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สินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงจ านวนเงิน 
ที่แตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญ 

ช. ข้อสรุปลักษณะของสลากแบบคืนเงิน ควรจะมีลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน โดยมีจุด
ที่เหมือนกันอาทิเช่น จ านวนรางวัล , โอการในการถูกรางวัล , 
ความถี่ในการออกรางวัล , หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน ,  
การเลือกเลข, ช่องทางการจัดจ าหน่าย, หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนข้อแตกต่างได้แก่ เงินขั้นต่ าในการซื้อ, อายุของของสลาก
แบบคืนเงินต้นหรือระยะเวลาโครงการ ควรอยู่ในระยะเวลา 3 ปี, 
การคืนเ งินต้นหรือคืน เ งินซื้ อสลากให้แก่ผู้ ซื้ อบางส่วนที ่
ร้อยละ 1 ของผลตอบแทน , การก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าร่วม
โครงการ, การกระจายผลตอบแทน เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ม ีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาทัศนคติและปัจจัยที ่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชี  เพื ่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยด้วยแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่างผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุด      

คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ( X = 3.79, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ด้านแรงผลักดันจากผู้มีส่วนได้เสีย                

( X = 3.72, S.D. = 0.77) ด้านนโยบายการบัญชีสิ่งแวดล้อมของฝ่ายบริหาร ( X = 3.70, S.D. = 0.51) ด้านนโยบายการบัญชี

สิ่งแวดล้อมของรัฐ ( X = 3.59, S.D. = 0.51) และด้านความเช่ียวชาญของนักบัญชี ( X = 2.96, S.D. = 0.78) ตามล าดับ  

ค าส าคัญ :  การปฏิบัติการบญัชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม,  บริษทัท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 
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Philosophy Program in Accountancy, School of Accountancy, Sripatum University 
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ABSTRACT 

 This research aimed to study attitudes and factors affecting the environmental accounting practices of an 
organization that is ISO 14001 certified. A total number of 400 questionnaires were used for data collection.The 
results showed that the most important factor affecting accounting practice for environmental management was 

the environmental social responsibility ( X = 3.79, S.D. = 0.56), followed by the driving force from the stakeholders 

( X = 3.72, S.D. = 0.77), the environmental accounting policy of the management ( X = 3.70, S.D. = 0.51),                             

the environmental accounting policy ( X = 3.59, S.D. = 0.51), and the accountant's expertise ( X = 2.96, S.D. = 0.78), 
respectively. 

Keywords: Environmental Management Accounting Practices, The Certified ISO 14001 Companies 
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บทน า 
ปัจจุบันมีกระแสเรียกร้องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

จากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชนและผู้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้ม 
ในการให้ความส าคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   
ท าให้ธุรกิจต้องให้ความสนใจและแสดงความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อบริหารงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบตามแนวปฏิบัติที่ได้รับรองและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เกิดสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 
รวมทั้งมีการป้องกันในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อันเป็นผลดีต่อ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการตลาด รวมทั้ ง
ผู้บริหารเริ่มมีความเช่ือว่าการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน
ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ 
องค์กรที่มีขีดความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงจะสามารถรับมือ
กับทั้งข้อก าหนด  ด้านกฎหมาย หรือบทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อม        
ที่เข้มงวดกวดขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะต้นทุนพลังงาน และต้นทุนการบ าบัดและควบคุมของ
เสีย ยิ่งกว่านั้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมยังมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ท าให้องค์กรได้รับ
การยอมรับจากชุมชน สังคม และผู้บริโภคมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส าคัญ   
(พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, 2553) นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมและก ากับ
ดูแล ยังได้มีการออกกฎ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติ
ส าหรับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ถือ
ได้ว่ามีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน ามาตรฐาน 
ISO 14001 มาเช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อม และให้หน่วยงานภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมได้น าไปปฏิบัติ 

สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of 
Accountants : IFAC) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting: EMA) 
ว่าเป็นการจัดการของการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจผ่าน
การพัฒนาการด าเนินการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบบัญชีและการปฏิบัติ โดยอาจรวมถึงการรายงานและการ
ตรวจสอบในบางกิจการ การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของต้นทุนการท าบัญชีค่าใช้จ่าย
เต็มรูปแบบการประเมินผลประโยชน์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนค านิยามของการบัญชีเพื่อ
จัดการสิ่งแวดล้อม (EMA) ที่สมบูรณ์และได้รับโดยคณะท างาน
ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาตินั้น จะเน้นมากขึ้นทั้งด้านกายภาพและ
การเงิน ค านิยามที่ได้รับการพัฒนาโดยฉันทามติระหว่างประเทศ
ของสมาชิกในกลุ่มของสหประชาชาติที่เป็นตัวแทนมากกว่า 30 
ประเทศ การบัญชีเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม (EMA) จะถูกก าหนดไว้
อย่างกว้างๆ โดยระบุถึงการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์และการใช้
ของข้อมูลทั้งสองประเภทส าหรับการตัดสินใจภายในซึ่งได้แก่ 
ข้อมูลทางกายภาพเกี่ยวกับการใช้ การไหล และปลายทางของ
พลังงานน้ าและวัสดุ (รวมถึงของเสีย) และข้อมูลทางการเงิน
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับผลการ
ด าเนินงานและเงินออม (IFAC,  2005, pp. 19) 

ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญอย่างมาก ไม่เพียงแต่จะช่วยองค์กร
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Staniskis & Stasiskiene, 2006) การ
ปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมยังเป็นเครื่องมือในการ
ช่วยองค์กรในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจภายในองค์กรเกี่ยวกับข้อมูลด้านต้นทุน   ด้านการลงทุน
ระดับการผลิตสินค้าและรายได้ที่เป็นผลกระทบจากการบริหาร
สิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อพิจารณาต้นทุนการประมวลผล
และวิ เคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อลดมลภาวะที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การ
บ าบัด น้ าเสีย และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner 
Technology) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจเป็นอย่างมาก 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นได้ว่าวิธีปฏิบัติการบัญชีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการทางการบัญชีที่ตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมในส่วนที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีสิ่งแวดล้อมช่วย
ในการปรับปรุงการท างานเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
น ามาสู่ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งที่
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แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นรูปธรรม ท าให้สามารถ
เข้าใจถึงการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม องค์กร
ที่มีการน าวิธีปฏิบัติบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและประเด็น
ทางสังคมมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรจะท าให้องค์กรมี
ความสามารถในการด าเนินงานต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นทางด้านผลก าไร คน และโลก ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นมุมมองใหม่ที่จะท าให้เกิดความยั่งยืน (Farneti & 
Guthrie, 2009) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
14001 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการ
บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001 

ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 14001  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ คือผู้บริหารฝ่ายบัญชี

ของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในประเทศ
ไทย ในปี 2557 จ านวน 895 บริษัท (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2557) 

2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารฝ่ายบัญชี
ของบริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้
เทคนิค การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้ก ับ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
14001 ในประเทศไทย  

