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4.42   แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร กิจการเช่ือม่ันวาการบริหารการจัดการส่ิงแวด 92 
         ลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร จําแนกตามรายไดตอเดือน 
4.43   การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีความเช่ือม่ันวาการบริหารการจัดการ  93 
         ส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร จําแนกตาม 
         รายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.44   แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร กิจการมีการกําหนดนโยบายการบริหารของ 94 
         องคกรโดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
         จําแนกตามตําแหนงงาน 
4.45   การเปรียบเทียบการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการกําหนดนโยบาย 95 
         การบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและ 
         ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จําแนกตามตําแหนงงานเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.46   แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร กิจการมีการวางแผน การพัฒนาระบบ  96 
         การจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ จําแนกตามตําแหนงงาน 
4.47   การเปรียบเทียบการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการวางแผน การพัฒนา 96 
         ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ จําแนกตามตําแหนงงานเปนรายคู 
         ดวยวิธีของ LSD 
4.48   แสดงแรงกดดันทางสังคม ยอมมีผลตอความเห็นเกี่ยวกับคาใชจายอันเกี่ยว  97 
         เนื่องกับสภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชน 
         ในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจายเปนตนทุนสัมพันธกับบริษัท/ธุรกิจยินดี 
         จะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม จําแนกตามเพศ 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่                                                                                                   หนา 
4.49   แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิม 98 
         และการจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอม 
         จําแนกตามเพศ 
4.50   แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพย  99 
         สวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน 
         ส่ิงแวดลอม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
4.51   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการตีราคา  100 
         สินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของ 
         กับการลงทุนส่ิงแวดลอม จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.52   แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุนในการ 101 
         ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยาง 
         เปนระบบ จําแนกตามอายุ 
4.53   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะห 102 
         ตนทุนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวด 
         ลอมอยางเปนระบบ จําแนกตามอายุเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.54   แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุนในการ 103 
         ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปน 
         ระบบ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
4.55   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะหตน 104 
         ทุนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอม 
         อยางเปนระบบ จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.56   แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะหและประเมินผล 105 
         การลงทุนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรม  
         จําแนกตามรายไดตอเดือน 
4.57   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะหและ 106 
         ประเมินผลการลงทุนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและ 
         รูปธรรม จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
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4.58   แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการพัฒนาระบบบัญชีและ 107 
         ระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ จําแนกตามรายได 
         ตอเดือน 
4.59   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการพัฒนาระบบ 108 
         บัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ จําแนกตาม 
         รายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.60   สรุปการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุน 109 
         ของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม จําแนกตามลักษณะประชากร ท่ีมีตอ 
         ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมซ่ึงมีนัยสําคัญ 
4.61   แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกร 112 
         ในการบริหารธุรกิจเปนอยางดี จําแนกตามจํานวนพนักงาน 
4.62   การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกรในการ 113 
         บริหารธุรกิจเปนอยางดี จําแนกตามจํานวนพนักงานเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.63   แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอทักษะและความสามารถเฉพาะ 113 
         บุคคลโดดเดนอยางยิ่ง จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินงาน 
4.64   การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอทักษะและความสามารถเฉพาะ 114 
         บุคคลโดดเดนอยางยิ่งจําแนกตามระยะเวลาการดําเนินงานเปนรายคูดวยวิธีของLSD 
4.65   แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอทักษะในการเรียนรูวิทยาการ 115 
         ใหม ๆ อยางตอเนื่อง จําแนกตามทุนจดทะเบียน 
4.66   การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอทักษะในการเรียนรูวิทยาการใหม ๆ 115 
         อยางตอเนื่อง จําแนกตามทุนจดทะเบียนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.67   แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห 116 
         พิจารณา เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ จําแนกตามทุนจดทะเบียน 
4.68   การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห  117 
         พิจารณาเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพจําแนกตามทุนจดทะเบียนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.69   แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอแนวคิดและมีความผูกพันใน 118 
         แนวคิดทางบัญชีจําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 

(8) 

DPU



 
สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่                                                                                                   หนา 
4.70   แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอแนวคิดและมีความมุงม่ันตอ 119 
         ความสามารถในการทําบัญชีอยางชัดเจนจําแนกตามอายุ 
4.71   การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอความมุงม่ันตอความสามารถใน 119 
         การทําบัญชีอยางชัดเจน จําแนกตามอายุเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.72   แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอการปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงมรร 120 
         ยาททางบัญชีจําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 
4.73   แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 121 
         และเหมาะสมตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของกิจการ จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยว 
         ของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 
4.74   แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการลงทุนในอุปกรณ เครื่องจักร  122 
         เครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง จําแนกตามรางวัลท่ี 
         เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 
4.75   แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการกําหนดนโยบายการบริหาร 123 
         ขององคกรโดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
         จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน  
         บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป 
4.76   แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการกําหนดนโยบายการบริหารของ 124 
         องคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จําแนก 
         ตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 
4.77   แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการผลักดันใหมีการวัดผลการปฏิบัติ 125 
         งานของบุคลากรโดยคํานึงถึงความรูความเขาใจและตระหนักท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวด 
         ลอม จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 
4.78   แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการผลักดันใหมีการวัดผลการ 126 
         ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยคํานึงถึงความรูความเขาใจและตระหนักท่ีเกี่ยวของ 
         กับส่ิงแวดลอม จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน  
         บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป 
4.79   แสดงการสนับสนุนของผูบริหารยอมมีผลตอการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร 127 
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         เกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น จําแนกตามสินทรัพยรวม 
      สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่                                                                                                   หนา 
4.80   การเปรียบเทียบการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการสงเสริมและสนับสนุน 128 
         ใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น จําแนกตาม 
         สินทรัพยรวมเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.81   แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการสงเสริมและสนับสนุนให 129 
         บุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น จําแนกตาม 
         รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 
4.82   แสดงแรงกดดันทางสังคม เรื่องกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับ 130 
         ส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ  
         จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินงาน 
4.83   การเปรียบเทียบแรงกดดันทางสังคม เรื่องกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ  131 
         เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอการดําเนินงาน 
         ของกิจการ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินงานเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.84   แสดงแรงกดดันทางสังคม เกี่ยวกับการแขงขันของธุรกิจตางเปนไปอยางรุนแรง 132 
         ธุรกิจท่ีมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบในเชิง 
         การแขงขัน จําแนกตามทุนจดทะเบียน 
4.85   การเปรียบเทียบแรงกดดันทางสังคม เกี่ยวกับการแขงขันของธุรกิจตางเปนไปอยาง 133 
         รุนแรงธุรกิจท่ีมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบใน 
         เชิงการแขงขัน จําแนกตาม ทุนจดทะเบียนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.86   แสดงแรงกดดันทางสังคม หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอมและคาใช 134 
         จายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจาย เปนตน  
         กลุมสัมพันธไดบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม จําแนกตามสินทรัพยรวม 
4.87   การเปรียบเทียบแรงกดดันทางสังคม หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอม 135 
         และคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจาย 
         เปนตน กลุมสัมพันธไดบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม จําแนกตาม 
         สินทรัพยรวมเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่                                                                                                   หนา 
4.88   แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา 136 
         และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับส่ิง 
         แวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับ 
         การบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 
4.89   แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา 137 
         และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับส่ิง 
         แวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการ 
         บริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป 
4.90   แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการตีราคาสินทรัพยสวน 138 
         เพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอม  
         จําแนกตามสินทรัพยรวม 
4.91   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการตีราคา 139 
         สินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการ 
         ลงทุนส่ิงแวดลอมจําแนกตามสินทรัพยรวมเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 
4.92   แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการวิเคราะหตนทุนใน 140 
         การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปน 
         ระบบ จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 
4.93   แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการวิเคราะหและ  141 
         ประเมินผลการลงทุนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 
         และรูปธรรม จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 
4.94   สรุปการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุน 142 
         ของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม จําแนกตามลักษณะบริษัท ท่ีมีตอประสิทธิ 
         ภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมซ่ึงมีนัยสําคัญ 
4.95   คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม   144 
4.96   คา Factor Loadings และ % of Variance ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  146 
4.97   การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม   150 
4.98   การวิเคราะหถดถอยแบบเสนตรง เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 153 
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         อิสระทุกตัวกับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที่                                                                                                   หนา 
4.99   การวิเคราะหถดถอยแบบเสนตรง เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง ตัวแปร 154 
         อิสระ ดานทักษะวิชาชีพ ดานคานิยม และตัวแปรควบคุม กับประสิทธิภาพการ 
         บัญชีส่ิงแวดลอม 
4.100 การวิเคราะหถดถอยแบบเสนตรง เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระ 155 
         ดานการสนับสนุนงบประมาณ นโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม การฝกอบรม  
         และตัวแปรควบคุม กับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
4.101 การวิเคราะหถดถอยแบบเสนตรง เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระ 156 
         ดานแรงกดดันจากสังคม และตัวแปรควบคุม กับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
4.102 ตัวแปรอิสระหรือปจจัยความสําเร็จท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม       157 
          อยางมีนัยสําคัญ 
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สารบัญรูปภาพ 

ภาพที่                                                                                                        หนา 
         1-1 กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย       11 
         5-1 แสดงรอยละของประเภทธุรกิจท่ีตอบแบบสอบถาม    164 
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บทคัดยอ 
 

การบัญชีส่ิงแวดลอมเปนการแสดงสารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบของส่ิงแวดลอม และผล
การปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอมขององคกรธุรกิจ ใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับของสังคม  
ซ่ึงการบัญชีส่ิงแวดลอมเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของอุตสาหกรรม
ตาง ๆ รวมท้ังความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจาก
สังคม เปนปจจัยท่ีภาคธุรกิจใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารการจัดการของกิจการในการ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางธุรกิจ  ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยและ
ทดสอบผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรง
กดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 จาก 5 กลุม
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ซ่ึงความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ
ผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคมเปนตัวแปรอิสระ และเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมของธุรกิจ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารฝายบัญชี ของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 
14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
Likert’s Scale และคําถามปลายเปด ผลการวิจัย พบวา 1) ประเภทธุรกิจท้ัง 5 กลุมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จะไมมีผลตอความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ
ผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคมท่ีมีตอประสิทธิภาพของการบัญชีส่ิงแวดลอมแตกตางกัน 2) 
ปจจัยลักษณะทางประชากรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 มีผลตอความรู
ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคมท่ีมีตอ
ประสิทธิภาพของการบัญชีส่ิงแวดลอมแตกตางกัน 3) ปจจัยลักษณะทางธุรกิจมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 มีผลตอความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร 
และแรงกดดันจากสังคมท่ีมีตอประสิทธิภาพของการบัญชีส่ิงแวดลอมแตกตางกัน และประเด็นท่ี
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สําคัญคือ 4) เม่ือทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมในประเทศไทยแตกตางกัน พบวา 4.1) 
ความรูความสามารถของนักบัญชี ดานความรูทางวิชาชีพบัญชีไมมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
บัญชีส่ิงแวดลอม แตดานทักษะวิชาชีพบัญชี และดานคานิยมมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอม 4.2) การสนับสนุนของผูบริหาร ดานการสนับสนุนงบประมาณ ดานนโยบายการ
จัดการส่ิงแวดลอม และดานการจัดการฝกอบรม มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอม 4.3) แรงกดดันจากสังคมมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
 
คําสําคัญ       : ความรูความสามารถของนักบัญชี    การสนับสนุนของผูบริหาร  
                                แรงกดดันจากสังคม    และประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
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ABSTRACT       
 

An Environmental Accounting is an important instrument to help managing organization 
business with environmental conscious management teams. It is influenced by the Accountants’ 
competence, the executives’ support and the social pressure in such a way that it produces the 
essential information for the strategic management therefore the research objective is to study the 
effects of the accountants’ competence, executives’ support and the social pressure on the 
environmental accounting efficiency used by ISO 14001 certification of 5 business groups in the 
manufacturing firms in Thailand. Three hypotheses were set up to determine whether there would 
be any impact of the three factors on the environmental accounting efficiency. They are 
independent variables factors except the environmental accounting efficiency is the dependent 
variable factor. The data collection was made through the open-ended and close-ended 
questionnaires based on 5 levels of the Likert Scale. They were completed by the respondences 
who were mostly accounting managers of five business group under manufacturing sector in 
Thailand.  

It was found 1) There was not significant difference at 0.05 of business type on the 
accountant’s competency, the executive support and the social pressure to the environmental 
accounting efficiency for all 5 business groups. 2) There was significant difference at 0.05 of 
population characteristic on the accountant’s competency, the executive support and the social 
pressure to the environmental accounting efficiency. 3) There was significant difference at 0.05 of 
business characteristic on the accountant’s competency, the executive support and the social 
pressure to the environmental accounting efficiency. 4) ) There was significant difference at 0.05 
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of independent variable factors on the environmental accounting efficiency with ISO 14001 
certification in Thailand. It was also found as follows: 4.1) There was not an positive effect of the 
account’s competency to the environmental accounting efficiency but there was an effect of the 
accounting ability and value to the environmental accounting efficiency. 4.2) There was an 
positive effect of the executives’ support in the budgeting support and the training management to 
the environmental accounting efficiency. 4.3) There was an positive effect of the social pressure 
to the environmental accounting efficiency. 
 
Keywords      :   Accountants’ Competency  ,  Executives’ Support  
                             Social Pressures and  Environmental Accounting Efficiency 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรโลก บวกกับปจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

นอกจากเปนสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาลจนเกินกวาความจําเปนยัง
กอใหเกิดมลภาวะโลกรอน ซ่ึงมีผลกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศน ดังนั้นธุรกิจจึงมีหนาท่ีใน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยดวยการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม ถือวาการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม
เปนหนาท่ีรวมกันของทุกคน โดยธุรกิจจะตองจัดใหมีระบบการบริหารงานดานส่ิงแวดลอมท่ี
เหมาะสม พรอมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินอยางสมํ่าเสมอ เชน การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน และประหยัดพลังงาน มีการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม มีการพัฒนา
สินคาและบริการท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีความปลอดภัยในการใชงาน มีการใหขอมูล
เกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีระบบสาธารณสุขแกพนักงานและสาธารณชน รวมท้ังสงเสริม
ใหลูกคาตระหนักถึงขอพึงระวังดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการใชสินคาและบริการของกิจการ เปน
ตน 

ในปจจุบันมาตรฐาน ISO 14001 ของประเทศไทยกําลังทวีความสําคัญและประเทศคูคาได
มีการนํามาตรฐานมาเช่ือมโยงกับส่ิงแวดลอม เง่ือนไขทางการคาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสงออก 
โดยสมอ. (สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) ก็ไดมี
การตระหนักในเรื่องนี้นอกจากนั้น สมอ. (สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) ไดมีการเตรียมการและจัดทําโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการ
สงออกดานการจัดการส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีจะพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการเดิมเพ่ือให
สามารถปรับตัวและใชความรูใหม ๆ สําหรับการประกอบการใหมีประสิทธิภาพตลอดจนเขาถึง
แหลงทุนและบริการตาง ๆ รวมท้ังสรางผูประกอบการใหม มีการพัฒนาทักษะการประกอบการ
และการสนับสนุนดวยมาตรฐานทางการเงินและขอมูล ดังนั้นธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001จึงไดมีการ
ตระหนักถึงผลกระทบของส่ิงแวดลอมเปนพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดเปรียบทางการคา โดยเฉพาะตนทุน
ของกิจการจะขึ้นอยูกับความเปนไปไดของการจัดการส่ิงแวดลอม ทําใหธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 
จึงตองมีความเขมขนในการจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม และท่ีสําคัญนักบัญชีจําเปนตองมีความรู
ความสามารถและมีความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมมากกวาปกติ เพราะองคกรทุกองคกร
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มีกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังส้ิน สําหรับองคกรท่ีเปนผูผลิตนอกจากจะไดสินคาหรือ
ผลิตภัณฑแลว ในระหวางกระบวนการผลิต อาจมีผลท่ีไมพึงประสงคอ่ืน ๆ ตามมา เชน ของเสีย
สารปนเปอน ถาเปนองคกรท่ีเปนผูใหบริการก็จะอยูในรูปของทรัพยากรตาง ๆ อยางไมคุมคาและ
ไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงลวนแตเปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังส้ิน หากธุรกิจมีการจัดการท่ี
เหมาะสมกับส่ิงแวดลอม ธุรกิจก็สามารถท่ีจะควบคุม และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดเปนอยาง
ดี ซ่ึงการควบคุมการดําเนินงานในกิจกรรมซ่ึงเกี่ยวของกับลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ือใหบรรลุ
นโยบายวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนด ดังนั้นนักบัญชีตองเรียนรูเพ่ิมเกี่ยวกับกฎหมาย
นโยบายของรัฐ สภาพการแขงขันทางธุรกิจและผูลงทุนท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอม โดยการบัญชีส่ิงแวดลอม (Environmental Accounting หรือ Green Accounting) เปน
การบัญชีท่ีรวบรวม และจัดทํารายงานขอมูลบัญชีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เพ่ือเปดเผยตอผูมีสวนไดเสีย 
ซ่ึงโดยท่ัวไปขอมูลทางส่ิงแวดลอมจะเปนขอมูลท่ีใหแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติส่ิงแวดลอม
ของบริษัท และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทท่ีแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ
สังคม ครอบคลุมถึงการบัญชีสําหรับผลกระทบของธุรกิจท่ีมีตอปญหาส่ิงแวดลอม โดยพยายาม
คนหาเทคนิค วิธีการ และยุทธวิธีตางๆเขามาจัดการดําเนินงานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม
ของธุรกิจใหเปนท่ียอมรับในช่ือเสียงของบริษัท รวมท้ังผลการดําเนินงานของบริษัทและความมี
ศักยภาพการแขงขันท่ีดีขึ้น อันไดแก  การบัญชีสําหรับหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น หรือความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบของการดําเนินงานของกิจการตอส่ิงแวดลอม  การบัญชี
สําหรับการตีราคาทรัพยสินสวนเพ่ิม และประมาณการเงิน การวิเคราะหตนทุนในเรื่องท่ีสําคัญ เชน 
พลังงาน ของเสีย และการปกปองส่ิงแวดลอม การประเมินการลงทุนโดยรวมถึงปจจัยส่ิงแวดลอม 
การพัฒนาระบบบัญชี และระบบสารสนเทศทางการบัญชี การประเมินตนทุนและประโยชนท่ี
ไดรับจากโครงการปรับปรุงส่ิงแวดลอมและพัฒนาเทคนิคดานการบัญชีเพ่ือนําเสนอสินทรัพย 
หนี้สิน รวมท้ังตนทุนในแงของนิเวศวิทยาท่ีไมเปนตัวเงิน 

