (t-value = -0.71, p-value = 0.48) การรายงานทุน
องคกรเทากับ -4.43 (t-value = -1.37, p-value = 0.18) และการรายงานทุนองคกรเทากับ 5.34
(t-value = 1.97, p-value = 0.60) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหความถดถอยของมูลคาตลาดมูลคาตามบัญชี และการรายงานทุนมนุษยเชิงปริมาณ
Constant
BVE
HCQN
OC
RC

Coef

t-value

p-value

21.41
1.78
-1.10
-4.52
5.18

1.26
10.98**
-0.68
-1.40
1.88

0.21
0.00
0.50
0.17
0.07

VIF

F-value

AdjR2

34.47**

0.691

1.12
1.07
1.49
1.43

** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; ตัวแปรตาม ไดแก มูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญ BVE =
มูลคาตามบัญชี HCQN = การรายงานทุนมนุษยเชิงปริมาณ OC = การรายงานทุนองคกร
และ RC = การรายงานทุนความสัมพันธ

การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุตามตารางที่ 6 พบวา มูลคาตามบัญชี การรายงานทุน
มนุษยเชิงคุณภาพ การรายงานทุนองคกร และการรายงานทุนความสัมพันธ สามารถอธิบายมูลคา
ตลาดหลักทรัพยหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F-value = 34.47;
p-value = 0.00) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุงเทากับ 0.691 คาสัมประสิทธิ์ของมูลคา
ตามบัญชีเทากับ 1.78 (t-value = 10.98, p-value = 0.00) มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร การรายงานทุนมนุษยเชิงปริมาณเทากับ -1.10 (t-value = -0.68 ,
p-value = 0.50) การรายงานทุนองคกรเทากับ -4.52 (t-value = -1.40, p-value = 0.17) และ
การรายงานทุนองคกรเทากับ 5.18 (t-value = 1.88, p-value = 0.07) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H1 และเมื่อพิจารณาผลจากตารางที่ 4 และ 5 แลว พบวาการรายงานทุนมนุษยเชิงคุณภาพ
และการรายงานทุนมนุษยเชิงปริมาณ ไมมีความสัมพันธกับมูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญทั้ง 2 ตัวแปร
ชี้ใหเห็นวาการรายงานขอมูลเกี่ยวกับทุนทางปญญาในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไมมีความแตกตางกัน
ในการนําขอมูลไปใชกําหนดราคาหลักทรัพยหุนสามัญ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H2
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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การวิเคราะหเพิ่มเติม
ในป พ.ศ. 2557 ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน ไดประกาศผล
การจั ด โครงการพั ฒ นาบริ ษั ท จดทะเบี ย นด า นการจั ด ทํ า รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมสํ า หรั บ
การดําเนินงานป พ.ศ. 2556 (สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย, 2558) ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไดทาํ การศึกษาเพิม่ เติม
โดยการวิเคราะหขอ มูลของบริษทั จดทะเบียนในกลุม ดัชนี SET 100 ที่ไดรบั รางวัลทุกระดับในการประกาศ
ดังกลาว ซึ่งมีจํานวน 23 บริษัท (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหความถดถอยของมูลคาตลาด มูลคาตามบัญชี และทุนทางปญญาดานทุนมนุษย
ที่ของบริษัทจดทะเบียนในกลุมดัชนี SET 100 ที่ไดรับรางวัลการรายงานผลประกอบการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
Coef