 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย

น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของข้อค าถาม จากนั้นผู้วิจัย
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับ
ร่างน าแบบสอบถามฉบับร่างทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง 
(Validity) และการทดสอบหาค่าความเชื่อมั ่น  (Reliability) 
ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Checklist) จ านวน 5 ข้อ
ค าถาม ได้แก่ 1. อายุ 2. ระดับการศึกษา 3. ประสบการณ์ท างาน  
4.ประเภทธุรกิจ 5. ระยะเวลาที่กิจการได้การรับรองมาตรฐานสากล
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยใช้มาตรวัดจาก
งานวิ จั ยของ Tangpinyoputtikhun & Ussahawanitchakit (2009) ; 
Conrad (2005) โดยมาตรวัดเป็นมาตรวัดแบบ Five-point Likert -type 
Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดับ (5) หมายถึง ความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด (4) หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก (3) หมายถึง ความ
คิดเห็นระดับปานกลาง (2) หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อย และ 
(1) หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยท่ีสุด การวัดความคิดเห็นของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น
ข้อค าถามแบบ Multi-item Scale จ านวน 20 ข้อค าถาม 
ประกอบด้วย (1) แรงผลักดันของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders 
Pressures)   จ านวน 4 ข้อค าถาม (2) นโยบายการบัญชี
สิ่งแวดล้อมของฝ่ายบริหาร (Environmental Management 
Accounting) จ านวน 4 ข้อค าถาม (3) ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental CSR) จ านวน 4 ข้อ ค าถาม        
(4) นโยบายการบัญชีสิ่งแวดล้อมของรัฐ (Governance Environmental 
Accounting Policy) จ านวน 4 ข้อค าถาม และ (5) ความเช่ียวชาญ
ของนักบัญชี (Accountant Expertise) จ านวน 4 ข้อค าถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนของการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย       

มีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามพร้อม
กับหนังสือแนะน าตัวของผู้วิจัยแบบสอบถามและค าอธิบาย 
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เกี่ยวกับการกรอกแบบสอบถาม ซองจดหมายจ่าหน้าซองส่งถึง
ผู้วิจัยพร้อมติดตราไปรษณีย์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บริษัทที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในประเทศไทยในการส่ง
แบบสอบถามกลับคืนพร้อมระบุเวลาในการขอรับแบบสอบถาม
คืน รวมทั้งระบุผลประโยชน์หรือสิ่งจูงใจเพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วน
หรืออัตราที่ผู้ตอบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate)    
โดยแบบสอบถามดังกล่าว ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าเลขรหัสเพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบและติดตามแบบสอบถามกรณีเมื่อ
ครบก าหนดการส่งคืนแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้การโทรศัพท์
ประสานกับบริษัทเพื่อขอส่งแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ ไป
ยังผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับมา 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ทราบ

ลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะการแจกแจง 
ตัวแปร โดยน าเสนอในรูปแบบของค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
14001 สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1-2     

 
 

           ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
คุณลักษณะของกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 

(n = 400) 
ร้อยละ 

1. อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี    
30-40 ปี 
มากกว่า 40 ปี 

 
37 
232 
131 

 
9.20 
58.00 
32.80 

2. ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี    
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
4 

321 
75 

 
1.00 
80.20 
18.80 

3. ประสบการณ์ท างาน 
น้อยกว่า 10 ปี     
10-20 ปี    
มากกว่า 20  ปี 

 
43 
285 
72 

 
10.80 
71.20 
18.00 

4. ประเภทธุรกิจ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
200 
200 

 
50.00 
50.00 

5. ระยะเวลาที่กิจการได้การรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 
น้อยกว่า  5 ปี    
5-10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 

152 
163 
85 

38.00 
40.80 
21.20 
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จากตารางที่ 1 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น     
400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง      
30 - 40 ปี จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมามีอายุ
มากกว่า 40 ปี จ านวน 131 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.80 และมีอายุ
น้อยกว่า 30 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 321 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.20 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 และมีเพียง ร้อยละ 1 หรือ
จ านวน 4 คน ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี 
จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.20  รองลงมามีประสบการณ์
ใน  การท างานมากกว่า 20 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 

และมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.80 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นธุรกิจที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นธุรกิจที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวนเท่ากันที่ 
200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ในแต่ละประเภทธุรกิจ โดยกิจการ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้การรับรองมาตรฐานสากล
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เป็นระยะเวลา 5-10 
ปี จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมามีระยะเวลาที่
กิจการได้การรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และมี
ระยะเวลาที่กิจการได้การรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า 10 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20

         

    ตารางที ่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชี                      
                  เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม X  S.D. ระดับ 

ด้านแรงผลักดันจากผู้มีส่วนได้เสีย    
1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญในการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

3.91 0.77 มาก 

2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นให้กิจการ        
มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน 