แนวคิดทางบัญชีเกี่ยวกับบัญชีส่ิงแวดลอมถือเปนการเพ่ิมความเกี่ยวของกับบริษัท 
เนื่องจากมลภาวะท่ีมีตอส่ิงแวดลอมนั้น ไดสงผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจ  สังคม  และ
การเมืองท่ัวโลก จึงสงผลใหธุรกิจตองเปดเผยขอมูลตอสังคม เกี่ยวกับนโยบายส่ิงแวดลอม 
วัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม (ผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธุ , 2542 : 280)  เพ่ือแสดงถึงความเอาใจใส
และตระหนักในปญหาดังกลาวควบคูไปกับการทําธุรกิจ รวมท้ังยังทําใหเกิดประโยชนดานตาง ๆ 
เชน ขวัญ  และกําลังใจของพนักงาน  ผลประโยชนดานภาษี และลดตนทุนการดําเนินงานใหต่ํา  
สรางช่ือเสียงใหบริษัท  ตลอดจนสามารถเพ่ิมโอกาสในการแขงขัน (สํานักกํากับดูแลธุรกิจ  กรม
ทะเบียนการคา  , 2543 : 310 )  นอกจากนั้นองคกรสหประชาชาติไดตั้งคณะกรรมการกําหนด
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มาตรฐานสากลเกี่ยวกับบัญชีและรายงาน (The Intergovernmental Working Group of Export on 
International Standard of Accounting and Reporting : ISAR)  ซ่ึงใหความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับ
การบัญชีส่ิงแวดลอม และไดดําเนินการศึกษาวิจัยมากมาย ท้ังในระดับชาติ และในระดับกิจการ
อยางตอเนื่องมาโดยตลอด เพ่ือระบุแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุด   

สําหรับในประเทศไทย บางองคกรไดเริ่มใหความสนใจและมีสวนรวมในการชวยอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมแลว ซ่ึงจะมีคาใชจายเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอมทําใหส่ิงแวดลอมดีขึ้น ดังนั้นนักบัญชีควร
เขามามีบทบาทในการจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม แตปญหาท่ีอาจจะเกิดกับนักบัญชีท่ีใชการบัญชี
ส่ิงแวดลอม คือ การขาดมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวของกับการบัญชี
ส่ิงแวดลอมท่ีสามารถนําไปเปนกรอบในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน จึงทําใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติอยูหลายประการ เชน การรับรูเกี่ยวกับความเสียหาย รวมถึงการบันทึกรายงานและการจัด
ประเภทรายงานท่ีจะไมทําลายช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร ดังนั้น นักบัญชีสมัยใหมจึงควรเปน
ผูมีทักษะความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบัญชีส่ิงแวดลอมเปนอยางดี เพ่ือนํามาใชในการแกปญหาท่ี
อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรในอนาคต ซ่ึงประเด็นท่ีสําคัญของความรูความสามารถของนักบัญชี การ
สนับสนุนของผูบริหาร แรงกดดันจากสังคม และประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมมีความสําคัญ
ดังนี้ 

ความรูความสามารถของนักบัญชี ( Accountant Competency) เปนคุณสมบัติท่ีมีในตัว
ของนักบัญชี ชวยทําใหนักบัญชีนั้นสามารถทําหนาท่ีของตนไดถึงระดับมาตรฐานท่ีกําหนดไว โดย
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของการทํางานจริง และ ความสามารถในการทํางานจะเกี่ยวโยงไปถึงการ
ทํางานของนักบัญชีวาทํางานไดระดับมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม ดังนั้นถานักบัญชีไดนํา
ความสามารถ ( Capability) มาใชในการทํางานใหถึงระดับมาตรฐานท่ีกําหนดไว ก็ถือวานักบัญชี
นั้นมีความสามารถในการทํางาน(Competence)จริง ซ่ึงประเภทของความสามารถของนักบัญชีจะ
ประกอบไปดวย 3 ดาน(IFAC Education Committee , 2003 : IES 1 -6) ไดแก ดานความรูทาง
วิชาชีพ (Professional Knowledge) ดานทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skill) และดานคานิยม , 
จริยธรรมและแนวคิดทางวิชาชีพ (Professional Values , ethics and attitudes) สําหรับความสามารถ
ในการทํางานของนักบัญชี ((IFAC Education Committee , 2003 : IES 1 -6) จะครอบคลุมผลงานท่ี
เกิดจากการทํางานท่ีมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และครอบคลุมผลงานท่ีเกิดจากการทํางานท่ีมี
มาตรฐานทางพฤติกรรม  ดังนั้น ความรูความสามารถของนักบัญชีจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการ
บัญชีส่ิงแวดลอมในเชิงบวกตอธุรกิจในอนาคต 
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การสนับสนุนของผูบริหาร ( Executive Support ) เปนกระบวนการหนึ่งท่ีชวยใหกิจการมี
ความเช่ือม่ันวา การบริหารการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึงช่ือเสียง และภาพพจนขององคกร 
ไมวาจะเปนดานการสนับสนุนงบประมาณ ดานนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม และดานการ
ฝกอบรม จะเปนตัวผลักดันใหองคกรมีการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยคํานึงหรือ
ตระหนักถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ท้ังนี้การสนับสนุนของ
ผูบริหาร จะสอดคลองกับกําหนดทฤษฎีเสนทางไปสูเปาหมาย ( Path-goal Theory) ซ่ึงสามารถ
แสดงความสัมพันธได 3 ดาน ( ศิริวรรณ  เสรีรัตน ,2543) ไดแก สถานะ (Status) ความเปนอยู 
(Well-being) และความตองการของผูใตบังคับบัญชา (Subordinates) ดังนั้น การสนับสนุนของ
ผูบริหารจึงเปนตัวผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมในเชิงบวกตอธุรกิจในอนาคต
ใหดียิ่งขึ้น 

แรงกดดันจากสังคม ( Social Pressures) เปนกระบวนการในลักษณะของวัฒนธรรมท่ีชัก
นํา ชวยสนับสนุนใหผูบริหารของธุรกิจมีแรงกดดันในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลภายใน
และภายนอกองคกรซ่ึงทําใหเกิดการแขงขันเปนไปอยางรุนแรงของธุรกิจท่ีมีการบริหารงานโดย
คํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอม กอใหธุรกิจไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ท้ังนี้แรงกดดันจากสังคมท่ี
เกิดขึ้นเปนผลมาจาก แรงกดดันจากเทคโนโลยีดานเศรษฐกิจ รวมท้ังกฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับตางๆท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
กิจการ โดยท่ีผูบริหารจะตองสามารถควบคุมความสัมพันธดังกลาวกับบุคลากรในบริษัท ทําใหเกิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ไดแก การจูงใจบุคลากร โครงสรางองคกร ความเปนผูนํา และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงแรงกดดันจากสังคมประกอบดวย 3 ดาน ( ศิริวรรณ  เสรีรัตน ,2543) ไดแก 
ดานคานิยม(Values ) ดานความตองการ ( Needs) และดานบรรทัดฐาน (Norms) ดังนั้น แรงกดดัน
จากสังคมจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมในเชิงบวกตอธุรกิจในอนาคต 

ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ( Environmental Accounting Efficiency) ชวยให
ธุรกิจสามารถบริหารการจัดการดําเนินงานส่ิงแวดลอม และเกิดการยอมรับช่ือเสียงของบริษัท 
รวมท้ังผลการดําเนินงานของบริษัทและความมีศักยภาพการแขงขันท่ีดีขึ้น ซ่ึงสามารถวัดจาก
อัตราสวนระหวางปจจัย 2 ประเภท ( ศิริวรรณ  เสรีรัตน , 2543) ไดแก  ปจจัยท่ีนําเขา (Input) และ
ผลลัพธท่ีออกมา (Output) ท้ังนี้ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม จะคํานึงถึงตนทุนสําหรับ
ทรัพยากรต่ําสุดและ วิธีการใชทรัพยากรใหประหยัดหรือส้ินเปลืองนอยท่ีสุดซ่ึงเปนผลใหธุรกิจ
สามารถจัดการดําเนินงานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมใหประสบความสําเร็จไปดวยดี 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย เรื่องผลกระทบความรู
ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอ
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ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001  สาขาอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะทดสอบวาความรูความสามารถของนักบัญชี  การสนับสนุน
ของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม มีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ 
ISO 14001  สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยหรือไม อยางไร ซ่ึงผูวิจัยไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001  สาขาอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทย โดยผลลัพธท่ีไดจากการวิจัยสามารถท่ีจะนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุง
ความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม เพ่ือ
กอใหเกิดประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอกของกลุมธุรกิจ รวมท้ังการ
พัฒนาความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม 
เพ่ือใหไดเปรียบในการแขงขัน อีกท้ังยังชวยสงเสริมสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการการ
ดําเนินงานการบัญชีส่ิงแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหแกธุรกิจท่ีไดรับ ISO 
14001  สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย และเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนัก
บัญชีของธุรกิจใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือพัฒนา
ในการเรียนการสอนใหมีวิชาการบัญชีส่ิงแวดลอมใชในการสอนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 
                1. เพ่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจตอความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ
ผูบริหาร แรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 
14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร แรงกดดันจาก
สังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศไทยตามลักษณะประชากร 
 3. เพ่ือหาปจจัยดานความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรง
กดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขา
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยตามลักษณะทางบริษัท 
 4. เพ่ือศึกษาปจจัยดานความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และ
แรงกดดันจากสังคมท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมท่ีมีตอธุรกิจท่ีไดรับ ISO 
14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย 
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สมมุติฐานการวิจัย 
1. ประเภทธุรกิจท่ีแตกตางกันยอมมีความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ

ผูบริหาร  แรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมท่ีมีตอธุรกิจท่ีไดรับ ISO 
14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยแตกตางกัน 

2. ลักษณะทางประชากรของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอความรูความสามารถของ
นักบัญชี  การสนับสนุนของผูบริหาร  แรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมท่ีมีตอธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยแตกตางกัน 
 3. ลักษณะทางบริษัทท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอความรูความสามารถของนักบัญชี การ
สนับสนุนของผูบริหาร  แรงกดดันจากสังคม  ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมท่ีมีตอธุรกิจ
ท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยแตกตางกัน 
 4. ความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม 
มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมท่ีมีตอธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขา
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยแตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาจากฐานขอมูลของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต  ใน
ประเทศไทย 
 2. การศึกษาจะทําเฉพาะปจจัยของความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนจาก
ผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคมท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมเทานั้น 
 3. ศึกษา Sampling จากฐานขอมูลของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001  สาขาอุตสาหกรรมการ
ผลิตในประเทศไทย จํานวน 200  บริษัท จากบริษัทท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
ในประเทศไทย  จํานวน 432 บริษัท  
 
นิยามคําศัพท 
 1. การบัญชีส่ิงแวดลอม (Environmental Accounting หรือ Green Accounting) หมายถึง 
การบัญชีท่ีเปนการแสดงสารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบของส่ิงแวดลอมและผลการปฏิบัติงานดาน
ส่ิงแวดลอมขององคกรธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับของสังคม และครอบคลุมถึงการ
บัญชีสําหรับผลกระทบของธุรกิจท่ีมีตอปญหาส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจสรุปไดดังนี ้
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    1.1 การบัญชีสําหรับหนี้ สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น หรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากผลกระทบของการดําเนินงานของกิจการตอส่ิงแวดลอม 
    1.2 การบัญชีสําหรับการตีราคาทรัพยสินสวนเพ่ิม (Asset Revaluation) และประมาณ
การเงิน (Capital Projection) 
    1.3 การวิเคราะหในเรื่องท่ีสําคัญ เชน พลังงาน ของเสีย และการปกปองส่ิงแวดลอม 
    1.4 การประเมินการลงทุนโดยรวมถึงปจจัยส่ิงแวดลอม 
    1.5 การพัฒนาระบบบัญชี และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
    1.6 การประเมินตนทุนและประโยชนท่ีไดรับจากโครงการปรับปรุงส่ิงแวดลอม 
    1.7 พัฒนาเทคนิคดานการบัญชีเพ่ือนําเสนอสินทรัพย หนี้สิน และตนทุนในแงของ
นิเวศวิทยา(Ecological) ท่ีไมเปนตัวเงิน 

2. ISO 14000 หมายถึง ISO ท่ีจัดเปนลําดับของการพัฒนา และเผยแพรการจัดการ
มาตรฐานส่ิงแวดลอมโดยมาตรฐานองคกรสากล ซ่ึง ISO 14000 ใหแนวทางหรือขอบเขตสําหรับ
องคกรท่ีตองการพยายามจัดใหเขาระเบียบเวลา ปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอม แต ISO 14000 
ไมไดใชบังคับดวยกฎหมาย ส่ิงแวดลอมและไมใชเปนขอบังคับขององคกรแตเปนการยึดม่ันดวย
ความสมัครใจ เปนชุดของมาตรฐานท่ีประกอบไปดวยมาตรฐานหลายเลม เริ่มตนตั้งแตหมายเลข 
14001 จนถึง 14100 โดยแตละเลมเปนเรื่องของมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม 
 3. ISO 14001 หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  (Environmental 
Management Systems Specifications) หรือมาตรฐาน ISO14001 ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีระบุขอกําหนด
สําหรับนโยบายดานส่ิงแวดลอมและการจัดการองคกรใหสอดคลองกับกฎหมายและวัตถุประสงค
ในการลดและขจัดมลพิษการบริหารโครงการส่ิงแวดลอม การควบคุม การตรวจสอบและติดตาม
ผล การปรับปรุงระบบ การจัดเก็บเอกสารและการฝกอบรมตาง ๆ 
 4. สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ หมายถึง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑซ่ึงประกอบดวย 
5 ประเภท ตามเลข ISIC ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม แสดงดังตารางท่ี 1.1 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



8 
 
 

ตารางที่ 1.1  แสดงสาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ 

 
5. ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ( Environmental Accounting Efficiency ) หมายถึง 

การยอมรับ ช่ือเสียง ขององคกร รวมท้ังผลการดําเนินงานขององคกร และความมีศักยภาพการ
แขงขันท่ีดีขึ้น 

6. ความรูความสามารถของนักบัญชี (Accountants’ Competency) หมายถึง ความรูทาง
วิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และคานิยมจริยธรรมแนวคิดทางวิชาชีพ ท่ีจําเปนในการแสดง
ความสามารถทํางาน (Competence) ซ่ึงความสามารถเปนคุณสมบัติท่ีมีในตัวบุคคลท่ีทําใหบุคคล
นั้นสามารถทําหนาท่ีของตนได 

7. การสนับสนุนของผูบริหาร (Executives’ Support) หมายถึง พฤติกรรมผูบริหารซ่ึง
กําหนดทฤษฏีจุดมุงหมายเสนทาง (Path-goal theory) ท่ีแสดงความสัมพันธกับสถานะ (Status) 
ความเปนอยู (Well-being) และความตองการของผูใตบังคับบัญชา (Subordinates) การกระทําเพ่ือ
สรางความยินดี ความเปนมิตร และความเขากันได  อันไดแก การสนับสนุนดานงบประมาณ 
นโยบายดานการจัดการส่ิงแวดลอม และดานการจัดการฝกอบรม 
 8. แรงกดจากสังคม  (Social Pressures)  หมายถึง ลักษณะของวัฒนธรรมท่ีชักนํา และมี
แรงกดดันในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลประกอบดวย คานิยม (Values) ความตองการ
(Needs) และบรรทัดฐาน (Norms) ซ่ึงมีแรงกดดันตอบุคคลภายในวัฒนธรรมขององคกร แรงกดดัน
จากสังคมจะเกี่ยวของกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ลักษณะการประกอบอาชีพฯลฯ แรง
กดดันจากสังคม อันจะไดรับแรงกดดันจากเทคโนโลยีดานเศรษฐกิจ ระเบียบ กฏหมาย เปนตน โดย  

ประเภท ISIC สาขาอุตสาหกรรม จํานวนผูไดรับการ
รับรอง 

1. 252 ผลิตภัณฑพลาสติก     Plastic products 71 

2. 29 เครื่องจักรกลและอุปกรณ     Machinery and equipment 70 
3. 31 เครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ     Electrical machinery 74 
4. 32 วิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม     Radio, TV, 

communication equipment 
116 

5. 34/35 ยานยนต อุปกรณขนสง และการบํารุงรักษา     Motor 
vehicles/transport equipment 
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ผูบริหารจะตองสามารถควบคุมความสัมพันธกับบุคลากรทําใหเกิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวของไดแก การจูง
ใจบุคลากร  โครงสรางองคการ ความเปนผูนํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 2. ไดขอมูลในการวางแผนในการพัฒนาส่ิงแวดลอมของธุรกิจ 
 3. ไดขอมูลในการปรับปรุงขอมูลในรายงานบัญชีและการเงินใหชัดเจน โดยสรุปการ
ดําเนินงานท้ังดานดี และดานไมดีตามขอเท็จจริงโดยเสนอในรายงาน 
 4. ไดขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานดานส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม
และติดตามการประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมท้ังศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประเด็น
ส่ิงแวดลอม เชนระบบนิเวศน ปญหาโลกรอน มลภาวะ ฯลฯ 
 5. สรางภาพพจนท่ีดีใหกับองคกร เนื่องจากไดมีสวนรวมในการสรางสรรคจรรโลง
สภาพแวดลอมใหแกสังคมสวนรวม เปนผลใหภาพพจนขององคกรเปนท่ียอมรับของสังคม 
 6. ชวยลดตนทุนในระยะยาว เนื่องจากมีการพิจารณาถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาทําให
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด เปนผลใหตนทุนต่ําลง 
 7. เพ่ิมโอกาสในดานการคาทําใหการเจรจาทางดานการคาสะดวกยิ่งขึ้น เปนผลใหสามารถ
รักษาสวนแบงทางการตลาด และเพ่ิมขยายตลาดในอนาคตอีกดวย  
             8. สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบัญชีส่ิงแวดลอม 
 
กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ท่ี
กอใหเกิดผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชี เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ประสบการณทํางานทางดานบัญชี รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจท่ีไดรับ ISO 
14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ไดแก ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สินทรัพย
รวม รายไดตอป จํานวนพนักงาน บริษัทเคย/ไมเคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และการจัดการ
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ความรูความสามารถของนักบัญชี ไดแก ดานความรูทางวิชาชีพ ดานทักษะทาง
วิชาชีพ และดานคานิยม การสนับสนุนของผูบริหาร ไดแก ดานการสนับสนุนงบประมาณ ดาน
นโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม และดานการฝกอบรม และแรงกดดันจากสังคม ไดแก การยอมรับ
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จากลูกคา กฏหมายและระเบียบขอบังคับ รวมท้ังการแขงขันเชิงธุรกิจ ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ในประเทศไทย  
 2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ ผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชี 
การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของ
ธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



  ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
     (Independent variables)               (Dependent variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
 เพศ 
 อายุ 
 ระดับการศึกษา 
 สถานภาพ 
 ประสบการณทํางานทางดานบัญชี 
 รายไดตอเดือน 
 ตําแหนงงาน 

 

ความรูความสามารถของนักบัญชี 
 ดานความรูทางวิชาชีพ 
 ดานทักษะทางวิชาชีพ 
 ดานคานิยม 