t-value

p-value

Model A
Constant
BVE
HCA

39.99
1.82
-45.64

1.99
8.06**
-2.25*

0.61
0.00
0.04

Model B
Constant
BVE
HCP

8.60
1.89
-0.17

0.65
7.73
-2.06*

0.52
0.00
0.05

1.605
1.605

Model C
Constant
BVE
HCQL
OC
RC

-55.46
1.35
1.26
2.11
13.05

-1.31
7.06**
0.31
0.41
3.22**

0.21
0.00
0.76
0.69
0.01

1.194
1.048
1.144
1.219

21.41
1.78
-1.10
-4.52
5.18

1.26
10.98**
-0.68
-1.40
1.88

0.21
0.00
0.50
0.17
0.07

Model D
Constant
BVE
HCQN
OC
RC

VIF

1.293
1.293

1.12
1.07
1.49
143

F-value

AdjR2

34.09**

0.768

35.73**

0.759

23.775**

0.813

34.47**

0.691

** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; ตัวแปรตาม ไดแก มูลคาตลาดหลักทรัพยหุนสามัญ BVE =
มูลคาตามบัญชี HCA = ระดับทุนมนุษย HCP = ผลิตภาพแรงงาน, HCQL = การรายงานทุนมนุษย
เชิงคุณภาพ HCQN = การรายงานทุนมนุษยเชิงปริมาณ OC = การรายงานทุนองคกร และ RC =
การรายงานทุนความสัมพันธ
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การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุตามตารางที่ 7 พบวามูลคาตามบัญชีและการรายงานทุนทางปญญา
สามารถอธิบายมูลคาตลาดหลักทรัพยหนุ สามัญของบริษทั จดทะเบียนในกลุม ดัชนี SET 100 ที่ไดรบั รางวัล
การรายงานผลประกอบการดานความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกโมเดล (Model
A - Model D) โดยมีคา F-value อยูระหวาง 23.775 - 35.73 และมีนัยสําคัญทางสถิติทุกโมเดล ทั้งนี้
คาสัมประสิทธิ์ของมูลคาตามบัญชีมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ทุกโมเดล และคาสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรผลิตภาพแรงงานใน Model B มีคาเทากับ -0.17 (t-value = -2.06, p-value = 0.05) มีนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05 สอดคลองกับผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางบริษัทในดัชนี SET 100 ที่รายงานใน
ตารางที่ 3 - 6 ทัง้ นีค้ า สัมประสิทธิข์ องระดับทุนมนุษยใน Model A มีคา เทากับ -45.64 (t-value = -2.25,
p-value = 0.04) มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และคาสัมประสิทธิ์ของการรายงานทุนความสัมพันธ
ใน Model C มีคาเทากับ 13.05 (t-value = 3.22, p-value = 0.01) มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
แตกตางไปจากผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางบริษัทในดัชนี SET 100 สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอื่น
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางบริษัทในดัชนี SET 100 ผลการ
วิเคราะหเพิ่มเติมขางตนจึงสะทอนใหเห็นวามีการนําขอมูลเกี่ยวกับทุนทางปญญาของกลุมตัวอยาง
ที่ ไดรับรางวัลการรายงานผลประกอบการดานความรับผิดชอบตอสังคมไปใชประกอบการกําหนดราคา
หลักทรัพยหุนสามัญมากกวากิจการที่ไมไดรับรางวัล โดยที่คุณลักษณะการรายงานขอมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพไมไดมีผลกระทบตอการนําขอมูลไปใช