3.72 0.77 มาก 

3. องค์กรวิชาชีพบัญชีให้ความส าคัญในการพัฒนามาตรฐานและวิธีการบัญชี
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิผล 

3.65 0.70 มาก 

4. สาธารณชนให้ความส าคัญและยอมรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 3.64 0.77 มาก 
รวม 3.72 0.77 มาก 

ด้านนโยบายการบัญชีสิ่งแวดล้อมของฝ่ายบริหาร    
1. ผู้บริหารของกิจการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย และจัดท า
งบประมาณเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

3.99 0.60 มาก 

2. ผู้บริหารของกิจการให้ความส าคัญกับการเลือกใช้มาตรฐานและวิธีการบัญชี
สิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน  

3.70 0.65 มาก 

3. ผู้บริหารของกิจการให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายการรับรู้  วัดมูลค่า 
ต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินสิ่งแวดล้อม 

3.60 0.66 มาก 

4. ผู้บริหารกิจการให้ความส าคัญกับการน าเสนอ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
มูลค่าของต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน 

3.53 0.66 มาก 

รวม 3.70 0.51 มาก 
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            ตารางท่ี  2  (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม X  S.D. ระดับ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม    
1. กิจการมีการก าหนดแนวทาง วิธีการ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม  

3.94 0.58 มาก 

2. กิจการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน 

3.87 0.67 มาก 

3. กิจการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรม 
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.73 0.71 มาก 

4. กิจการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3.64 0.76 มาก 

รวม 3.79 0.56 มาก 

 
ด้านนโยบายการบัญชีสิ่งแวดล้อมของรัฐ 

   

1. หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนให้กิจการมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ         
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

3.78 0.62 มาก 

2. หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนให้กิจการมีการก าหนดแผน นโยบาย มาตรฐาน
การบัญชี วิธีการบัญชี ตลอดจนการจัดท ารายงานข้อมูลต้นทุน รายได้ 
ค่าใช้จ่าย และหนี้สินสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

3.67 0.65 มาก 

3. หน่วยงานภาครัฐมีการก าหนดให้กิจการที่มีการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมต้องมีการจัดท ารายงานและเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง 

3.54 0.65 มาก 

4. หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการบัญชีสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มี      
การเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรมด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

3.39 0.68 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.51 มาก 
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            ตารางท่ี  2  (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม X  S.D. ระดับ 

ด้านความเชี่ยวชาญของนกับัญช ี    
1. นักบัญชีของกิจการมีความรู้  ความเข้ า ใจ เกี่ยวกับมาตรฐานและ               
การปฏิบัติการบัญชีสิ่งแวดล้อม เช่น การรับรู้ต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย และ
หนี้สินสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างดี 

2.80 0.93 ปานกลาง 

2. นักบัญชีของกิจการสามารถประยุกต์ ใช้หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับ              
การปฏิบัติการบัญชีสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้กับการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 

2.93 0.88 ปานกลาง 

3. นักบัญชีของกิจการมีการปฏิบัติการบัญชีสิ่งแวดล้อมภายใต้จรรยาบรรณ    
แห่งวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างดี 

3.08 0.82 ปานกลาง 

4. นักบัญชีของกิจการเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี 
ข้อก าหนด หลักการ และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง          

3.05 0.81 ปานกลาง 

รวม 2.96 0.78 ปานกลาง 
โดยภาพรวม 3.55 0.66 มาก 

 
จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรปัจจัย

ที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( X = 3.55, S.D.  = 0.66)          
หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการ
บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ( X = 3.79, S.D. = 0.56) รองลงมา

ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงผลักดันจากผู้มีส่วนได้เสีย ( X = 3.72, 
S.D. = 0.77) ปัจจัยด้านนโยบายการบัญชีสิ่งแวดล้อมของฝ่าย

บริหาร ( X =  3.70, S.D. = 0.51) และปัจจัยด้านนโยบายการ

บัญชีสิ่งแวดล้อมของรัฐ ( X =  3.59, S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความเช่ียวชาญของนักบัญชี  