 
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ค ว า ม รู
ความสามารถของนักบัญชี 
การสนับสนุนของผูบริหาร 
และแรงกดดันจากสังคม ที่มี
ตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมของธุรกิจที่ไดรับ 
ISO 14001สาขาอุตสาหกรรม
การผลิต ในประเทศไทย 

การสนับสนุนของผูบริหาร 
 ดานการสนับสนุนงบประมาณ 
 ดานนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม 
 ดานการฝกอบรม 

แรงกดดันจากสังคม 
 การยอมรับจากลูกคา 
 กฎหมายและระเบียบขอบังคับ 
 การแขงขันเชิงธุรกิจ 

ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ไดแก 
 ประเภทธุรกิจ 
 ทุนจดทะเบียน 
 สินทรัพยรวม 
 รายไดตอป 
 จํานวนพนักงาน 
 บริษัทเคย/ไมเคยไดรับรางวัล

ส่ิงแวดลอม 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
แนวความคิดที่เกี่ยวของ 
           ในการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ
ผูบริหารและแรงกดดันจากสังคมท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 
14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ผูทําวิจัยไดศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ มาสรุปเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 
ความสําคัญของการบัญชีส่ิงแวดลอม 
           การบัญชีส่ิงแวดลอมเปนการบัญชีท่ีรวบรวมและจัดทํารายงานขอมูลการบัญชีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือเปดเผยตอผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงการบัญชีส่ิงแวดลอมแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
          1. การบัญชีส่ิงแวดลอมท่ีแสดงภาพรวมระดับชาติ ( Environment National Accounting ) จะ
ร า ย ง า น เ กี่ ย ว กั บ ต น ทุ น แ ละ ค า ใ ช จ า ย ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม ท่ี รั ฐ บ า ลต อ ง ลง ทุ น ไ ป เ พ่ื อ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของประเทศใหมีความยั่งยืน ( Sustainable) เปนการแสดง
ขอมูลในระดับมหภาค 
          2. การบัญชีส่ิงแวดลอมทางบัญชีการเงิน ( Environment Financial Accounting ) เปนการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนของธุรกิจเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม มีการแสดงรายได คาใชจายท่ีอาจ
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม ตลอดจนภาระหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตหากไมไดปฏิบัติตามกฏหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม การรายงานดังกลาวแสดงในระดับจุลภาคตอบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอก ปกติจะแสดงการเปดเผยขอมูลดังกลาวตามมาตรฐานหรือขอบังคับท่ีทางราชการกําหนด
ไว ตัวอยางเชน ในประเทศญี่ปุน กระทรวงส่ิงแวดลอม ( Ministry of Environment) จะออก
กฎหมายใหธุรกิจตางๆของญี่ปุนเปดเผยขอมูลการบัญชีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม สําหรับในประเทศไทย
ยังไมมีมาตรฐานหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบัญชีส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ จึงไมเห็นรายงานการบัญชี
ส่ิงแวดลอมในรายงานประจําปของกิจการ 

3.การบัญชีส่ิงแวดลอมทางบัญชีบริหารหรือการบัญชีบริหารส่ิงแวดลอม (Environmental 
Management Accounting) เปนการเปดเผยและจัดทํารายงานขอมูลดานการลงทุน ดานตนทุนและ
รายไดท่ีเปนผลกระทบจากการบริหารส่ิงแวดลอมของกิจการ เปนการจัดทํารายงานตอฝายบริหาร
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ภายในของกิจการ เนื่องจากปจจุบันมีการสงออกสินคาท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 
หรือทําลายบรรยากาศของโลก หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูจํากัด องคกรดานส่ิงแวดลอมสากล
ของยุโรปและอเมริการวมท้ังของสหประชาชาติ จึงบัญญัติมาตรการตางๆ เชน ISO 14000 กิจการ
ช้ันนําท่ีคาขายในระดับสากลจะตองมีระบบบริหารส่ิงแวดลอมท่ีเปนมาตรฐาน  สําหรับการบัญชี
บริหารส่ิงแวดลอมเปนเครื่องมือท่ีสนับสนุนการบริหารส่ิงแวดลอมโดยตรงเพราะจะทําใหฝาย
บริหารทราบภาวะการลงทุนรวมท้ังรายไดและตนทุนดานส่ิงแวดลอม เชน การบําบัดน้ําเสีย การใช
เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด ( Cleaner Technology) อันจะเปนประโยชนตอการบริหารธุรกิจ และ
ในปจจุบันกิจการช้ันนําของประเทศไทยบางแหงไดมีการประยุกตการบัญชีส่ิงแวดลอมมาใช ซ่ึง
สวนใหญเปนการริเริ่มจากแผนกผลิตมากกวาแผนกบัญชี (ดวงมณี  โกมารทัต, 2008) 

ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาไดใหความสนใจกับการบัญชีส่ิงแวดลอมเพ่ิมมากขึ้น 
โดยชาวอเมริกาเริ่มตระหนักวาปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาท่ียากในการแกไข ท้ังนี้จะเห็นไดจากมี
การออกกฎหมายเพ่ือลงโทษกิจการท่ีปลอยของเสียและมลภาวะสูสังคม โดยใชนโยบายวาถาผูใด
กอมลภาวะจะตองเปนผูชดใชความเสียหายท่ีเกิดขึ้น (The Polluter Pays Principle) แตพบวาเอกชน
ไมสามารถรับภาระในการกําจัดมลภาวะได สวนภาครัฐเองก็ไมสามารถจะกําจัดไดในเวลาอันส้ัน
เชนกันเพราะตองใชงบประมาณสูงมาก สําหรับประเทศแถบเอเชียและประเทศไทยนั้นมีการเริ่มให
ความสนใจตอปญหาส่ิงแวดลอมดังกลาวมาตั้งแตประมาณป พ.ศ.2535 แตยังไมแพรหลายและเปน
ท่ีรูจักในวงกวางมากนัก อาจเนื่องมาจากวายังเปนความรูใหมและไมคอยมีผูรูหรือยังไมมีตํารา
ประกอบมากนัก รวมถึงยังไมมีผูศึกษาอยางจริงจัง ประกอบกับกฏหมายท่ีใชบังคับในเรื่องดังกลาว
ยังมีไมมากนักและยังไมชัดเจน รวมถึงเม่ือเศรษฐกิจในภาคพ้ืนเอเชียไดประสบปญหาวิกฤตการณ
อยางเชนปจจุบันและอยูในภาวะถดถอยลงดวย จึงทําใหความสนใจในเรื่องส่ิงแวดลอมของกิจการ
บางแหงจึงลดลง ( ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล , 2542:291) 

สําหรับปจจุบันการบัญชีส่ิงแวดลอมไดเพ่ิมความเกี่ยวของกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ
มากขึ้น เนื่องจากมลภาวะท่ีมีตอส่ิงแวดลอมนั้นไดสงผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองท่ัวโลก ดังนั้น หนวยงานระดับประเทศและระหวางประเทศจึงมีความพยายามท่ีจะเพ่ิม
มาตรการเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม รวมท้ังลดและปองกัน ตลอดจนบรรเทาผลกระทบจากมลภาวะซ่ึง
สงผลทําใหเกิดแนวโนมท่ีกิจการจะตองเปดเผยขอมูลตอสังคมเกี่ยวกับนโยบายดานส่ิงแวดลอม 
วัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม ( ผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ, 2542 : 280) ตลอดจนการยอมรับ
ช่ือเสียงขององคกรรวมท้ังผลการดําเนินงานขององคกรและความมีศักยภาพการแขงขันท่ีดีขึ้นของ
กิจการ ดังนั้น เพ่ือแสดงถึงความเอาใจใสและตระหนักในปญหาดังกลาวควบคูไปกับการทําธุรกิจ 
และใหความสนใจการบัญชีและการรายงานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหมีความสําคัญและความจํา
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เปนมากยิ่งขึ้น เพราะจากการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมของกิจการนั้นจะมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของงบการเงินตอผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูลงทุน เจาหนี้ รัฐบาล สาธารณชน และผูสนใจโดยท่ัวไป 
นอกจากนั้นกิจการท่ีรับผิดชอบตอสิงแวดลอมจะตองมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถลดความเส่ียงทางดานการเงินของกิจการอันเกิดจาก
คาใชจายหรือผลเสียหายทางดานส่ิงแวดลอม และยังทําใหเกิดผลประโยชนในดานตางๆ เชน ขวัญ
และกําลังใจของพนักงาน ผลประโยชนดานภาษีและลดคาปรับตนทุนการดําเนินงานท่ีต่ํา สราง
ช่ือเสียงใหกิจการ ตลอดจนสามารถเพ่ิมโอกาสในการแขงขัน (สํานักกํากับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียน
การคา กระทรวงพาณิชย,2543:310) จึงกลาวไดวา ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย (Stakeholder) ตองให
ความรวมมือและสงเสริมใหกิจการท่ีดําเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม 
 
แนวคิดการบัญชีส่ิงแวดลอมในมุมมองของการบัญชีการเงิน 

การบัญชีส่ิงแวดลอมเปนศาสตรแขนงหนึ่งของวิชาการบัญชี ภายใตแนวคิดของการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน โดยส่ิงแวดลอมในท่ีนี้ หมายถึง ธรรมชาติท่ีแวดลอมไปดวย อากาศ 
น้ํา พ้ืนดิน พันธุพืช พันธสัตวตางๆ และทรัพยากรสูญส้ิน เชน เหมืองแร เช่ือเพลิงจากฟอสซิล เปน
ตน ซ่ึงนักบัญชีมีความพยายามท่ีจะใหมีการบันทึก การรับรู และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดการ
ดานส่ิงแวดลอม โดยยึดหลักการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยอาจสรุปไดวา การบัญชีส่ิงแวดลอม 
หมายถึง การบัญชีท่ีแสดงสารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบของส่ิงแวดลอมและผลการปฏิบัติงานดาน
ส่ิงแวดลอมขององคกรธุรกิจ การบัญชีเพ่ือส่ิงแวดลอมจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
ส่ิงแวดลอมและอุตสาหกรรมตางๆ ( ดวงมณี  โกมารทัต , 2545 : 70) 

ในปจจุบันความแตกตางในกฏหมายและขอบังคับของนานาประเทศ จะเห็นไดวาบาง
ประเทศบังคับใหธุรกิจตองเปดเผยผลกระทบดานส่ิงแวดลอมซ่ึงเกิดจากการดําเนินงาน สวนบาง
ประเทศก็ไมไดกําหนดเปนขอบังคับและกฏระเบียบโดยเฉพาะ แตเม่ือใดก็ตามท่ีกิจการได
กอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมก็จะตองจายคาปรับและเงินชดเชยคาเสียหายแกผูเกี่ยวของ
เปนจํานวนมาก กรณีเชนนี้ไดสงผลใหฝายบริหารตองหันมาใสใจและใหความสําคัญตอระบบการ
บัญชีส่ิงแวดลอมโดยสมัครใจ ท้ังนี้มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบัญชีส่ิงแวดลอมมากบาง นอยบาง 
ตลอดจนสถาบันการบัญชีและองคกรอนุรักษส่ิงแวดลอมท้ังในระดับประเทศและระดับโลกได
ทําการศึกษาแนวคิด หลักการและวิธีรายงานทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเหมาะสมกับ
สภาพการณ (ดวงมณี  โกมารทัต , 2545 : 70) 

ดานภาคการเงินและการบัญชี นักบัญชีควรเขาไปมีบทบาทในการกระตุนใหธุรกิจมีความ
สนใจในการจัดการดานส่ิงแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพเปน
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ประโยชนตอท้ังกิจการและสาธารณชนในระดับสากล ตั้งแตปลายป พ .ศ .2535 องคการ
สหประชาชาติไดตั้งคณะทํางานในการกําหนดมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบัญชีและรายงาน ( The 
Intergovernmental Working Group of Export International Standards of Accounting and 
Reporting : ISAR) ซ่ึงคณะทํางานไดใหความสนใจในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีส่ิงแวดลอม และ
ไดดําเนินการศึกษาวิจัยมากมายท้ังในระดับชาติและในระดับกิจการอยางตอเนื่องมาโดยตลอด เพ่ือ
ระบุแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุด รวมท้ังลดความแตกตางในทางปฏิบัติและเพ่ือใหประเทศ
สมาชิกพิจารณาสถานะของประเทศตนในการกําหนดมาตรฐาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติของตนให
สอดคลองกับประเทศสมาชิกอ่ืน ซ่ึง ISAR ไดออกเปนรายงานแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม ( UNCTAD-ISAR Report-Environmental Financial Accounting ) และไดมีการ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางบัญชีส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องตลอดมา เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันในระดับสากล ( ผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ , 2542 : 279) ท้ังนี้ ISAR ไดใหแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบัญชีส่ิงแวดลอม โดยครอบคลุมถึงการรับรูตนทุนส่ิงแวดลอม การรับรูหนี้สินดาน
ส่ิงแวดลอม การบันทึกรับรูคาชดเชยท่ีคาดวาจะไดรับจากบุคคลท่ีสาม การวัดมูลคาหนี้สินดาน
ส่ิงแวดลอม การบัญชีดานตนทุนส่ิงแวดลอม และหนี้สินดานส่ิงแวดลอมซ่ึงเกี่ยวของกับคํานิยาม
ของสินทรัพยและหนี้สินตามแมบทการบัญชี กลาวคือ รายการท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมจะบันทึก
และรับรูเปนองคประกอบของงบการเงินไดก็ตอเม่ือรายงานดังกลาวเปนไปตามคํานิยามของ
องคประกอบของงบการเงินและเขาเกณฑการรับรูรายการ ( ผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ , 2542 : 
282 -288) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับตนทุน คาใชจาย หรือสินทรัพยสําหรับส่ิงแวดลอม 

การบัญชีสินทรัพยดานตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอมเปนการกลาวถึง ตนทุนดานส่ิงแวดลอม
ท่ีมีองคประกอบท่ีจะสามารถรับรูเปนสินทรัพยไดตามเง่ือนไขตามหลักเกณฑท่ีเหมาะสม และ
สามารถวัดคาไดอยางนาเช่ือถือ 

1. การรับรูตนทุนส่ิงแวดลอม ( Recognition) 
ในแนวทางปฏิบัติดังกลาวกําหนดใหกิจการจะตองรับรูตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอมในรอบ

บัญชีท่ีเกิดขึ้น หากตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอมดังกลาวอยูในเกณฑท่ีจะรับรูเปนสินทรัพยได กิจการ
จะตองบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยและตัดจําหนายตามท่ีเห็นสมควร 

ในบางกรณีตนทุนส่ิงแวดลอมอาจมีความสัมพันธตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในงวดบัญชี
กอนรวมถึงความเสียหายตอทรัพยสินท่ีเกิดกอนการรวมกิจการ หรืออุบัติเหตุ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ
กอนงวดปจจุบันท่ีตองกําจัด และตนทุนท่ีชวยกําจัดส่ิงปฏิกูลของสินทรัพยท่ีเกิดขึ้นในงวดบัญชี
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กอน มาตรฐานการบัญชีโดยท่ัวไปจะไมรวมตนทุนส่ิงแวดลอมท่ีปรับปรุงของงวดบัญชีกอน เวน
แตกรณีมีการเปล่ียนแปลงทางบัญชี หรือแกไขขอผิดพลาดท่ีสําคัญ ตัวอยางขางตนโดยท่ัวไปไม
เหมาะสมท่ีจะปรับปรุงคาใชจายของงวดกอน (ผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ , 2542 : 283) 

ตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอมจะถูกบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยก็ตอเม่ือ 
1. เพ่ิมความสามารถหรือปรับปรุงความปลอดภัยหรือปผระสิทธิภาพของสินทรัพยอ่ืนๆท่ี

กิจการเปนเจาของ 
2. ลดหรือปองกันไมใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากผลของการ

ดําเนินงานในอนาคตของกิจการ 
3. การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
คํานิยามของสินทรัพยในแมบทการบัญชีไดกําหนดวา กรณีตนทุนท่ีเกิดขึ้นในกิจการท่ีจะ

สามารถกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐศาสตรในอนาคต ซ่ึงกิจการพึงจะรับรูเปนรายจายฝายทุน
และทยอยตัดเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ตนทุนส่ิงแวดลอมท่ี
เปนไปตามขอบเขตขางตนใหบันทึกเปนรายจายฝายทุน รายจายฝายทุนควรพิจารณาใหเหมาะสม
กับตนทุนส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นวาเพ่ือเหตุผลของความปลอดภัยดานส่ิงแวดลอม หรือชวยลดหรือ
ปองกันมลภาวะส่ิงแวดลอม หรือเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอมในอนาคต ท่ีตนทุนดังกลาวอาจจําเปน หาก
กิจการจะไดรับหรือไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจในอนาคตอยางตอเนื่อง 

ตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอมหลายๆอยางๆไมกอใหเกิดประโยชนในอนาคต หรือไมสัมพันธ
กับประโยชนในอนาคตอยางท่ีจะบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพย ตัวอยางเชน การบําบัดน้ําเสีย 
คาใชจายจากการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม คาตรวจสอบ คาปรับจากการไมปฏิบัติตาม
กฏหมายส่ิงแวดลอม รวมท้ังคาชดเชยความเสียหายตอบุคคลท่ีสามจากความเสียหายดาน
ส่ิงแวดลอม เปนตน ใหตัดเปนรายจายทันที 

กรณีกิจการรับรูตนทุนส่ิงแวดลอมเปนสินทรัพยท่ีมีความสัมพันธกับสินทรัพยอ่ืน กิจการ
ตองรับรูตนทุนส่ิงแวดลอม โดยแสดงรวมเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยนั้นดวย ไมควรรับรูเปน
รายการแยกตางหาก ในหลายกรณีท่ีตนทุนส่ิงแวดลอมท่ีบันทึกเปนรายจายฝายทุนมีความเกี่ยวของ
กับสินทรัพยอ่ืนและไมสามารถระบุหรือแยกประโยชนในอนาคตของตนทุนส่ิงแวดลอมได 
ประโยชนในอนาคตของตนทุนดังกลาวจะเกี่ยวโยงกับสินทรัพยอ่ืนท่ีกอใหเกิดประโยชนในการ
ดําเนินงานของกิจการ ตัวอยางเชน การขนยายแรใยหินออกจากอาคาร (ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล , 
2542 : 298) 
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2. การวัดมูลคาตนทุนส่ิงแวดลอม (Measurement) 
เม่ือบันทึกรับรูตนทุนส่ิงแวดลอมเปนรายจายฝายทุน และถือเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย

อ่ืนแลว สินทรัพยท่ีรวมกันดังกลาวตองทดสอบถึงการดอยคา และความเหมาะสมของการปรับลด
มูลคา เนื่องจากในบางกรณีผลของการรวมกันดังกลาวจะทําใหบันทึกสูงกวา Recoverable Value 
เปนผลใหสินทรัพยท่ีรวมกันดังกลาวตองทดสอบความดอยคา ทํานองเดียวกับการบันทึกตนทุน
ส่ิงแวดลอมเปนรายจายฝายทุนแยกตางหากก็ตองทดสอบการดอยคาดวย ขณะเดียวกันการรับรูและ
การวัดคาของการดอยคาท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมก็เปนไปตามหลักการเดียวกันของการดอยคาอ่ืน 
ซ่ึงความไมแนนอนสูง โดยเฉพาะกรณีท่ีถูกกลาวหาวามีผลกระทบตอมลภาวะของส่ิงแวดลอมตอ
มูลคาสินทรัพยของผูอ่ืนก็ตองพิจารณาถึงผลกระทบนั้นดวย ( ผองพรรณ   เจียรวิริยะพันธ , 2542 : 
284) 
 
 แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินที่มีตอส่ิงแวดลอม 

การบัญชีหนี้สินส่ิงแวดลอมเปนการประเมินถึงภาระผูกพันท่ีกอใหเกิดตนทุนสําหรับ
ส่ิงแวดลอมท้ังภาระผูกพันท่ีเกิดขึ้นแลวและมีผลมาจากงวดบัญชีกอน ภาระผูกพันในงวดบัญชี
ปจจุบันและภาระผูกพันท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีหลักเกณฑในการรับรูและวิธีการวัดมูล
คาท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติใชกับรายการหนี้สินดานส่ิงแวดลอม (ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล , 2542 : 299-
300) ดังตอไปนี้ 

1. การรับรูหนี้สินส่ิงแวดลอม ( Recognition) 
          หนี้สินดานส่ิงแวดลอม หมายถึง ภาระผูกพันเกี่ยวกับตนทุนส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในกิจการ 
และเปนไปตามหลักเกณฑการรับรูหนี้สิน หากจํานวนเงินหรือระยะเวลาของคาใชจายท่ีกอใหเกิด
หนี้สินไมแนนอน 
          กิจการจะตองรับรูหนี้สินท่ีมีตอส่ิงแวดลอมตามปกติ เม่ือภาระผูกพันท่ีกอใหเกิดตนทุน
สําหรับส่ิงแวดลอม ซ่ึงภาระผูกพันดังกลาวรวมถึงภาระผูกพันทางกฏหมาย ภาระผูกพันท่ีกิจการ
กําหนดขึ้น หรือ ภาระผูกพันท่ีเกิดจากแนวคิดทางคุณธรรมและจริยธรรม 
          ในบางสถานการณ กิจการอาจจะไมสามารถประมาณการจํานวนหนี้สินท่ีมีตอส่ิงแวดลอมได
ท้ังหมดหรืออาจจะประมาณการไดเพียงบางสวน กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงท่ีวาหนี้สินท่ีมีตอ
ส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้น และเปดเผยขอเท็จจริงของการไมสามารถประมาณการจํานวนหนี้สินพรอม
ดวยเหตุผลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเม่ือความเสียหายทางส่ิงแวดลอมเกี่ยวของกับ
ทรัพยสินของกิจการเอง หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานและมีผลกระทบตอทรัพยสินของผูอ่ืนโดยท่ี
กิจการไมสามารถแกไขได กิจการจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเสียหายดังกลาวในหมายเหตุ
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ประกอบงบการเงินหรือเปดเผยในรายงานท่ีแยกจากงบการเงิน เม่ือมีความเปนไปไดท่ีกิจการ
อาจจะสามารถแกไขความเสียหายดังกลาวไดภายในรอบบัญชีถัดไป กิจการจะตองเปดเผยหนี้สินท่ี
อาจจะเกิดขึ้นไวดวย 

แมวาจะไมมีภาระผูกพันใดสําหรับกิจการในการท่ีจะแกไขความเสียหายทางส่ิงแวดลอม 
ณ วันท่ีในงบดุล แตสถานการณอาจจะเปล่ียนแปลงไปในรอบบัญชีถัดไป ตัวอยางเชน การออก
กฏหมายใหมหรือการขายสินทรัพยของกิจการก็จะถือเปนภาระผูกพัน ซ่ึงตองพิจารณารับรูหรือ
เปดเผยถึงขอบเขตของความเสียหายทางส่ิงแวดลอมท่ีมีตอทรัพยสินของกิจการและตอทรัพยสิน
ของผูอ่ืน เปนตน 
           สําหรับตนทุนในอนาคตเพ่ือปรับสภาพสถานท่ีซ่ึงเกี่ยวของกับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในงวด
กอนเพ่ือจัดเตรียมสินทรัพย หรือกิจกรรมในการดําเนินงานและไดรับรูเปนหนี้สินดานส่ิงแวดลอม
แลว ในขณะท่ีความเสียหายท่ีเกี่ยวของไดเกิดขึ้น ควรรับรูเปนรายจายฝายทุน ซ่ึงหมายถึง การ
บันทึกตนทุนส่ิงแวดลอมเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยท่ีเกี่ยวของ หรืออาจบันทึกแยกเปนสินทรัพย
ตางหากตามความเหมาะสม 

2. การวัดมูลคาหนี้สินส่ิงแวดลอม (Measurement) 
 กิจการจะตองประมาณการหนี้สินท่ีมีตอส่ิงแวดลอม โดยใชประมาณการท่ีดีท่ีสุด โดย
กิจการจะตองเปดเผยรายละเอียดของวิธีการท่ีใชในการประมาณการในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ในบางกรณี หากกิจการไมสามารถประมาณการหนี้สินดังกลาวได กิจการจะตองเปดเผย
ขอเท็จจริงและเหตุผลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในบางสถานการณ อาจจะเปนการยากท่ีจะพิจารณาประมาณการหนี้สินท่ีมีตอส่ิงแวดลอม
เนื่องจากความไมแนนอนของปจจัยหลายอยาง แตกิจการจะสามารถประมาณ “ชวงของการ
สูญเสีย” (range of loss) ได กิจการจะใชประมาณการท่ีดีท่ีสุดท่ีอยูในชวงของการสูญเสียดังกลาว 
หากกิจการไมสามารถพิจารณาหา “ประมาณการท่ีดีท่ีสุด”ได กิจการตองรับรูประมาณการขั้นต่ํา
ของชวงเปนอยางนอย 

สําหรับหนี้สินท่ีมีตอส่ิงแวดลอมท่ีจะยังไมไดชําระในระยะเวลาอันใกล กิจการควรวัด
มูลคาหนี้สินดวยมูลคาปจจุบันในการประมาณการคาใชจายในอนาคตท่ีจําเปนตองมี โดยอยูบน
พ้ืนฐานปจจุบันของตนทุนในการดําเนินการตามกิจกรรมท่ีตองมี รวมท้ังกฏหมายและขอกําหนด
อ่ืนท่ีมีอยู การวัดมูลคาหนี้สินดวยตนทุนปจจุบันท้ังหมด (Full Cost)ตองพิจารณาถึงการยอมรับได
ดวย สําหรับตนทุนท่ีรับผิดชอบในระยะยาว ใหคาดคะเนคาใชจายในอนาคตตามระยะเวลาท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินการก็สามารถนํามาใชได วิธีการท่ีใชก็ตองเปดเผยไวดวย กรณีท่ีใชวิธีการตัง้

DPU



คาเผ่ือ จํานวนเงินท่ีใชประมาณการของคาเผ่ือท่ีจําเปนท้ังหมดตองครอบคลุมถึงตนทุนท่ีรับผิดชอบ
ในระยะยาว ซ่ึงตองนํามาเปดเผยดวย       

   
แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูคาชดเชย 

ส่ิงท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากบุคคลท่ีสามจะตองไมหักกลบกับหนี้สินท่ีมีตอส่ิงแวดลอม แต
จะตองบันทึกแยกตางหากเปนสินทรัพย นอกเสียจากวาไดรับสิทธิตามกฏหมาย เม่ือเปนจํานวนหัก
กลบเนื่องจากไดรับสิทธิตามกฏหมาย กิจการจะตองเปดเผยจํานวนเต็มของท้ังหนี้สินท่ีมีตอ
ส่ิงแวดลอมและส่ิงท่ีคาดวาจะไดรับคืนดวย  และหากกิจการคาดวาจะจําหนายสินทรัพยท่ีเกี่ยวของ
หรือเศษซากได ก็ควรนํามาหักกลบกับหนี้สินดานส่ิงแวดลอม (ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล , 2542 : 
299) 
 
แนวคิดการบัญชีส่ิงแวดลอมในมุมมองของการบัญชีบริหาร 

แนวคิดในมุมมองนี้เปนการบัญชีท่ีระบุ ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เสนอตอผูบริหารทุกระดับภายใน
องคกร ท้ังนี้เพ่ือใหฝายบริหารไดใชรายละเอียดดงักลาวเปนเครื่องมือในการบริหารส่ิงแวดลอมของ
กิจการ เนื่องจากการเสนอการบัญชีส่ิงแวดลอมในมุมมองนี้จะแตกตางจากมุมมองทางการบัญชี
การเงินตรงท่ีผูใชขอมูล คือบุคคลหรือหนวยงานท่ีอยูภายในกิจการและไมจําเปนจะตองรายงานท่ี
อยูภายในกิจการ และไมจําเปนท่ีจะตองรายงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ทําใหเกิด
การบัญชีส่ิงแวดลอม(Environmental Management Accounting) เนื่องจากธุรกิจแตละแหงมีระบบ
การบริหารส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน จึงสงผลใหเกิดระบบการบัญชีบริหารส่ิงแวดลอมท่ีแตกตาง
กันไปดวย (ดวงมณี  โกมารทัต , 2545 : 72) ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการจัดทําการบัญชีบริหาร
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนบรรทัดฐานสําหรับธุรกิจถือปฏิบัติ แตอยางไรก็ตามมีหนวยงานราชการ สถาบัน 
หรือองคการพิทักษส่ิงแวดลอมท้ังในระดับประเทศ ระดับโลกหลายแหง ไดมีการกําหนดแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีบริหารส่ิงแวดลอมแลว 

วัตถุประสงคสําคัญของการบัญชีบริหารส่ิงแวดลอม คือ การวิเคราะห ประมวลผลและ
จัดทํารายงานขอมูลและสารสนเทศเสนอตอผูบริหารทุกระดับขององคกร ซ่ึงฝายบริหารจะสามารถ
นํารายละเอียดดังกลาวไปใชประโยชนในเรื่องตางๆ (ดวงมณี  โกมารทัต , 2545 : 72) ดังตอไปนี้ 

1.) การออกแบบผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (Environmental 
Product Design) 
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2.) กา ร อ อ ก แ บบ ก ร ะ บ ว น กา ร ผ ลิ ต โ ด ยคํ า นึ ง ถึ ง ผ ลก ร ะ ท บ ด า น ส่ิง แ ว ด ล อ ม 
(Environmental Process Design) 

3.) การจัดหาปจจัยการผลิต (Purchasing Logistics) 
4.) การควบคุมตนทุนการปฏิบัติงาน (Operational Cost Control) 
5.) การปนสวนตนทุน (Cost Allocation) 
6.) การกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ (Product Pricing) 
7.) การประเมินผลการปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอม (Environmental Performance 

Evaluation) 
8.) การตัดสินใจโครงการลงทุนดานส่ิงแวดลอม (Environmental Capital Expenditure) 
9.) การกําจัดของเสีย (Waste Management) 
10.) การบริหารเพ่ือนํากลับมาใชใหม (Recycle Management) 
11.) การวางกลยุทธดานส่ิงแวดลอม (Environmental Strategic Planning) 
12.) การวิเคราะหวัฎจักรผลิตภัณฑ (Product Life-Cycle Analysis) 
13.) การประเมินตนทุนดานส่ิงแวดลอมโดยรวม (Total Cost Assessment) 

            จะเห็นไดวาการบัญชีบริหารส่ิงแวดลอมใหประโยชนตอฝายบริหารหลายประการ และ
บุคลากรท่ีไดรับผลกระทบจากการประยุกตการบัญชีบริหารส่ิงแวดลอม ก็คือนักบัญชีบริหาร ซ่ึง
จะตองมีความรูความเขาใจในระบบการบัญชีบริหารส่ิงแวดลอมเปนอยางดี ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญ
ของนักบัญชีบริหาร (ดวงมณี  โกมารทัต , 2543 : 73) ไดแก 

1.) ปรับปรุงระบบขอมูลท่ีมีอยูใหเปนระบบขอมูลเพ่ือการบริหารส่ิงแวดลอม 
2.) การวางแผนธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม มีการคาดคะเนรายไดตนทุน

และคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
3.) การประมวลผลและจําแนกประเภทตนทุนส่ิงแวดลอม 
4.) ปรับปรุงวิธีการปนสวนตนทุนและการคํานวณตนทุนส่ิงแวดลอมเขาผลิตภัณฑ 
5.) การประเมินและวิเคราะหโครงการลงทุนอันเนื่องจากการบริหารส่ิงแวดลอม เชน 

โครงการบําบัดน้ําเสีย โครงการขจัดมลภาวะ สารพิษ และของเสียอันตราย เปนตน 
6.) การวิเคราะหตนทุน ผลได ประสิทธิภาพ และเงินลงทุนภายหลังการปรับปรุงดาน

ส่ิงแวดลอม 
7.) การตรวจสอบส่ิงแวดลอม (Environmental Audit) ในกิจการอ่ืนกอนตัดสินใจรวมหรือ

ควบกิจการ 
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8.) การประเมินผลกระทบตนทุนส่ิงแวดลอมและความเส่ียงภัยทางการเงิน เพ่ือนําไป
วางแผนธุรกิจในระยะยาว 

9.) จัดใหมีระบบขอมูลและการจัดทํารายงานท่ีสนับสนุนโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมซ่ึง
เกิดขึ้นตามขอบังคับของทางราชการ หรือโครงการท่ีธุรกิจดําเนินการเองโดยสมัครใจ 

10.) จัดทําขอมูล สารสนเทศ และรายงานท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมแกฝายบริหาร
หนวยงานท่ีตองการ 
 
แนวคิดการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอม 

การเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับตนทุน และหนี้สินดานส่ิงแวดลอม มีความสําคัญตอการให
ความชัดเจน หรือเปนการอธิบายเพ่ิมเติมรายการท่ีมีอยูในงบดุล หรืองบกําไรขาดทุน โดยอาจแสดง
ไวในงบการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือในบางกรณีอาจเปดเผยไวเปนรายงาน
แยกตางหากเปนการเฉพาะจากงบการเงิน ท้ังนี้การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเปนการ
สะทอนถึงทัศนะความรับผิดชอบตอสังคมอันเปนวัตถุประสงคอันชอบธรรมของธุรกิจ การเปดเผย
ดังกลาวเปนความพยายามอยางหนึง่ท่ีจะใหขอมูลนอกเหนือจากขอมูลในงบการเงินตามปกติ การ
เปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมอาจนําเสนอและเปดเผยโดยผลบังคับทางกฏหมาย หรือโดยความ
สมัครใจของกิจการ ซ่ึงการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมควรเปนไปตามลําดับตอไปนี้ (ศุภมิตร  เต
ชะมนตรีกุล , 2542 : 301-303) 

1. ตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอม (Environment Costs) ซ่ึงมีลักษณะการเปดเผยดังนี้ 
1.1 ประเภทของรายการท่ีพิจารณาใหเปนตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอม ตัวอยางเชน การ 

รักษาสภาพน้ํา การกําจัดของเสีย การแกไขบําบัดการนําของเสียกลับมาใชใหม เปนตน 
1.2 รายการท่ีรวมอยูในตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอม 
1.3 จํานวนของตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอมท่ีหักออกจากรายได ตนทุนท่ีแยกประเภท 

เปนตนทุนเกี่ยวกับการดําเนินงาน(Operating Cost) หรือตนทุนท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน(Non-
operating Cost) ตนทุนท่ีแยกแยะตามลักษณะและขนาดของธุรกิจและ /หรือประเภทของ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับกิจการ รวมถึงจํานวนตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอมท่ีไดบันทึกเปนตนทุน
ของสินทรัพยในระหวางงวดดวย 

    1.4 เปดเผยตนทุนท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นและเปนผลมาจากโทษปรับและ 
โทษของการไมปฏิบัติตามกฏหมาย ขอบังคับท่ีมีตอส่ิงแวดลอม รวมท้ังการชดเชยคาเสียหายท่ีเกิด
จากการสูญเสียหรือบาดเจ็บท่ีมีสาเหตุมาจากความเสียหายและมลพิษทางส่ิงแวดลอมใหแกบุคคลท่ี
สาม เปนรายการแยกตางหาก 
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   1.5 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับโทษปรับ โทษของการไมปฏิบัติตามและการชดใชคาเสีย 
หายท่ีแตกตางจากตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ซ่ึงไมกอใหเกิดประโยชนกลับคืนสูกิจการเปน
รายการแยกตางหาก 

1.6 ตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอมท่ีบันทึกเปนรายการพิเศษเปนรายการแยกตางหาก 
             2. หนี้สินท่ีมีตอส่ิงแวดลอม (Environment Liabilities) ซ่ึงมีลักษณะการเปดเผยดังนี้ 

2.1 เปดเผยหนี้สินท่ีมีตอส่ิงแวดลอมเปนรายการแยกตางหากในงบดุลหรือในหมาย 
เหตุประกอบงบการเงิน 

2.2 ขอมูลพ้ืนฐานท่ีใชในการวัดคาของหนี้สินท่ีมีตอส่ิงแวดลอม (วิธีมูลคาปจจุบันหรือ 
วิธีตนทุนปจจุบัน) 

2.3 ประเภทของหนี้สิน ดังตอไปนี้ 
                  ก) คําอธิบายยอๆเกี่ยวกับประเภทของหนี้สิน 
                  ข) คําช้ีแจงเกี่ยวกับเวลาและเง่ือนไขของการชําระคืน 

เม่ือมีความไมแนนอนอยางเปนสาระสําคัญตอจํานวนของหนี้สินหรือระยะเวลาท่ีจะชําระ
คืน กิจการจะตองเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับขอเท็จจริงดังกลาวดวย 

3. นโยบายทางการบัญชี (Accounting policies) นโยบายทางการบัญชีใดท่ีระบุไดวา
เกี่ยวของกับหนี้สินและตนทุนส่ิงแวดลอม ( ผองพรรณ  เจียรวิริยะพันธ , 2542 : 290) 

4. เรื่องอ่ืนท่ัวไป (General) 
4.1 ลักษณะของหนี้สินท่ีมีตอส่ิงแวดลอมและตนทุนท่ีไดรับรูในงบการเงิน รวมถึง 

คําอธิบายยอๆเกี่ยวกับความเสียหายทางส่ิงแวดลอม กฏหมายหรือขอบังคับท่ีกําหนดใหตองมีการ
แกไขส่ิงแวดลอม และกฏหมายหรือเทคโนโลยีปจจุบันใดๆท่ีคาดวาจะมีการเปล่ียนแปลงอยาง
สมเหตุสมผลและมีผลกระทบตอจํานวนท่ีไดตั้งไว 

4.2 ประเภทของส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับกิจการและอุตสาหกรรมของกิจการซ่ึง 
รวมถึงนโยบายอยางเปนทางการและแผนงานท่ีกิจการนํามาปรับใช หากไมมีนโยบายหรือแผนงาน
อยูเดิม กิจการจะตองกลาวถึงขอเท็จจริงดังกลาวดวย รวมท้ังการปรับปรุงสวนสําคัญตางๆของ
กิจการท่ีไดกระทํามาตั้งแตเริ่มมีนโยบายหรือตลอดระยะเวลาหาปท่ีผานมา แลวแตวาระยะเวลาใด
จะส้ันกวา และขอบเขตของมาตรการของการปองกันทางส่ิงแวดลอมท่ีไดดําเนินการตามขอบังคับ
ของทางราชการและขอบเขตของขอกําหนดของทางราชการ ตลอดจนการดําเนินงานใดๆท่ีอยู
ภายใตกฏหมายเพ่ือส่ิงแวดลอม 
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แนวคิดการจัดทํารายงานส่ิงแวดลอม 
ในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืนควรคํานึงถึงการนําหลักการ 