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการตรวจสอบวาการรายงานขอมูลเกี่ยวกับ CSR สวนที่สะทอนถึงทุน
ทางปญญา มีประโยชนตอ การกําหนดราคาหลักทรัพยหนุ สามัญของบริษทั ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือไม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางบริษัทในดัชนี SET 100 ในป พ.ศ. 2556 ผลการวิเคราะหพบวาขอมูล
ทุนมนุษยที่วัดโดยผลิตภาพแรงงานมีความสัมพันธกับมูลคาหลักทรัพยหุนสามัญ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจยั ในอดีต (Passetti, E. et al., 2009; Lajili, K. and Zeghal, D., 2005; Ballester, M. et al.,
2002) ทัง้ นีก้ ารวิจยั ครัง้ นีพ้ บวาความสัมพันธดงั กลาวมีผลเชิงลบ จึงเปนการสนับสนุนแนวคิดความหนาแนน
ของพนักงาน (Labor Intensity) ตามแนวคิดเศรษฐศาสตรแรงงาน อันชี้ใหเห็นวานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยมีการนําขอมูลที่เกี่ยวของกับทุนมนุษย ไปใชในลักษณะของการเปนตัววัดความหนาแนน
ของพนักงาน โดยที่ผลิตภาพแรงงานและระดับแรงงานที่มีคาตํ่าแสดงถึงการมีพนักงานจํานวนมาก
ซึ่งจะทําใหกิจการสรางมูลคากิจการในอนาคตไดมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ballester, M.,
Livant, J., and Sinha, N. (Ballester, M. et al., 2002) และงานวิจยั ของ จุลสุชดา สิรส
ิ ม และวิชนี เอีย่ มชุม
(จุลสุชดา และวิชนี, 2560) สวนการรายงานขอมูลทุนองคกรและทุนความสัมพันธไมมีความสัมพันธกับ
มูลคาหลักทรัพยหุนสามัญ โดยอาจจะเปนไปไดวานักลงทุนในประเทศไทยยังไมมีความคุนเคยและ
ความเชื่อมั่นตอขอมูลสวนนี้ เนื่องจากเปนเพียงการรายงานขอมูลโดยสมัครใจและเปนขอมูลที่เพิ่งไดรับ
การสงเสริมใหมีการรายงานในปที่ทําการศึกษา อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหเพิ่มเติมในกลุมตัวอยาง
บริษทั จดทะเบียนในกลุม ดัชนี SET 100 ที่ไดรบั รางวัลการรายงานผลประกอบการดานความรับผิดชอบ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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ตอสังคมพบวา ผลิตภาพแรงงาน และระดับแรงงาน มีความสัมพันธเชิงลบกับราคาหลักทรัพยหนุ สามัญ
และการรายงานทุนความสัมพันธมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพยหุนสามัญ ชี้ใหเห็นวากิจการ
ที่ ไดรับการตรวจสอบขอมูลโดยคณะกรรมการอิสระและเปนกิจการที่มีผลการดําเนินงานที่ดีเกี่ยวกับ
CSR นักลงทุนมีการนําขอมูลเกี่ยวกับทุนทางปญญาไปใชในการกําหนดราคาหลักทรัพยมากกวากิจการ
ที่ไมไดรบั การตรวจสอบและประกาศวามีผลการดําเนินงานทีด่ ี นอกจากนัน้ ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวาคุณลักษณะ
ของการรายงานขอมูลเกี่ยวกับทุนทางปญญาที่รายงานเชิงคุณภาพและเชิงประมาณไมมีความแตกตางกัน
ในการนําไปใชกําหนดราคาหลักทรัพยหุนสามัญ จึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Abeysekera, I. and
้ าจเปนไปไดวา การรายงานขอมูลเกีย่ วกับ CSR
Guthrie, J. (Abeysekera, I. and Guthrie, J., 2004) ทัง้ นีอ
ของประเทศไทยยังอยูในชวงเริม่ ตน นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยจงึ ยังไมไดใหความสําคัญตอการพิจารณา
ขอมูลตามความเที่ยงตรง ซึ่งควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในอนาคต
ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้จึงสรุปไดวาขอมูลเกี่ยวกับทุนทางปญญาที่รายงานในกรอบ CSR
มี ก ารนํ า ไปใช ใ นการกํ า หนดราคาหลั ก ทรั พ ย หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทยในกลุม ดัชนี SET 100 เปนไปตามสมมติฐาน H1 แตสนับสนุนเพียงบางกรณี ซึง่ อาจจะ
เปนการนําไปใชในลักษณะทีแ่ ตกตางกัน เชน บริษทั ในกลุม ดัชนี SET 100 บริษทั ที่ไดรบั รางวัลดาน CSR
เปนตน โดยทีก่ ารรายงานในลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไมมผี ลแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน H2
ผลจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง เป น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ส นั บ สนุ น ให บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนหนวยงานสงเสริมและกํากับดูแลการประกอบกิจการและ
การรายงานขอมูลของบริษัทจดทะเบียน มีการดําเนินงานดาน CSR และรายงานผลการดําเนินงาน
ใหแกนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยไดนําไปพิจารณาใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนสนับสนุนให
นักลงทุนพิจารณานําขอมูลจากการรายงาน CSR ไปใชประกอบการกําหนดราคาหลักทรัพย เนื่องจาก
ตามหลักฐานชี้ใหเห็นวาขอมูลบางสวนจากการรายงาน CSR สะทอนอยูในมูลคาหลักทรัพยหุนสามัญ
งานวิจยั ในครัง้ นีม้ ขี อ จํากัดในเรือ่ งจํานวนของกลุม ตัวอยางนอย ใชเฉพาะบริษทั ในดัชนี SET 100
และศึกษาเพียง 1 ป และเปนปแรกของการรายงานขอมูล CSR ที่มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจนตาม iCSR
ดังนัน้ งานวิจยั ในอนาคตอาจจะมีการตรวจสอบซํา้ โดยขยายขนาดของกลุม ตัวอยาง ขยายจํานวนป รวมถึง
การใชวิธีการวัดคาตัวแปรแนวทางอื่นเพื่อใหมีหลักฐานเชิงประจักษที่ละเอียดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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