( X =  2.96, S.D. = 0.78)  
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ด้านแรงผลักดันจากผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.77) โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อค าถามทุกข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่งจะสามารถเรียงล าดับ
ความส าคัญของข้อค าถามจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญในการบังคับใช้
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม               

( X = 3.91, S.D. = 0.77) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นให้กิจการมีการเปิดเผยข้อมูล   
แ ล ะ ร า ย ง า น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต่ อ ส า ธ า ร ณ ช น                       

( X = 3.72, S.D. = 0.77) องค์กรวิชาชีพบัญชีให้ความส าคัญ
ในการพัฒนามาตรฐานและวิธีการบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การ

ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิผล ( X = 3.65, S.D. = 
0.70)  และสาธารณชนให้ความส าคัญและยอมรับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ( X = 3.64, S.D. = 0.77) 
ตามล าดับ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านนโยบายการบัญชีสิ่งแวดล้อมของฝ่ายบริหาร

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = 0.51) โดยเมื่อ
พิ จ า ร ณา เ ป็ น ร า ยข้ อ ค า ถ า มทุ ก ข้ อ อยู่ ใ น ร ะดั บม า ก              
ซึ่งจะสามารถเรียงล าดับความส าคัญของข้อค าถามจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ ผู้บริหารของกิจการให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย และจัดท างบประมาณเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม ( X = 3.99, S.D. = 0.60) ผู้บริหารของกิจการให้ 
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ความส าคัญกับการเลือกใช้มาตรฐานและวิธีการบัญชีสิ่งแวดล้อม
เพื่อแสดงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน       

( X = 3.70, S.D. = 0.65) ผู้บริหารของกิจการให้ความส าคัญ
กับการก าหนดนโยบายการรับรู้ การวัดมูลค่าต้นทุน รายได้ 

ค่าใช้จ่าย และหนี้สินสิ่งแวดล้อม ( X = 3.6 0, S.D. = 0.66) 
และผู้บริหารกิจการให้ความส าคัญกับการน าเสนอ และการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย     

และหนี้สินสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน ( X = 3.53, S.D. = 0.66) 
ตามล าดับ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79, S.D. = 0.56) โดยเมื่อ
พิ จ า ร ณา เ ป็ น ร า ยข้ อ ค า ถ า มทุ ก ข้ อ อยู่ ใ น ร ะดั บม า ก               
ซึ่งจะสามารถเรียงล าดับความส าคัญของข้อค าถามจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้  กิจการมีการก าหนดแนวทาง 
วิธีการ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม          

( X = 3.94, S.D. = 0.58) กิจการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน ( X = 3.87, S.D. = 0.67) 
กิจการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม       
โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและด้านอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง           

( X = 3.73, S.D. = 0.71) และกิจการสนับสนุนให้บุคลากรทุก
ฝ่ายร่วมมือกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การด าเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิผลสูงสุด ( X = 3.64, S.D. = 
0.76) ตามล าดับ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม ด้านนโยบายการบัญชีสิ ่ง แ วดล ้อมของร ัฐ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59, S.D. = 0.51) โดยเมื่อ
พิ จ า ร ณา เ ป็ น ร า ยข้ อ ค า ถ า มทุ ก ข้ อ อยู่ ใ น ร ะดั บม า ก              
ซึ่งจะสามารถเรียงล าดับความส าคัญของข้อค าถามจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนให้
กิจการมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างเป็นรูปธรรม ( X = 3.78, S.D. = 0.62) หน่วยงานภาครัฐ 

สนับสนุนให้กิจการมีการก าหนดแผน นโยบาย มาตรฐานการ
บัญชี วิธีการบัญชี ตลอดจนการจัดท ารายงานข้อมูลต้นทุน 
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม      

( X = 3.67, S.D. = 0.65) หน่วยงานภาครัฐมีการก าหนดให้
กิจการที่มีการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้อง มี
การจัดท ารายงานและเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