Triple line มาใช โดยใชรายงานดังกลาวควรประกอบดวย 3 ดาน ( สํานักกํากับดูแลธุรกิจ , 2543 : 
307-308)  คือ 

1.) ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ ( Economic performance) หรือรายงานดานบัญชี
การเงิน 

2.) ผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม ( Environmental performance) หรือรายงานดาน
ส่ิงแวดลอม 

3.) ผลการดําเนินงานดานสังคมและจรรยาบรรณ ( Social/ethical performance) หรือ
รายงานดานการบัญชีสังคมและจรรยาบรรณ 

การรายงานท้ัง 3 ดานจัดไดวาเปนการรายงานท่ียั่งยืน และในรายงานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
ควรเนนใหเห็นความสัมพันธและความรับผิดชอบในดานส่ิงแวดลอมตอสังคม โดยส่ิงแวดลอมเปน
สวนหนึ่งของ Social Accounting โดยเกณฑในการจัดทํารายงานโดยยึดหลัก Triple bottom line จะ
เปนมุมมองในระยะยาวโดยเนนเกณฑดานสังคม ประกอบกับเกณฑดานส่ิงแวดลอม อันเปนสวน
หนึ่งของการกํากับดูแลกิจการ ( Corporate Government) และความรับผิดชอบตอผูถือหุน ซ่ึงจะเปน
การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกิจการในระยะยาว นอกจากนี้องคกรหลายแหงในปจจุบันไดให
ความสําคัญกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพของประเทศอังกฤษ มีขอกําหนดวา
ตองนําเงินไปลงทุนในกิจการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดการดานส่ิงแวดลอมท่ีดี จัด
วาเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบตอสังคมดวย ธนาคารหลายแหงในปจจุบันจะมีขอกําหนดใน
การพิจารณาสินเช่ือใหลูกคาท่ีมีการจัดการดานส่ิงแวดลอมท่ีดีเพ่ือเปนการลดความเส่ียงของ
ธนาคาร ตลาดหลักทรัพยหลายแหงรวมท้ังประเทศไทยกําหนดใหมีการเปดเผยการดําเนินการ
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไวในงบการเงินดวย บางประเทศ เชน อียิปต มีส่ิงจูงใจดานภาษีสําหรับกิจการ
ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นจะเห็นวาในปจจุบันผูลงทุนไมไดเนนเรื่องผลตอบแทนหรอืเงิน
ปนผลท่ีสูง ซ่ึงเปนมุมมองในระยะส้ันเทานั้น แตจะเนนถึงผลกระทบในระยะยาวดวย นอกจากนี้
ประเทศท่ีพัฒนาแลวจะเล็งเห็นความสําคัญของผลกระทบดานส่ิงแวดลอมมากกวาประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา โดยประเทศท่ีกําลังพัฒนาจะไมใหความสําคัญดานส่ิงแวดลอมในระดับจุลภาค แตจะเนน
เฉพาะภาพรวมในระดับมหภาค 

อุปสรรคในการทํารายงานเกี่ยวกับบัญชีส่ิงแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน (สํานักกํากับดูแล
ธุรกิจ , 2543 : 309) ไดแก 

 การเก็บขอมูลและการรายงานตองเสียคาใชจายสูง 
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 เปนการยากท่ีจะพัฒนา GRI ( Global Reporting Initiative) ในชวงเริ่มตน 
 ยังมีขอจํากัดจากแรงผลักดันของตลาดและผลตอบแทนหรือรางวัลท่ีจะไดรับโดยเฉพาะ

ประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
 ธุรกิจมีความหวงวาหากเปนผูนําในการเปดเผยจะนําไปสูความยุงยาก หรือมีแรงกดดัน

โดยไมจําเปน 
 
แนวคิดการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

ในการบริหารงานขององคกรมักจะหากลยุทธโดยการริเริ่มนําการจัดการดานส่ิงแวดลอม
มาใชในองคกรในเชิงรุกเพ่ือใหไดเปรียบคูแขงขันทางธุรกิจ เพราะนอกจากจะชวยลดการใช
ทรัพยากร พลังงาน คาใชจายในการกําจัดมลพิษ ความเส่ียงภัยท่ีจะเกิดตอชุมชนรอบตัวแลว ยัง
กอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอผูออกกฏหมายส่ิงแวดลอม ส่ือมวลชน ลูกคา และพนักงาน ทําใหมี
ช่ือเสียงและไดความเปนผูนําดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจท่ีเปนผลมาจาก
ความคิดริเริ่มเพ่ือการพัฒนาส่ิงแวดลอม ซ่ึงแนวคิดและการจัดการดานส่ิงแวดลอมในประเทศท่ี
พัฒนาแลวและในประเทศไทยใชเปนแนวทาง (ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล , 2542 : 292-296) ไดแก 

1.) การอนุรักษส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน การอนุรักษส่ิงแวดลอมเกี่ยวเนื่องกับการคุมครอง
ส่ิงแวดลอม โดยมีความเช่ือวาความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจท่ียาวนานจะเกิดขึ้นไมไดหากไมมี
การอนุรักษส่ิงแวดลอม แนวคิดนี้จะใชสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจใหธุรกิจยั่งยืนได  

2.) การจัดการดานส่ิงแวดลอมในประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงสามารถแยกเปนการจัดการใน 
เชิงการบริหารและในเชิงการตรวจสอบ ซ่ึงแนวคิดในเชิงการบริหารนี้ ไดแก การลดจํานวนของเสีย 
(Reduce) การนํากลับมาใชใหม โดยนําส่ิงท่ีใชประโยชนแลวมาใชใหม ( Reuse)  การนํากลับมาใช
ใหม โดยการสงไปผลิตเพ่ือทําใหสามารถนํากลับมาใชใหมได (Recycle) สําหรับในเชิงการ
ตรวจสอบ ไดแก การตรวจสอบผลิตภัณฑ เพ่ือกําหนดวามีอะไรท่ีตองดําเนินการบางเพ่ือกอใหเกิด
ส่ิงแวดลอมท่ีดี และเพ่ือยืนยันวามีการคนพบและมีขอจํากัดอะไรบางในการใชสารเคมี และตัว
ผลิตภัณฑนั้นหรือไม และการตรวจสอบดานนิเวศน นิเวศนวิทยา เปนตน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

ในปจจุบันความหมายและขอบเขตของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจท่ีกําหนดโดย
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในประเทศท่ีเปนผูริเริ่มท่ีเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ยังมีความแตกตางอยูและยัง
ไมมีคํานิยามใดท่ีเปนคํานิยามท่ีเปนท่ียอมรับอยางเปนทางการ แตเพ่ือใหเกิดความเขาใจในเบ้ืองตน
จึงขอยกตัวอยางคํานิยาม ดังนี้ 
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European Commission ไดใหคําจํากัดความของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจวา คือ 
แนวคิดท่ีวาบริษัทแทรกเรื่องของความหวงใยตอสังคมและส่ิงแวดลอมเขาไวท้ังในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทและในปฏิสัมพันธระหวางบริษัทกับกลุมผูมีสวนไดเสีย ( Stakeholder) กับบริษัทอยาง
สมัครใจ สวนทางดานนักวิชาการก็ไดใหคํานิยามของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจวา
หมายถึง การท่ีธุรกิจหนึ่งควรถูกกําหนดใหรับผิดชอบตอการกระทําใดๆก็ตามของธุรกิจนั้นท่ีมี
ผลกระทบตอประชาชน ชุมชน ส่ิงแวดลอม ซ่ึงคํานิยามนี้มีนัยวาธุรกิจควรมีการรับรูและดําเนินการ
แกไขผลกระทบของธุรกิจท่ีมีตอผูคนท่ัวไป ชุมชน และส่ิงแวดลอม (ประจิต  หาวัตร , ศรันย  ชู
เกียรติ และ รัตติยา  มหัตโกมล , 2547 : 1 ) 

นอกจากนั้นการกระทําท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจในปจจุบันมี 2 
ประเภทใหญๆ คือ ประเภทท่ีเปนกุศล และประเภทท่ีเปนการดูแลรักษาผลประโยชนของผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการตัดสินใจดําเนินการตางๆของบริษัท ประเภทท่ีเปนการกุศลประกอบดวยการทํา
การกุศลของบริษัทเอง เชน การท่ีบริษัทเงินทุนสนับสนุนโครงการตางๆท่ีเปนประโยชนแกชุมชนท่ี
บริษัทตั้งอยู นอกจากนี้ความสําเร็จของธุรกิจนั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับวาธุรกิจของตนจะสามารถ
ตอบสนองไดดีเพียงใดตอความคาดหวังและขอเรียกรองใหมๆของสังคมท่ีมีตอธุรกิจ ( ประจิต  หา
วัตร , ศรันย  ชูเกียรติ และ รัตติยา  มหัตโกมล , 2547 : 2 ) ดังนั้นผูบริหารธุรกิจขนาดใหญจึงเปล่ียน
จากความสนใจเฉพาะการแสวงหาวิธีการผลิตและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด มาเพ่ิมความ
สนใจในเรื่องกลยุทธในการปรับนโยบายทางธุรกิจของตนใหเขากับความตองการของสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เชน จากเดิมท่ีเนนใหธุรกิจผลิตสินคาและบริการท่ีมีราคาไมแพงแตมี
คุณภาพสูง แตตอมาเปล่ียนเปนเนนใหมีการผลิตสินคาท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค และไมเปนภัยตอ
ส่ิงแวดลอมเพ่ิมขึ้นดวย ท้ังนี้ ธุรกิจจะตองมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบกิจการเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพท่ีดี 

ดังนั้นกลยุทธของธุรกิจในการตอบสนองตอความคาดหวังทางจริยธรรมของสังคมมีอยู 3 
แบบ (สุภาพร  พิศาลบุตร , ม.ป.ป. : 141 ) ดังนี้ 

1.) การตั้งรับ คือ การตานทาน ไมยอมตอบสนองจนกวาจําเปน จนหลีกเล่ียงไมไดอีกแลว 
2.) การปรับเปล่ียนแรงกด คือ การพยายามเปล่ียนแปลงความตองการของสังคมใหเขากับ

ประโยชนของธุรกิจ 
3.) การลดชองวาง คือ การดูทิศทางของความเปล่ียนแปลงลวงหนาแลวปรับตัวตามกอนถูก

กดดัน กลยุทธนี้ใหประโยชนในระยะยาวตอธุรกิจและสังคมมากท่ีสุด 
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บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม 
องคการธุรกิจนั้นนอกจากจะมีหนาท่ีผลิตสินคาและบริการตอบสนองความตองการของ

ประชาชนแลว ยังมีบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมหลายประการ ซ่ึงสามารถแบงแยกเปน
บทบาทท่ัวไป และบทบาทท่ีคาดหวัง (สุภาพร  พิศาลบุตร , ม.ป.ป. : 142-145) ดังตอไปนี้ 

1. บทบาทท่ัวไป หมายถึง บทบาทท่ีธุรกิจโดยมากมักจะกระทํา ในขณะท่ีธุรกิจยังดําเนิน
อยูตามปกติ ซ่ึงไดแกบทบาทดังตอไปนี้ 

 การผลิตสินคาและบริหารเพ่ือสนองความตองการของประชาชน 
 เปนแหลงรับซ้ือปจจัยการผลิต 
 เปนแหลงจางงาน 
 เปนแหลงรายไดของรัฐในการเสียภาษีอากร 
2. บทบาทท่ีคาดหวัง หมายถึง บทบาทท่ีประชาชนหรือสมาชิกในชุมชมของสังคม 

คาดหวังใหธุรกิจดําเนินการ โดยปกติแลวบทบาทท่ีคาดหวังจะไมไดระบุอยางชัดแจงวาองคกร
ธุรกิจจะตองทํา แตถาองคกรธุรกิจกระทําโดยความสมัครใจ ก็จะทําใหองคกรธุรกิจนั้นมีภาพพจนท่ี
ดีและมีจริยธรรม บทบาทท่ีคาดหวังท่ีสําคัญมีดังนี้ 
             2.1 บทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม 
                  2.1.1 บทบาทท่ีมีตอประชาชน 

 การเปนผูผลิตสินคาและจําหนายสินคาและบริการอยางเปนธรรมตอ
ผูบริโภค 

 การเปนนายจางท่ียุติธรรม 
 การเปนผูซ้ือปจจัยการผลิตในราคาท่ีเปนธรรม 

                  2.1.2 บทบาทท่ีมีตอคูแขง 
                  2.1.3 บทบาทท่ีมีตอชุมชน 

 การใชและการอนุรักษทรัพยากร 
 การขจัดปญหามลภาวะ 
 การเปนนําในส่ิงท่ีถูกตอง และเปนประโยชนตอสังคม 

             2.2 บทบาทในดานการประสานประโยชนระหวางท่ีมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจ ผูมีสวน
เกี่ยวของกับธุรกิจท้ังทางตรงและทางออมกับธุรกิจมีหลายฝายดวยกัน ท้ังท่ีอยูภายในและภายนอก
องคกร ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของแตละฝาย ตางก็มีความคาดหวังตอธุรกิจท่ีแตกตางกัน 
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ประโยชนในการสนับสนุนของธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม 
ประโยชนจากการสนับสนุนของธุรกิจท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคมเม่ือนําการบัญชี

ส่ิงแวดลอมมาใชในธุรกิจมีหลายประเด็น อันไดแก 
1. ธุรกิจจะไดรับประโยชนในระยะยาวซ่ึงจะเปนการสงเสริมเพ่ิมพูนใหสังคมท่ีธุรกิจอยู

นั้นดีขึ้น 
2. ธุรกิจมีสวนรวมในการสรางภาพพจนท่ีดีตอสาธารณะ 
3. ทําใหธุรกิจเปนการตอเสรีภาพกรณีท่ีธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคมจะไมมีปญหาให

รัฐตองเขามาควบคุม 
4. องคกรธุรกิจจะไมมีการกระทําส่ิงท่ีผิดกฏหมาย เชน การปลอมปน เปนตน 
5. องคกรธุรกิจสามารถผดุงวัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดีงามของสังคมเอาไว 
6. กฏหมายไมสามารถบังคับไดทุกอยาง ดังนั้นองคกรธุรกิจจําเปนตองชวยกัน

ประคับประคองใหเปนสังคมท่ีมีระเบียบ เพ่ือใหกฏเกณฑบางอยางจะไดไมตองมี เพราะไมมีการ
กระทําผิด 

7. การรักษาผลประโยชนของผูถือหุน จะมีผลตอองคกรธุรกิจในระยะยาวถาองคกรธุรกิจมี
ความรับผิดชอบตอสังคมจะสงผลชวยใหมูลคาหุนสูงขึ้น 

จากประโยชนขางตนจะเห็นไดจากการรายงานถึงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเปน
เรื่องท่ีมีความสําคัญเนื่องจากชุมชนและสังคมไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ  สารสนเทศ
เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจจึงเปนส่ิงท่ีสังคมสนใจ นอกจากนี้ 
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลก็ตองอาศัยการรายงานถึงกิจกรรมดานนี้ โดยธุรกิจเองไดนํามาใช
ประกอบในการทํางาน ( ประจิตร  หาวัตร , ศรัณย  ชูเกียรติ และ รัตติยา  มหัตโกมล , 2547 : 4 )ซ่ึง
การพิจารณารายงานโดยผูบริหาร ( Management Review ) เพ่ือรับทราบผลการจัดการส่ิงแวดลอม 
และปรับปรุงเปล่ียนแปลงนโยบายขององคกรใหถูกตอง ทันตอเหตุการณ และมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ ( ISO 14001 มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม , 2538 : ออนไลน)  
    
แนวคิดจากมาตรฐานที่เกี่ยวของกับดานส่ิงแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม  

ดังนั้นมาตรฐานท่ีเกี่ยวของดานส่ิงแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมท่ีใชเปน 
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก มาตรฐาน ISO 14000 และ ISO 14001 ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

สาระสําคัญมาตรฐาน ISO 14000 แบงไดเปน 3 สวน ซ่ึงประกอบดวย 
1. ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ( Environmental Management Systems 

Specifications) หรือมาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีระบุขอกําหนดสําหรับนโยบายดาน
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ส่ิงแวดลอมและการจัดการองคกรใหสอดคลองกับกฏหมายและวัตถุประสงคในการลดและขจัด
มลพิษการบริหารโครงการส่ิงแวดลอม การควบคุม การตรวจสอบและติดตามผล การปรับปรุง
ระบบ การจัดเก็บเอกสารและการการฝกอบรมตางๆ 

2. ขอแนะนําเกี่ยวกับการตรวจสอบทางดานส่ิงแวดลอม ( Environment Auditing) ซ่ึง
ประกอบดวยหลักของการตรวจสอบ วิธีตรวจสอบ และการกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

3. ขอแนะนําเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติการทางดานส่ิงแวดลอม ( Environmental 
Performance Evaluation) ซ่ึงประกอบดวยวิธีประเมินผลและการจัดทําบันทึกรายงานติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบจัดการส่ิงแวดลอม พรอมท้ังจัดทําดรรชนีเพ่ือเปนตัวบงบอก
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบอยางเปนระบบ 

สาระสําคัญของมาตรฐาน ISO 14001 หรือ Environmental Management Systems (EMS) 
Specifications 

มาตรฐาน  ISO 14001 เปนขอกําหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปน
มาตรฐานท่ีระบุขอกําหนดสําหรับนโยบายดานส่ิงแวดลอมและการจัดการองคกรใหสอดคลองกับ
กฏหมายและวัตถุประสงคในการลดและขจัดมลพิษการบริหารโครงการส่ิงแวดลอม การควบคุม 
การตรวจสอบและการติดตาม การปรับปรุงระบบ การจัดเก็บเอกสาร และการฝกอบรมตางๆ โดย
สามารถแบงเปน 5 หัวขอ 

1. การกําหนดนโยบายทางดานส่ิงแวดลอม ( Environmental Policy ) ซ่ึงกลาวถึงการวาง
นโยบายทางดานส่ิงแวดลอมโดยผูบริหารระดับสูงขององคกร เพ่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ หรือบริการของตน โดยคํานึงถึงภาระหนาท่ีในการเก็บรักษาส่ิงแวดลอมตามกฏหมาย 
และเปาหมายในการจัดการส่ิงแวดลอมใหเปนผลสําเร็จ เพ่ือประโยชนทางการคาและอ่ืนๆ 