จริงจัง ( X = 3.54, S.D. = 0.65) และหน่วยงานภาครัฐให้
ความส าคัญกับการบัญชีสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการเข้าร่วม
สัมมนา ฝึกอบรมด้ านบัญ ชีสิ่ งแวดล้อมอย่ างต่อ เนื่ อ ง             

( X = 3.39, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ด้านความเช่ียวชาญของนักบัญชีโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X = 2.96, S.D. = 0.78) โดยเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อค าถามทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะสามารถ
เรียงล าดับความส าคัญของข้อค าถามจากมากที่สุดไปหาน้อย
ที่ สุด ได้ ดั งนี้  นั กบัญชีของกิ จการมี การปฏิบัติ การบัญชี
สิ่งแวดล้อมภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างดี      

( X = 3.08, S.D. = 0.82) นักบัญชีของกิจการเข้าร่วมสัมมนา 
ฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ข้อก าหนด หลักการ      
และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง                

( X = 3.05, S.D. = 0.81) นักบัญชีของกิจการสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการบัญชี
สิ่ งแวดล้อมมาปรับใช้กับการด า เนินงานได้ เป็นอย่ างดี              

( X = 2.93, S.D. = 0.88) และนักบัญชีของกิจการสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการบัญชี
สิ่ งแวดล้อมมาปรับใช้กับการด า เนินงานได้ เป็นอย่ างดี              

( X = 2.80, S.D. = 0.93) ตามล าดับ 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบัญชี

เพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมของบริษัทที่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้                    
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการ
บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
แรงผลักดันจากผู้มีส่วนได้เสียสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

Received : 19-Oct-2018 
Revised : 12-Feb-2019 

Accepted : 18-Feb-2019

151



  

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 11 No.1 (January-June) 2019 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

Hunag & Kung (2010); Jalaludin, Sulaiman & Ahmad 
(2011) ปัจจัยด้านนโยบายการบัญชีสิ่งแวดลอ้มของฝ่ายบริหาร
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Adams & Frost (2008); Chang & 
Deegan (2008) และ Jalaludin, Sulaiman & Ahmad (2011) 
พบว่าการวางแผนกลยุทธ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทและ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ นโยบายการบัญชีสิ่งแวดล้อมของฝ่าย
บริหารนั้นมีผลต่อการปฏิบัติการบัญชี เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรที่มีส่วนได้เสีย
ส า ธ า ร ณ ะ  ปั จ จั ย ด้ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม                    
ด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการปฏิบัติการบัญชี เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ Bouten & 
Hoozee (2013) พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถท าให้บริษัทมีการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านนโยบายการบัญชี
สิ่งแวดล้อมของรัฐมีผลต่อการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ Adams & Frost 
(2008) และ Nakasone (2015) ที่พบว่ า  ข ้อ ก า ห น ด ขอ ง
ภาครัฐเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีศักยภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1.1 การปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  
จะมีศักยภาพได้นั้น บริษัทควรให้ความส าคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม แรงผลักดันจากผู้มีส่วนได้
เสีย นโยบายการบัญชีสิ่งแวดล้อมของฝ่ายบริหารและนโยบาย
การบัญชีสิ่งแวดล้อมของรัฐ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อ
การปฏิบัติการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับมาก 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
2.1 การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาโดยการ 

ศึกษาวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการศึกษาถึง
อิทธิพลและความสัมพันธ์ของการปฏิบัติการบัญชีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
            2.2 การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาโดยท าการ  

ศึกษาด้วยการขยายการศึกษาไปยังมาตรฐาน ISO 14051    
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ และกรอบการด าเนินงานส าหรับ Material 
Flow Cost Accounting (MFCA) โดย MFCA จะเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผลโดยเน้นไปที่กระบวนการผลิตและการกระจาย
สินค้า เพื่อน าไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนวัสดุที่ใช้
เพื่อท าการเจาะลึกผลการศึกษา 
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