2. การวางแผน ( Planning ) ซ่ึงประกอบไปดวย 
               2.1 ทางดานส่ิงแวดลอม ( Environmental Aspects) โดยคํานึงถึงผลกระทบทางดาน
ส่ิงแวดลอม ท้ังท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได ซ่ึงตองมีการปรับเปล่ียนใหถูกตองเสมอ 
               2.2 ทางดานกฏหมาย ( Legal and Other Requirements) โดยจัดทําขั้นตอนในการประมวล
ขอบังคับตางๆใหถูกตองตามกฏหมาย  
               2.3 วัตถุประสงคและเปาหมาย ( Objectives and Targets) โดยกําหนดใหสอดคลองกับ
นโยบายและขอบังคับตามกฏหมาย เพ่ือลดและขจัดมลพิษตางๆ 
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               2.4 โปรแกรมเพ่ือจัดการส่ิงแวดลอม ( Environmental Management Programs ) เพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมาย และเปาหมายท่ีกําหนดขึ้นในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยสามารถปรับปรุงโปรแกรม
ตางๆท่ีเกี่ยวของไดเม่ือมีกิจกรรม ผลิตภัณฑ หรือบริการใหมเกิดขึ้น 

3. การเริ่มปฏิบัติและดําเนินการ ( Implementation and Operation) ประกอบไปดวย 
               3.1 โครงสรางและการรับผิดชอบ (Structure and Responsibility) โดยจัดแบงองคกรและ
แตงตั้งผูท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดการส่ิงแวดลอม 
               3.2 การฝกอบรม ใหความรู และเพ่ิมประสิทธิภาพ (Training ,  Awareness and 
Competence) สําหรับเจาหนาท่ีพนักงานและลูกจางทุกระดับเกี่ยวกับนโยบาย ผลงาน ผลกระทบ 
หนาท่ี และวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว 
               3.3 การส่ือสารขอมูล ( Communication) โดณยจัดทําขั้นตอนในการรับ-สง และโตตอบ
ขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอกองคกร รวมท้ังสาธารณชนท่ีอาจไดรับผลกระทบ 
               3.4 เ อก สาร ก าร จั ดก า ร ส่ิงแ ว ดล อ ม (  Environmental Management Systems 
Documentation) 
               3.5 การควบคุมเอกสาร ( Document Control) โดยจัดวิธีคนหา ทบทวนและปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัย และพรอมท่ีจะนําไปใช รวมท้ังมีผูรับผิดชอบโดยตรง 
               3.6 การควบคุมการดําเนินการ ( Operation Control) โดยกําหนดวิธีท่ีจะควบคุมการ
ดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมท่ีขัดกับนโยบาย วัตถุประสงค หรือเปาหมายของ
องคกร 
               3.7 การเตรียมการในกรณีฉุกเฉินและวิธีตอบสนอง ( Emergency Preparedness and 
Response) เพ่ือปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

4. การติดตามผลและการแกไข ( Checking and Corrective Action) ประกอบไปดวย 
               4.1 การติดตามผลและการวัดคา ( Monitoring and Measurement) โดยกําหนดวิธีตาม
ตรวจสอบ บันทึกและวัดคาท่ีสําคัญเปนระยะๆ เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของกฏหมายและอ่ืนๆ 
               4.2 การแกไขและปองกันผลท่ีเปนไปตามความตองการ ( Non-Conformance and 
Corrective and Preventive Action) 
               4.3 การเก็บขอมูล (Record) โดยกําหนดวิธีทําบันทึกขอมูลตางๆ รวมท้ังการดําเนินงาน
ซอมบํารุง ฝกอบรมและผลของการติดตามตรวจสอบและทบทวนการทํางาน เพ่ือไมใหสูญหายและ
งายตอการใชงาน 
               4.4 การตรวจสอบระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environment Management System 
Audit) โดยกําหนดโปรแกรมในการตรวจสอบเปนระยะๆ 
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5. การพิจารณาโดยผูบริหาร ( Management Review) เ พ่ือรับทราบผลการจัดการ
ส่ิงแวดลอม และปรับปรุง เปล่ียนแปลงนโยบายขององคกรใหถูกตองทันตอเหตุการณ และมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ     

โดยสรุปแลวมาตรฐาน ISO 14001 เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม หรือ 
Environment Management System (EMS) ท่ีถูกจัดทําขึ้นเพ่ือปรับระดับการพัฒนาทางดาน
ส่ิงแวดลอมใหเทาเทียมกนัในระหวางประเทศท่ีจะทําธุรกิจติดตอกัน ไมวาจะเปนการทํากิจกรรม 
ผลิตภัณฑ หรือการบริการทุกประเภท เพ่ือแกปญหามลพิษและอนุรักษส่ิงแวดลอมซ่ึงเปน
ภาระหนาท่ีของทุกประเทศในโลก มาตรฐานนี้จะกลายเปนส่ิงจําเปนสําหรับการแขงขันในทาง
ธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศเชนเดียวกับมาตรฐาน ISO 9000 ท่ีไดทีกําหนดไว
กอนหนานี้แลว โดยทําใหผูประกอบการใหความสําคัญทางดานการตรวจสอบปองกันผลกระทบ 
และจัดการดานส่ิงแวดลอมแบบมีระเบียบใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจและกฏหมายท้ังใน
และนอกประเทศ ท้ังยังเปนการลดคาใชจายในการกําจัดมลพิษ ตามหลักการควบคุมคุณภาพ
สําหรับในการดําเนินการและการผลิต การลดความเส่ียงภัยของผูทํางานในองคกร และสาธารณชน
จากผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมเปนการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจดวยการสรางสัมพันธภาพอันดีงาม
กับผูบริโภค พรอมท้ังทําใหไดเปรียบคูแขงท่ีไมปฏิบัติตามมาตรฐานดวย และเปนชุดของมาตรฐาน
ท่ีประกอบไปดวยมาตรฐานหลายเลม เริ่มตนตั้งแตหมายเลข 14001 จนถึง 14100 โดยแตละเลมเปน
เรื่องของมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความรูความสามารถ การสนับสนุนของผูบริหาร แรงกดดันจากสังคม และ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 

คณะกรรมการการศึกษา IFAC ( International Federation of Accountants) ไดออกบรรทัด
ฐานในการศึกษาเปนมาตรฐานการศึกษาสากลสําหรับนักบัญชีมืออาชีพ ( International Education 
Standards For Professional Accountants : IES ) วามาตรฐานการศึกษาสากลสําหรับนักบัญชีมือ
อาชีพ เปนมาตรฐานท่ีกําหนดขึ้นใหเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีดี (Good practice) 
สําหรับการศึกษาและการพัฒนาเพ่ือเปนนักบัญชีมืออาชีพ นอกจากนั้นยังอธิบายใหเห็นถึงเกณฑใน
การช้ีวัด ( Benchmarks) เพ่ือคาดหวังใหองคสมาชิกเตรียมความพรอมและพัฒนานักบัญชีมืออาชีพ
อยางตอเนื่อง 

ในพ้ืนฐานของเปาหมายของการดําเนินการ คือ เ พ่ือสรางนัก บัญชีมืออาชีพท่ี มี
ความสามารถในการทํางานท่ีเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว และมีการใหความรวมมือในการ
พัฒนาเปนอยางดีตลอดการทํางานในวิชาชีพ เพ่ือนําไปปฏิบัติและใชเปนเครื่องมือในการเพ่ิม
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ศักยภาพของนักบัญชีใหมีความเช่ือถือในการปฏิบัติงานตอนายจาง ลูกคา ประชาชน นักลงทุนใน
ประเทศและตางประเทศ โดยมักเนนใหผูประกอบวิชาชีพนักบัญชีมีความรูความสามารถ ดาน
ความรูทางวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ และดานคานิยม ซ่ึงมีรายละเอียดดงันี้ 

ความสามารถ ( Capability) ไดแก ความรูทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และคานิยม 
จริยธรรม และแนวคิดทางวิชาชีพ ท่ีจํา เปนตอการแสดงความสามารถทํางาน กลาวคือ 
ความสามารถนั้นเปนลักษณะของบุคคลท่ีทําใหบุคคลสามารถทําหนาท่ีของตนได ขณะท่ี
ความสามารถทํางานนั้น หมายถึง การแสดงการปฏิบัติงานจริง การมีความสามารถเปนตัวบงช้ีวา
บุคคลหนึ่งมีความสามารถท่ีจะทํางานไดอยางดีในท่ีทํางาน ความสามารถนั้นรวมถึงความรูใน
ระดับท่ีนาพอใจ ทักษะเฉพาะดานและทางการทํางาน ทักษะทางการปฏิบัติ ความสามารถดาน
ความรู  (รวมท้ังวิจารณญาณทางวิชาชีพ ) และคานิยม จริยธรรม และแนวคิดทางวิชาชีพ 
ความสามารถเหลานี้บางทีอาจถูกกลาวในเอกสารอ่ืนเปนความสามารถ(Competencies , capacities , 
abilities) ทักษะท่ีสําคัญ ทักษะหลัก ทักษะและคานิยมพ้ืนฐาน แนวความคิด ลักษณะนิสัยท่ีทําให
แตกตาง คุณสมบัติท่ีแพรหลาย และลักษณะของบุคคล 

ความสามารถทํางาน ( Competence) ไดแก การสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีการงานถึงระดับ
ท่ีกําหนดไวภายใตสภาพแวดลอมการทํางานจริง กลาวคือ ความสามารถทํางาน หมายถึง 
ความสามารถท่ีแสดงเพ่ือทําหนาท่ีหรืองานท่ีเกี่ยวของใหถึงมาตรฐานท่ีกําหนดไว ขณะท่ี
ความสามารถ ( Capability) หมายความถึงลักษณะของบุคคลท่ีทําใหมีศักยภาพท่ีจะปฏิบัติงาน 
ความสามารถทํางาน หมายถึง การแสดงการปฏิบัติงานจริง ความสามารถทํางานอาจวัดไดโดย
หลายวิธี รวมถึงการปฏิบัติงานในท่ีทํางาน การจําลองการปฏิบัติงานจริง การทดสอบโดยการเขียน
หรือพูด และทดสอบดวยตนเอง 

ความรูทางวิชาชีพ ( Professional Knowledge) หมายถึง หัวขอตางๆท่ีรวมมาเปนหัวขอ
การเรียนของวิชาบัญชี รวมท้ังสาขาวิชาทางธุรกิจตางๆท่ีเม่ือมารวมกันแลวจะเกิดองคความรูท่ี
จําเปนตอนักวิชาชีพบัญชี ไดแก ความรูท่ัวไป ความรูท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี ความรูทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรูในวิชาชีพบัญชี 

ความรูท่ัวไป ประกอบดวย ความรูดานสังคม ความรูดานเศรษฐกิจ ความรูดานการเมือง 
และความรูดานวัฒนธรรม 

ความรูท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี ประกอบดวย ความรูทางดานเศรษฐศาสตร ความรูดาน
การตลาด ความรูดานการเงิน ความรูดานการจัดการ ความรูดานกฏหมาย และความรูดานภาษีอากร 

ความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ความรูพ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอร ความรู
ในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี และความรูทางระบบพาณิชยอิเลคทรอนิค 
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          ความรูในวิชาชีพบัญชี ประกอบดวย ความรูดานบัญชีการเงิน ความรูดานบัญชีบริหาร ความรู
ดานการสอบบัญชี และความรูดานการตรวจสอบภายใน 
          ทักษะทางวิชาชีพ ( Professional Skill) หมายถึง ความสามารถประเภทตางๆท่ีจําเปนตอการ
นําความรูทางวิชาชีพ คานิยม จริยธรรม และแนวความคิดทางวิชาชีพไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมทางวิชาชีพ กลาวคือ นักวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีทักษะจํานวน
หนึ่ง รวมท้ังทักษะเฉพาะดานและทักษะในการทํางาน ทักษะองคกรและการบริหารธุรกิจ ทักษะ
เฉพาะบุคคล ทักษะในการส่ือสารระหวางบุคคล ทักษะความรูตางๆ และทักษะในการพิจารณาเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพ ไดแก ทักษะในการใชสติปญญา ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะในการ
ติดตอส่ือสาร และทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะในการใชสติปญญา ประกอบดวย การมีวิจารณญานในการไตรตรอง ความสามารถ
ในการเลือกใชวิธีแกปญหาท่ีเหมาะสม และความสามารถในการวิเคราะหและเลือกขอมูล 

ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ประกอบดวย ความสามารถในการประสานงานไดเปนอยางดี 
และการทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

ทักษะในการติดตอส่ือสาร ประกอบดวย การมีศิลปะในการแสดงความคิดเห็น และการ
นําเสนอและการพูดเขียนไดตรงประเด็น 

ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
บนระบบเน็ตเวิรคได และความสามารถในการใชอีเมลลดึงขอมูลออนไลนได 
             คานิยม จริยธรรม และแนวความคิดทางวิชาชีพ ( Professional values , ethics and 
attitudes) หมายถึง ความประพฤติและลักษณะนิสัยทางวิชาชีพท่ีบงบอกถึงการเปนนักวิชาชีพ
บัญชี ซ่ึงเปนสมาชิกของวิชาชีพ พฤติกรรมและลักษณะนิสัยเหลานี้รวมถึงหลักปฏิบัติตน ( เชน 
หลักจริยธรรม) ท่ีโดยท่ัวไปแลวจะเกี่ยวโยงไปถึงและจําเปนตอการช้ีใหเห็นถึงลักษณะท่ีแตกตาง
ของพฤติกรรมเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ กลาวคือ คานิยม จริยธรรม และแนวความคิดทางวิชาชีพนั้น
รวมถึงความมุงม่ันตอความสามารถในการทํางาน พฤติกรรมท่ีถูกตองตามหลักจริยธรรม (เชน 
ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม การรักษาความลับ และความซ่ือสัตย) มารยาททางวิชาชีพ (ความ
ตระหนักในหนาท่ี ความเช่ือถือได) ความมุงม่ันสูความเปนเลิศ (เชน ความมุงม่ันตอการพัฒนาและ
การศึกษาตลอดชีวิตอยางตอเนื่องและความรับผิดชอบตอสังคม เชน การตระหนักและความเอาใจ
ใสตอประโยชนของสังคม) ไดแก  

ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตย สุจริต ความรู
ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบและรักษาความลับ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การรักษาระเบียบวินัย การใชทรัพยากรอยางคุมคา
และความสามัคคี 
            ความรับผิดชอบและรักษาความลับ ประกอบดวย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญู มีความ
เสียสละ มีความอุตสาหะ และรักษาความลับขององคกร 
            นอกจากแนวคิดของคณะกรรมการศึกษา IFAC ( International Federation of Accountants) 
แลว ยังมีแนวคิดและมุมมองของบางทานดังนี ้
           พรธิดา วิเชียรปญญา (2547 : 47) กลาววา “การถายโอนความรูทําใหเกิดการเรียนรูซ่ึงกัน
และกัน เปดโอกาสใหทําส่ิงใหมๆ และสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
สามารถใชประโยชนจากองคความรูระหวางบุคคลซ่ึงสนับสนุนใหผลการดําเนินงานขององคกรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”  

ชัชวาล วงษประเสริฐ( 2548 : 85) กลาววา “การจัดการองคความรู ท่ีเปนระบบจาก
ฐานขอมูลท่ีมีอยูดวยการเผยแพรขอมูลท่ีมีประโยชน ใชส่ือความรูผานเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาความรูความสามารถใหเขาสูพนักงานในองคกร ซ่ึงทําใหมีผลดีในแงคุณภาพและ
ประหยัดเวลาตอองคกร อีกท้ังยังชวยเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคาในระยะยาว”  

กมล  ชุติพงษนาวิน (2548 :16 ) ไดศึกษาและไดใหความหมายของประสิทธิภาพในการ
บริหารงานดานธุรกิจวา “เปนการลดตนทุนในการผลิตและเปนการรวมถึงคุณภาพของการมี
ประสิทธิผล และความสามาถในการผลิต โดยการดําเนินงานทางดานธุรกิจท่ีถือวามีประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้นก็เพ่ือสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการในปริมาณและคุณภาพตามท่ีตองการในเวลาท่ี
เหมาะสมและตนทุนนอยท่ีสุด” ดังนั้น แนวคิดของคําวา ประสิทธิภาพทางดานธุรกิจในท่ีนี้ 
ประกอบไปดวย 5 ประเภท คือ ตนทุน คุณภาพ ปริมาณ เวลา และวิธีในการผลิต  

สมใจ ลักษณะ (2546:8 ) ไดศึกษาและใหความหมายของประสิทธิภาพในการทํางานไววา 
“บุคคลท่ีตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ใชกลวิธีหรือเทคนิคการทํางานท่ีจะสรางผลงานได
มากจะเปนผลงานท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีนาพอใจ โดยส้ินเปลืองทุน คาใชจาย พลังงาน และเวลา
นอย” ดังนั้น (การวัด) จึงสรุปไดวา ประสิทธิภาพการทํางานซ่ึงประกอบดวย การบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จ ( Goal Accomplishment) การจัดหาและการใชปจจัยทรัพยากร ( System Resource) 
กระบวนการปฏิบัติงาน ( Internal Process and Operations) และความพอใจของทุกฝาย                     
( Participant Satisfaction) 

นอกจากนั้น เมธากุล   เกียรติกระจาย และ ศิลปพร   ศรีรื่นเพชร ( 2544 : 638) กลาววา 
“เรื่องท่ียากสําหรับการบัญชีส่ิงแวดลอม คือ การรับรู ( Recognition) การวัดหรือการกําหนดมูลคา     
( Measurement) การบันทึกและการจัดประเภทรายการ ( Recording and Classifying) ตลอดจน การ
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เปดเผยขอมูล ( Diclosure) ในงบการเงินเกี่ยวกับตนทุน และคาใชจายตางๆดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจ
เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลว นักบัญชีตองมีการปรับระบบรายงานทางการเงินใหมใหสอดคลองกับการ
บริหารดานส่ิงแวดลอม เชน สารสนเทศท่ีจัดทําตองมีลักษณะท่ีสะทอนความจริงดานเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงชวยฝายบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนทุนดานส่ิงแวดลอม หนี้สินเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม การประเมินและกล่ันกรองงบประมาณ รายจายลงทุน โดยนําความรู ประสบการณ 
และทักษะดานการบัญชีบริหารมาประยุกตกับเรื่องดังกลาว ซ่ึงนับไดวาเปนส่ิงท่ีทาทายตอนักบัญชี
บริหารท่ีตองจัดใหมีสารสนเทศและระบบการควบคุมตางๆเพ่ือชวยสนับสนุนใหการวางแผน 
ควบคุม ประเมินผล และการวัดสําเร็จ ซ่ึงกิจการทุกกิจการใหการสนับสนุนเพ่ือจะไดเปรียบในเชิง
การแขงขัน” 

ประเด็นสําคัญจากแนวคิดและมุมมองตางๆท่ีเกี่ยวของท่ีผูวิจัยไดรวบรวมมาตั้งแต
ความสําคัญของการบัญชีส่ิงแวดลอม แนวคิดการบัญชีส่ิงแวดลอมของการบัญชีการเงิน แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีเกี่ยวกับตนทุน คาใชจาย หรือสินทรัพยสําหรับส่ิงแวดลอม แนวคิดเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมี
ตอส่ิงแวดลอม การรับรูคาชดเชย แนวคิดการบัญชีส่ิงแวดลอมในมุมมองของการบัญชีบริหาร การ
เปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอม การจัดรายงานดานส่ิงแวดลอม การจัดการดานส่ิงแวดลอม ความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ
กับดานส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนแนวคิดจากคณะกรรมการการศึกษา 
IFAC ( International Federation of Accountants) รวมท้ังแนวคิดของบางทาน ผูวิจัยไดเห็น
ความสําคัญและประโยชนตอขอมูลดังกลาวขางตน โดยผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีรวบรวมมาใชสราง
แบบสอบถาม ในการทําวิจัยครั้งนี้ 
            
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

พิเชษฐ  โสภาพงษ (2545) ศึกษาเรื่องการเปดเผยขอมูลการบัญชีส่ิงแวดลอมกรณีศึกษา 
กลุมเคมีภัณฑและพลาสติก ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ในสวนแรกพบวา “กลุมบริษัท
เคมีภัณฑและพลาสติกไดเปดเผยขอมูลการบัญชีส่ิงแวดลอมในลักษณะเชิงบรรยายเนื้อหาตางๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมของบริษัท และรางวัลกับผลสําเร็จดานส่ิงแวดลอม 
โดยไมไดเปดเผยจํานวนรายการและจํานวนเงินไวในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แยกตางหาก ขอมูลท่ีเปดเผยเปนขอมูลท่ีสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกบริษัทดานส่ิงแวดลอม” ในสวน
ท่ี 2 พบวา “ขนาดของบริษัทและผลตอบแทนท่ีแตกตางกันไมมีผลตอปริมาณการเปดเผยขอมูลการ
บัญชีส่ิงแวดลอม”  และในสวนท่ี 3 พบวา “บริษัทอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและพลาสติกไดใชวิธี
ปฏิบัติในการรับรูสินทรัพยและหนี้สินส่ิงแวดลอมเชนเดียวกับสินทรัพยและหนี้สินตามปกติ” สวน
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ดานการเปดเผยขอมูล พบวา “บริษัทไมไดเปดเผยขอมูลการบัญชีส่ิงแวดลอมไวในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินและไดเสนอแนะใหมีการเปดเผยขอมูลการบัญชีส่ิงแวดลอมท่ีเปนตัว
เงินและไมเปนตัวเงินไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผูตรวจสอบการบัญชีส่ิงแวดลอมมีการ
ตรวจสอบขอมูลท่ีเปดเผย รวมท้ังใหมีกฏหมายบังคับในการเปดเผยขอมูลการบัญชีส่ิงแวดลอม” 
ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาปจจัยในการเปดเผยดานการดําเนินงานส่ิงแวดลอมของบริษัท ขนาดของบริษัท 
รวมท้ังผลตอบแทนจะเปนปจจัยท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะดานการเปดเผยขอมูลท่ีสรางภาพลักษณท่ีดี
ตอกิจการ เชนเดียวกับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ซ่ึงสงผลตอการดําเนินงานของกิจการท่ี
จะสรางภาพลักษณท่ีดีไดเชนกัน  

มนตรี  ชวยชู (2539) ไดทําการศึกษาการเสนอรูปแบบรายงานการบัญชีความรับผิดชอบตอ
สังคมในประเทศไทย : การวิจัยเชิงประจักษ ซ่ึงมีวัตุประสงคเพ่ือพิจารณาเสนอรูปแบบรายงาน 
เนื้อหา วิธีการวัดคา และวิธีการเปดเผยขอมูลการบัญชีความรับผิดชอบตอสังคมท่ีเหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทย เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับบริษัทในประเทศไทยท่ีตองการจัดทํารายงานและเปดเผย
ขอมูลการบัญชีความรับผิดชอบตอสังคมดวยความสมัครใจ โดยจากผลการวิจัยขั้นแรก พบวา “ใน
จํานวน 402 บริษัท มีการเปดเผยขอมูลการบัญชีความรับผิดชอบตอสังคม รวม 339 บริษัทหรือรอย
ละ 84.3 มีจํานวนรายงานท่ีเปดเผยรวม 753 รายงาน เฉล่ียบริษัทละ 2.2 รายงาน มีจํานวนบรรทัดท่ี
เปดเผยรวม 5.853 บรรทัดเฉล่ียบริษัทละ 17.3 บรรทัด เปนขอมูลเชิงคุณภาพ 433 รายงานหรือรอย
ละ 57.5 เปนขอมูลเชิงปริมาณท่ีไมมีหนวยวัดเปนเงินตรา 225 รายงาน หรือรอยละ 29.9 และเปน
ขอมูลเชิงปริมาณท่ีมีหนวยวัดเปนเงินตรา 95 รายงาน หรือรอยละ 12.6 ”  การวิจัยขั้นท่ีสองได
ออกแบบรูปแบบรายงานรวม 5 รายงาน ประกอบดวย งบแสดงมูลคาเพ่ิม รายงานเกี่ยวกับสวนของ
ชุมชน รายงานเกี่ยวกับรัฐบาล รายงานเกี่ยวกับพนักงาน และรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ 
การวิจัยขั้นท่ีสาม พบวา “ 1) ในประเทศไทย ความรูและ ความเขาใจเกี่ยวกับการบัญชีความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉล่ียนอยกวา 5 2) ขนาดของบริษัทไมมี
ความสัมพันธกับปริมาณการเปดเผยขอมูล  3)บริษัทไมไดใชปริมาณการเปดเผยขอมูลเพ่ือสราง
ภาพลักษณ  4) สาเหตุของการเปดเผยขอมูลนอย เกิดจากการไมมีรูปแบบรายงานท่ีเปนมาตรฐาน
เพ่ือใชเปนแนวทาง 5) ความคิดเห็นโดยเฉล่ียของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายตองการใหมีการพัฒนาระบบ
การบัญชีความรับผิดชอบตอสังคมเปนมาตรฐานมากกวา 5   6) ปริมาณการเปดเผยขอมูลของบริษัท
ในแตละอุตสาหกรรมเทากันและแตกตางกันในบางเรื่อง และ  7) อัตราสวนการเปดเผยขอมูลแตละ
ขนาดบริษัทเทากันและแตกตางกันในบางเรื่องและบริษัทขนาดใหญกวาเปดเผยขอมูลในระดับท่ี
นําไปใชประโยชนไดมากกวาบริษัทขนาดเล็ก” จึงเห็นไดวาปจจัยความรูความสามารถของนักบัญชี
และขนาดของบริษัทเปนปจจัยท่ีนาสนใจในการทําวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
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ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล (2540) ไดทําการศึกษาการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : รูปแบบและแนวทาง โดยมีประเด็นหลัก
ของการศึกษา คือ กําหนดลักษณะของขอมูลและรายงานวาควรเปนอยางไร และมีความสัมพันธ
ระหวางการเปดเผยขอมูลส่ิงแวดลอมโดยสมัครใจ และผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม ผลการ
ดําเนินงานดานเศรษฐกิจ และแรงกดดันจากกลุมผูเกี่ยวของ (Stakeholder) หรือไม โดยการศึกษาใน
ประเด็นแรก ใชวิธีการออกแบบขอมูลและรูปแบบของรายงาน และสํารวจความคิดเห็นจากฝาย
บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูใชขอมูลส่ิงแวดลอม ผล
ของการสํารวจพบวา “ขอมูลส่ิงแวดลอมดานนโยบาย แผนงาน ผลงาน สินทรัพยและคาใชจาย 
ผลประโยชน การปฏิบัติตามกฏหมาย และหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ควรมีการเปดเผยถึงระดับความ
สูงต่ําของรายการ สินทรัพยและคาใชจายควรเปดเผยมากท่ีสุด สวนแผนงานไดรับการสนับสนุนให
เปดเผยนอยท่ีสุด กลุมของผูใหขอมูลเห็นวาขอมูลสินทรัพยและคาใชจายสําคัญ ในขณะท่ีกลุมผูใช
ขอมูลเห็นวาขอมูลการปฏิบัติตามกฏหมายสําคัญ กลุมผูตอบท้ังหมดสนับสนุนรายงานเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีนําเสนอ ซ่ึงแยกจากงบการเงินปกต”ิ สวนการศึกษาในประเด็นท่ีสอง ใชการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลและผลการ โดยอางอิงทฤษฎีกลุมผูเกี่ยวของ ผลของ
การศึกษานี้พบวา “ความสัมพันธอยูในเกณฑต่ํา” สําหรับแรงกดดันจากผูถือหุนซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมผูเกี่ยวของ พบวา “มีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนับสําคัญทางสถิติกับการเปดเผยขอมูล” 
จึงเห็นไดวาปจจัยดานนโยบายส่ิงแวดลอม แรงกดดันนอกจากผูถือหุนแลว  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ 
ศึกษาปจจัยแรงกดดันจากสังคมท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 

สุวรรณ   หวังเจริญเดช ( 2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความสัมพันธระหวาง
ความรูความสามารถกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา “นักบัญชีธุรกิจ SMEs ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถ
ดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาแหงวิชาชีพ ดานจรรยาบรรณ และดานเจต
คติอยูในระดับดีมาก และใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน ดานผลการปฏิบัติงาน 
ดานตนทุน และดานเวลาอยูในระดับดีมาก” และยังพบวา “บัญชีธุรกิจ SMEs ประเภทธุรกิจ
แตกตางกัน ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถของนักบัญชีโดยรวมดานความรูใน
วิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพแตกตางกัน” นอกจากนั้น ยังพบวา “ความรูความสามารถของนัก
บัญชีดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพและดานเจตคติ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การทํางาน โดยดานความรูในวิชาชีพมีความสัมพันธกับทุกดาน ดานทักษะทางวิชาชีพมี
ความสัมพันธกับดานเวลา และคุณคาแหงวิชาชีพมีความสัมพันธกับดานตนทุน” จึงเห็นไดวา
งานวิจัยขางตนเปนการศึกษาปจจัยความรูความสามารถของนักบัญชีกับประสิทธิภาพการทํางานใน
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กลุมธุรกิจSME ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาปจจัยดังกลาวขางตนเปนประโยชนตอการนํามาศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม และนํามาใชกับกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมท่ี
ไดรับรองISO 14001  

อรรคพล  ปูเกตุแกว (2546) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของนักบัญชีตอแนวทางใน
การจัดทํารายงานและการเปดเผยขอมูลการบัญชีสังคมและส่ิงแวดลอม : กรณีศึกษาบริษัทในกลุม
ธุรกิจโรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา “เนื้อหาของการเปดเผย
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับ ผลกระทบตอสังคมหรือชุมชนโดยสวนรวมท้ังในดานบวกและดานลบ โดยควร
เปดเผยท้ังขอมูลท่ีเปนหนวยเงินตราและขอมูลเชิงคุณภาพ”  ในสวนของรูปแบบการเปดเผยขอมูล
นั้น พบวา “ควรเปดเผยขอมูลไวเปนรายงานเพ่ิมเติมตอทายหมายเหตุประกอบงบการเงิน” สําหรับ
ประโยชนจากการเปดเผยขอมูลและผูท่ีไดรับประโยชนจากการเปดเผยขอมูล จากการวิจัยพบวา 
“ประโยชนของการเปดเผยขอมูลเปนการชวยประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงพยาบาลให
สาธารณชนท่ัวไปเขาใจอยางถูกตอง และโรงพยาบาลในฐานะผูเปดเผยขอมูลเปนผูท่ีไดรับ
ประโยชนมากท่ีสุด” และในสวนของผลการวิจัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของ รูปแบบรายงานงบ
แสดงมูลคาเพ่ิมรายงานเกี่ยวกับสวนของชุมชน และรายงานเกี่ยวกับพนักงานท่ีนําเสนอ พบวา 
“รูปแบบรายงานดังกลาวมีความเหมาะสมดีแลว” และในสวนของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
นักบัญชีเห็นวา “งบแสดงมูลคาเพ่ิม รายงานเกี่ยวกับสวนของชุมชนและรายงานเกี่ยวกับพนักงาน 
เหมาะสมท่ีจะนําไปใชในธุรกิจโรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” จึง
เห็นไดวางานวิจัยขางตนเปนการรายงานและการเปดเผยขอมูลบัญชีและส่ิงแวดลอมของกลุมธุรกิจ
โรงพยาบาล ซ่ึงชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกธุรกิจ ดังนั้นปจจัยดานความคิดเห็นของนักบัญชีในการ
เปดเผยขอมูลและการจัดทํารายงานเปนปจจัยท่ีสําคัญและเปนแนวทางท่ีจะนํามาใชในการศึกษา
งานวิจัยดานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี 

อังคณา   อิรนพไพบูลย (2547) ไดทําการศึกษา เรื่อง การศึกษาการเปดเผยขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอมและสังคมของบริษัทจดทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในสวนการศึกษาเรื่องการเปดเผยขอมูลดานส่ิงแวดลอมและสังคมของบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมทรัพยากรในงบการเงินและรายงานประจําป 2546 และป 2547 พบวา “บริษัทโดยสวน
ใหญมีการเปดเผยขอมูลท้ังดานส่ิงแวดลอมและสังคมควบคูกัน คิดเปนคาเฉล่ียท้ังสองปรอยละ 
73.95 และประเด็นการเปดเผยดานส่ิงแวดลอมและสังคมโดยสวนใหญนั้น มีจํานวนบริษัทให
ความสําคัญและเปดเผยในป 2547 เพ่ิมขึ้นจากป 2546 สวนระดับหรือขนาดการเปดเผยในป 2547 ก็
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรบุคคลและชุมชน” 
นอกจากนี้ยังพบวา “ประเด็นการเปดเผยดานส่ิงแวดลอมและสังคมท่ีแสดงในรายงานประจําปนั้น
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แสดงขอความท่ีชวยสรางภาพพจนในเชิงบวกใหกับบริษัท” จึงเห็นไดวาปจจัยของการเปดเผยดาน
ส่ิงแวดลอมและสังคมเปนสวนท่ีเกี่ยวของกับแรงกดดันจากสังคมท่ีนาสนใจ ไมวาจะเปนในเรื่อง
จํานวนของบริษัท ทรัพยากรบุคคล และชุมชน เปนตน ดังนั้น ผูวิจัยสนใจท่ีจะนําปจจัยท่ีมีผลตอ
ส่ิงแวดลอมดังกลาวมาศึกษา 

สรุปประเด็นท่ีสําคัญจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของขางตน ซ่ึงสวนใหญเปนเรื่องของการ
เปดเผยขอมูลเกีย่วกับส่ิงแวดลอม โดยผูวิจัยไดรวบรวมมาเพ่ือเปนสวนหนึ่งในการใชอางอิงของ
การจัดทําวิจัยในครั้งนี้ DPU
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
สําหรับการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลกระทบความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ

ผูบริหาร และแรงกดดนัจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 
14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย เปนการศึกษาเชิงพรรณนาและเชิงสํารวจ โดยทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลท้ังจากแหลงปฐมภูมิและแหลงขอมูลทุติยภูมิ และทําการวิเคราะหขอมูลโดย
มีระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้ 
             3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
             3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
             3.4 สถิติท่ีใชในการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      3.1.1 ประชากร 

ประชากร ( Population) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขา
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย จํานวน 432 บริษัท 
      3.1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัย ผูวิจัยไดเลือกธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 จาก 5 กลุมสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ท่ีมีจํานวนบริษัทในกลุมตัวอยางมากกวา 70 บริษัท ไดแก 
ธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก ธุรกิจประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณ ธุรกิจประเภทเครื่องมือ
ทางไฟฟาและอุปกรณ ธุรกิจวิทยุ โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณประเภทยานยนต 
อุปกรณขนสงและการบํารุงรักษา จํานวนตัวอยางสถานประกอบการธุรกิจมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 432 
บริษัท โดยผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจดังกลาวเปนผูตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสง
แบบสอบถามจํานวน 432 ชุด ปรากฏวามีแบบสอบถามตีกลับเนื่องจากกิจการยายท่ีอยูใหมและปด
กิจการลงจํานวน 13 ชุด ดังนั้น เม่ือครบกําหนดในการเก็บแบบสอบถามไดรับท้ังส้ิน 106 ชุด ซ่ึง
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณท้ังส้ิน 104 ชุด คิดเปนอัตราผลตอบกลับรอยละ 24.53 ซ่ึงสอดคลอง
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กับ Aaker ,Kumar and Say ,2001 ไดนําเสนอวาการสงแบบสอบถามอยางนอยอัตรารอยละ 20 จึง
เปนท่ียอมรับได 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ( Questionnaires) ซ่ึงไดมีการสราง
แบบสอบถามขึ้น มาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย IES 1-6 และเอกสารตางๆท่ี
เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามประกอบดวย ความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ
ผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจ โดยลักษณะของ
คําถามในแบบสอบถามจะมี 2 ลักษณะ คือ คําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอันจะนํามาซ่ึงประโยชนในการศึกษา และคําถามปลายปด เปน
คําถามมีตําตอบใหเลือก ซ่ึงแบบสอบถามนี้สวนใหญจะใหคําถามปลายปด โดยรูปแบบของ
แบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูลแบงเปน 7 ตอน 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวน   7   ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) มีดังนี้ 

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 สถานภาพ 
1.5 ประสบการณการทํางานทางดานบัญชี 
1.6 รายไดตอเดือน 
1.7 ตําแหนงงาน 

 
ตอนที่ 2 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย 
มีจํานวน 8 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มีดังนี ้

2.1 ประเภทธุรกิจ 
2.2 ทุนจดทะเบียน 
2.3 สินทรัพยรวม 
2.4 รายไดตอป 
2.5 จํานวนพนักงาน 

DPU



41 
 

2.6 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
2.7 บริษัทเคย/ไมเคย ไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 
2.8 บริษัทเคย/ไมเคย ไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน 

บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป 
 

ตอนที่ 3 ความรูความสามารถในเรื่องตางๆของนักบัญชี มีจํานวน  16 คําถาม โดยลักษณะคําถาม
เปนการวัดคุณลักษณะของตัวแปร ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 

3.1 ดานความรูทางวิชาชีพ ประกอบดวย 3 คําถาม โดยครอบคลุมเกี่ยวกับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีจะมีผลกระทบกับวิชาชีพบัญชี   และ
การฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการประยุกตใชและศักยภาพดานบัญชี  

3.2 ดานทักษะทางวิชาชีพ ประกอบดวยคําถาม 6 คําถาม โดยครอบคลุมเกี่ยวกับทักษะในการ
ทํางานอยางโดดเดน ทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกรในการบริหารธุรกิจ ทักษะและความสามารถ
เฉพาะบุคคลโดดเดน ทักษะในการส่ือสารระหวางบุคคล ทักษะในการเรียนรูวิทยาการใหมๆอยาง
ตอเนื่อง และทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห พิจารณาเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ  

3.3 ดานคานิยม ประกอบดวยคําถาม 7 คําถาม โดยครอบคลุมเกี่ยวกับความประพฤติและ
ลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกของการเปนนักบัญชีมืออาชีพ การมีคานิยมและจริยธรรมเพ่ือประกอบ
วิชาชีพ การมีแนวคิดและความผูกพันในแนวคิดทางบัญชี การมีความมุงม่ันตอความสามารถในการ
ทําบัญชี การปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงมารยาททางบัญชี การมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการ
ปฏิบัติงานทุกๆอยาง และการมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยตระหนักและเอาใจใสตอความ
ตองการและประโยชนตอสังคม 
 
ตอนที่ 4 การสนับสนุนของผูบริหารในเรื่องตางๆ มีจํานวน 9 คําถาม โดยลักษณะคําถามเปนการวัด
คุณลักษณะของตัวแปร ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 

4.1 ดานการสนับสนุนงบประมาณประกอบดวย 3 คําถาม โดบครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสมตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของกิจการ การลงทุนใน
อุปกรณเครื่องจักร เครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง และระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมใหมๆเกิดขึ้น ท่ีกิจการสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการเรียนรูในระบบดังกลาวและ
นํามาใชประโยชนใหเกิดแกกิจการ  

4.2 ดานนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมประกอบดวย  3 คําถาม โดยครอบคลุมเกี่ยวกับการ
บริหารการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี จะนํามาซ่ึงช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร การกําหนดนโยบาย 
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การบริหารขององคกรโดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น การ
วางแผน การพัฒนาและระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ  

4.3 ดานการฝกอบรม ประกอบดวย 3 คําถาม โดยครอบคลุมเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุน 
และบุคลากรเขาการอบรมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมตอเนื่อง การผลักดันใหมีการวัดผล การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยคํานึงถึงความรูความเขาใจ และตระหนักท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม และ
การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรูและเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น 
 
ตอนที่ 5 แรงกดดันจากสังคม ในเรื่องตางๆ มีจํานวน 6 คําถาม โดยครอบคลุมเกี่ยวกับลูกคา ให
ความสําคัญกับคุณภาพกับส่ิงแวดลอม โดยจะซ้ือสินคาจากกิจการท่ีสนใจและดูแลส่ิงแวดลอม 
กฏหมายและระเบียบขอบังคับตางๆเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานของกิจการ สังคมตองการใหธุรกิจตางๆคํานึงถึงผลกระทบตอการดําเนินงานตอ
สภาพแวดลอม การแขงขันของธุรกิจตางเปนไปอยางรุนแรง ถาธุรกิจท่ีมีการบริหารโดยคํานึงถึง
คุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบในเชิงการแขงขัน คาใชจายอันเนื่องกับสภาพแวดลอมและ
คาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางฟนฟูภาษี โดยบันทึกคาใชจายเปนตนทุน
และธุรกิจยินดีท่ีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม และประโยชนทางภาษีทีอาจจะไดรับไมคุมกับตนทุนท่ี
เสียไปในการจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม 
 
ตอนที่ 6 ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมในเรื่องตางๆ มีจํานวน 7 คําถาม โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ 
การยอมรับจากลูกคาและหนวยงานภายนอกวา เปนกิจการท่ีมีการจัดทําโดยนําเสนอขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ การรับรูหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
การบริหารงานท่ีกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ การคาดการณความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอัน
เนื่องจาก ผลกระทบของการดําเนินงานตอส่ิงแวดลอม การตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิม และการจัดทํา
การประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอม การวิเคราะหตนทุนในการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ  การวิเคราะห
และประเมินผลการลงทุนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรม 
และการพัฒนาระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ 
 
ตอนที่ 7 คําถามปลายเปดเปนขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํารายงานดาน
ส่ิงแวดลอม แรงกดดันจากสังคม ลูกคา ส่ิงแวดลอม และประเด็นอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
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    3.2.1 ระดับของการวัด 
แบบสอบถามท่ีใชในสวนของการวัดความสําคัญ ผลกระทบของความรูความสามารถของ

นักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ผูวิจัย
กําหนดใหคะแนนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ( Rating Scale ) ตามรูปแบบของไล
เคิรท ( Likert’s Scale) ท่ีตรงกับความรูสึกกับความเปนจริงมากท่ีสุดโดยมีใหเลือกคําตอบเพียง
คําตอบเดียว โดยมีเกณฑการใหคะแนนของความเห็นไว 5 ระดับดังนี้ 
                          ระดับความคิดเห็น                                      คาคะแนน  
                          เห็นดวยมาก        5 
                          เห็นดวยคอนขางมาก           4 
                          เห็นดวยปานกลาง                 3 
                          เห็นดวยคอนขางนอย           2 
                          เห็นดวยนอย                          1 

เกณฑการแปลความหมายคาคะแนนเฉล่ียใชการคํานวณดังนี้ ( สุดา  สุวรรณาภิรมย และ
วิชิต  อูอน , 2548 : 181 ) 
          ความกวางของอันตรภาคช้ัน      =        คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ําสุด 
                                                                               ชวงคะแนน 
                                                        =       5  -   1 
                                                                     5 
                                                        =       ระดับคะแนน 0.80 

จากการคํานวณไดชวงคะแนนเฉล่ียแตละชวงมีขนาดเทากับ 0.80 ดังนั้น จึงใหความหมาย
คาคะแนนเฉล่ียดังนี ้
                        ระดับความคิดเห็น                              ชวงคะแนนเฉล่ีย 
                     เห็นดวยมาก                           4.21-5.00 

เห็นดวยคอนขางมาก             3.41-4.20 
เห็นดวยปานกลาง                        2.61-3.40 
เห็นดวยคอนขางนอย      1.81-2.60 

          เห็นดวยนอย             1.00-1.80 
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      3.2.2 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจั ยไดทดสอบความเ ท่ียงตรง (  Validity)  และความเช่ือม่ัน  (  Reliability)  ของ

แบบสอบถามกอนนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริงดังนี ้
              3.2.2.1 การทดสอบความเท่ียงตรง ( Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ
งานวิจัย  จํานวน 2 ทาน สอบทานคําถามเพ่ือพิจารณาความครบถวน ตลอดจนความชัดเจน 
โครงสรางแบบสอบถาม เนื้อหาและภาษาท่ีใช 
              3.2.2.2 การทดสอบความเช่ือม่ัน ( Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีทดสอบความ
เท่ียงตรงและทําการทดสอบ (Pre-Test) แบบสอบถามจํานวน 5 ชุด เพ่ือตรวจสอบวาคําถามสามารถ
ส่ือความหมายตรงตามความตองการ ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม โดยสงใหผูบริหารฝาย
บัญชีและนักบัญชีท่ีเกี่ยวของกับงานดานบัญชีและบริหารงานของธุรกิจตอบแบบสอบถามและ
ปรับปรุงกอนสงไปยังกลุมตัวอยาง 
                3.2.2.3 ความเช่ือม่ันและความเท่ียงตรง ( Reliability and Validity) 
            ผูวิจัยไดทดสอบความเช่ือม่ันและความเท่ียงตรงของคําถาม โดยการวัดคาอํานาจจําแนกดวย
วิธี Factor Analysis และคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีครอนบาค (Cronbach) 
ซ่ึงสรุปไดวา ตัวแปรมีระดับความเช่ือม่ันและความเท่ียงตรงท่ียอมรับได โดยมีคาอํานาจจําแนกตาม
ตารางท่ี 1 สอดคลองกับ  Nunnally (1978) ท่ีไดนําเสนอวาการทดสอบคาอํานาจจําแนกเกินกวา 0.4 
เปนคาท่ียอมรับได สําหรับคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)ท่ีทดสอบมีคาสัมประสิทธ์ิ
มากกวา 0.7 ซ่ึงเปนคาท่ียอมรับไดเชนกัน   
ตารางที ่3.1 ผลทดสอบความเชื่อม่ันและความเที่ยงตรงของตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ คาอํานาจจําแนก คาสัมประสิทธิ ์
 แอลฟาครอนบาค 

1. ดานทักษะวิชาชีพ 0.624 – 0.804 0.8468 
2. ดานคานิยม 0.762 – 0.849 0.8606 
3. ดานการสนับสนุนงบประมาณ 0.876 – 0.938 0.8871 
4. ดานนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม 0.847 – 0.948 0.8676 
5. ดานการฝกอบรม 0.893 – 0.938 0.8968 
6. แรงกดดันจากสังคม 0.749 – 0.871 0.8155 

ตัวแปรตาม  คาสัมประสิทธิ ์
ครอนบาคแอลฟา 

ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 0.677 – 0.898 0.9070 
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     3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
          3.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

      การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
                  3.3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) 

               เก็บจากกลุมเปาหมายโดยตรง โดยใชแบบสอบถาม ( Questionnaires) จาก
เอกสารท่ีสรางขึ้น เพ่ือกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบจะไดมีความชัดเจนตามความมุง
หมายของการวิจัยมากยิ่งขึ้น 
                  3.3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ โดย
การศึกษาคนควารายละเอียด เนื้อหา ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบของความรูความสามารถ
ของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย และเปนการ
รวบรวมจากตํารา บทความ วิทยานิพนธ และรายงานตางๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
ศึกษาวิจัยในสวนท่ีเกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลอางอิงตางๆ เพ่ือกําหนดโครงราง 
แบบสอบถาม ตามประเด็นท่ีสําคัญของวัตถุประสงคของการวิจัย และขอบเขตของการวิจัย 
          3.2.3 นําผลการทดสอบเครื่องมือมาปรับปรุงเครื่องมือท่ีสรางขึ้นเพ่ือนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากสถานประกอบการธุรกิจท่ีเลือกมาเปนตัวอยางท้ัง 432 บริษัท  
          3.2.4 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
     3.4 สถิติที่ใชในการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
          สถิติท่ีใชในการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
          3.4.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis) ไดแก  
                  3.4.1.1 ความถ่ี ( Frequency) และคารอยละ ( Percentage) เพ่ือใชในการพรรณนาขอมูล
ท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามดานความรูความสามารถของนักบัญชี ดานการสนับสนุนของผูบริหาร ดานแรง
กดดันจากสังคม และดานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
                  3.4.1.2 คาเฉล่ีย ( Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) เพ่ือใชใน
การพรรณนาขอมูลผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร 
และแรงกดดันจากสังคม และประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย 
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          3.4.2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงปริมาณ ( Quantitative Analysis) เปนการวิเคราะหโดยการ
ทดสอบสมมติฐานเชิงสถิต ิไดแก  
                    3.4.2.1 t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีมีตัวแปร 2 ตัวแปร และ F-test เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานท่ีมีตัวแปรมากกวา 2 ตัวแปรขึ้นไป  โดยทําการทดสอบขอมูลดังตอไปนี้  

1) เปรียบเทียบคาเฉล่ียความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร แรง
กดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม จําแนกตามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบ
แบบสอบถาม และจําแนกตามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

2) LSD ( Least Significant Difference) เปนการทดสอบแบบคูท่ีมีผลตางนัยสําคัญนอย
ท่ีสุด เพ่ือหาความแตกตางระหวางความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร 
แรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม จําแนกตามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
ผูตอบแบบสอบถาม และจําแนกตามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
                    3.4.2.2 นอกจากนั้นผูวิจัยไดใชการวิเคราะหความถดถอยแบบเสนตรงเพ่ือหา
ผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจาก
สังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรม
ผลิตในประเทศไทย โดยวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอิสระ ไดแก ทักษะวิชาชีพบัญชี 
(Fskills) คานิยมและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี (Fethics) การสนับสนุนงบประมาณ (Fsupport)  
นโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม (Fpolicy)  การฝกอบรม (Ftraining) แรงกดดันจากสังคม 
(Fpressure) และตัวแปรควบคุมอีก 3 ตัวแปร ไดแก ระยะเวลาในการดําเนินงานของธุรกิจ   (Years) 
จํานวนพนักงาน (Employee) และรายไดตอป (Revenue) กับตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพการ
บัญชีส่ิงแวดลอม (Yefficiency)  ซ่ึงจะทําการวัดผลกระทบตอการบัญชีส่ิงแวดลอมโดยเขียนเปน
สมการได 4 สมการ ดังนี้ 
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สม 
การที่ 

การทดสอบ ตัวแปรตาม – ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 

1 ทุกตัวแปร Yefficiency = 
a1+b1fskills+b2fethics+b3fsupport+b4fpolicy+b5ftraining+b6fpressur
e+ b7revenue+ b8employee+ b9years+E 

2 ตัวแปรอิสระ Yefficiency = 
a2+b10fskills+b11fethics+b12frevenue+b13employee+b14years 
+E 

3 ตัวแปรอิสระ Yefficiency = 
a3+b15fsupport+b16fpolicy+b17ftraining+b18revenue+b19employee+ 
b20 years +E 

4 ตัวแปรอิสระ Yefficiency = a4+ b21fpressure+b22revenue+b23employee 
+b24Employee+b25Years +E 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  ผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ

ผูบริหารและแรงกดดันจากสังคมท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 
14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นจากแบบสอบถามท่ีไดรับตอบ
กลับจากกลุมตัวอยางของกลุมอุตสาหกรรม (ท่ีมีบริษัทในกลุมมากกวา 70 บริษัท)จํานวน 106 ฉบับ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด แบบสอบถามท่ีตอบกลับท้ังหมดไดนํามาจัดทําดัชนีและตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม และพบวามีแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับท่ีไมสมบูรณและไดทําการคัด
ออกจึงเหลือแบบสอบถามท่ีสมบูรณเพ่ือใชในการวิเคราะหผลการวิจัยท้ังส้ิน 104 ฉบับ ตารางท่ี 4-1 
แสดงถึงจํานวนและรอยละของจํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับตอบกลับเม่ือเทียบกับจํานวน
แบบสอบถามท่ีสงท้ังหมด และเปนท่ีนาสังเกตคือในประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
และอุปกรณมีบริษัทท่ีเลิกกิจการและยายท่ีอยูใหมในสัดสวนท่ีคอนขางมาก ซ่ึงเปนตัวบงช้ีเบ้ืองตน
ในความผันผวนของอุตสาหกรรมประเภทดังกลาว  และเปนท่ีนาสนใจวาประเภทธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณใหความสนใจในการสํารวจและมีสัดสวนในการตอบ
กลับสูงท่ีสุด 
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 ตารางที่ 4.1 สรุปแบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับตามประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรม 

 
จากตาราง 4.1 เม่ือพิจารณาจํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับตอบกลับมาไดจัดแยกตามประเภท

ธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีบริษัทในแตละกลุมมากกวา 70 บริษัท จะพบวามีบางประเภทธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุม เครื่องจักรกลและอุปกรณ และ กลุมวิทยุ /โทรทัศน/อุปกรณ
โทรคมนาคม ท่ีมีจํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับไมมากพอท่ีจะทําการทดสอบทางสถิติแยกตาม
รายประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมใหไดผลอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังมีการกระจายของ
แบบสอบถามท่ีไดรับตอบกลับมาในแตกลุมอุตสาหกรรมคอนขางมาก ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลเปน 7 ตอน โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาวิจัย แตละตอนดังตอไปนี้ 

 ประเภทกลุมอุตสาหกรรม 

  
ผลิตภัณฑ
พลาสติก 

เคร่ือง 
จักร 

กลและ
อุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ

โทรคมนาคม 

ยานยนต 
อุปกรณขนสง

และการ
บํารุงรักษา รวม 

จํานวนบริษัทท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 
14001 ของกลุม
อุตสาหกรรม ( ท่ีมีบริษัท
ในกลุมมากกวา 70 
บริษัท) 71 70 74 116 101 432 
จํานวนแบบสอบถามท่ีสง
ทางไปรษณีย 71 70 74 116 101 432 
จํานวนท่ีถูกตีกลับ
เนื่องจากบริษัทเลิกกิจการ
หรือติดตอไมได 1 9     1 1 1 13 
จํานวนแบบสอบถามท่ีสง
ได - สุทธ ิ 70 61 73 115 100 419 
จํานวนแบบสอบถามท่ี
ตอบกลับและสมบูรณ 27 4 34 12 27 104 

% 27% 7% 47% 11% 27% 25% 
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ตอนที่ 1 ลักษณะของประชากรหรือกลุมตัวอยาง 
ในการวิเคราะหคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชเครื่องมือสถิติพรรณนาในการ

วิเคราะห โดยเริ่มจากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะหขอมูล
บริษัทของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณหาสัดสวนในรูปอัตรารอยละ ดังมีรายละเอียดแสดงไวใน
ตาราง แยกเปนตารางท่ี 4.2 ถึงตารางท่ี 4.16 ตามลําดับดังนี ้

1.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตามประเภทธุรกิจ ซ่ึงแสดงไวใน
ตารางท่ี 4.2 ถึงตารางท่ี  4.8 ดังรายละเอียดขางลางนี ้

 
ตารางที่ 4.2 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามเพศ 

เพศ 

ประเภทธุรกิจ 

รวม ผลิตภัณฑ
พลาสติก 

เคร่ืองจักรกล
และอุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ

โทรคมนาคม 

ยานยนต 
อุปกรณขนสง  

และการ
บํารุงรักษา 

ชาย 29.6 50.0 29.4 25.0 25.9 28.8 
หญิง 70.4 50.0 70.6 75.0 74.1 71.2 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

           
จากตารางท่ี 4.2 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามเพศพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปน

เพศหญิงมากท่ีสุดเปนอันดับแรกอยูในกลุมธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม รอย
ละ 75 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสงและการบํารุงรักษา รอยละ 74.1 สําหรับ
ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณ รอยละ 50 
รองลงมาธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 29.6  

 
 
 
 
 

DPU



51 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามอาย ุ

อาย ุ

ประเภทธุรกิจ 

รวม ผลิต 
ภัณฑ

พลาสติก 

เคร่ือง 
จักรกล

และ
อุปกรณ 

เคร่ือง 
มือทาง

ไฟฟาและ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/

อุปกรณโทร 
คมนาคม 

ยานยนต 
อุปกรณขนสง 
และการบํารุง 

รักษา 
นอยกวา 30 ป 0.0 0.0 11.8 0.0 3.7 4.9 
30 - 40 ป 48.1 25.0 32.4 54.5 44.4 41.7 
41 - 50 ป 40.7 25.0 50.0 36.4 48.1 44.7 
มากกวา 50 ป 11.1 50.0 5.9 9.1 3.7 8.7 
          รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.3 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

อายุนอยกวา 30 ปมากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ รอยละ 11.8 
รองลงมาเปนธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสงและการบํารุงรักษา รอยละ  3.7 ผูตอบ
แบบสอบถามมีอายุระหวาง 30-40 ป มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณ
โทรคมนาคม รอยละ 54.5 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 48.1 อายุระหวาง 
41-50 ป มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ รอยละ 50  รองลงมา
เปนธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสงและการบํารุงรักษา รอยละ 48.1 และผูตอบแบบสอบถาม
มีอายุมากกวา 50 ปมากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณ รอยละ 50 
รองลงมาเปนธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 11.1 
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ตารางที่ 4.4 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประเภทธุรกจิ 

รวม 
ผลิต 
ภัณฑ 
พลาส 

ติก 

เคร่ือง 
จักรกล

และ
อุปกรณ 

เคร่ือง 
มือทาง

ไฟฟาและ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ
โทรคม 
นาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การบํารุง 

รักษา 
ปริญญาตรีหรือต่ํากวา 63.0 25.0 79.4 58.3 59.3 65.4 
สูงกวาปริญญาตร ี 37.0 75.0 20.6 41.7 37.0 33.7 
อ่ืนๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 1.0 
      รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.4 เม่ือเปรียบเทียบธุรกิจแยกตามระดับการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวามากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องมือทางไฟฟา
และอุปกรณรอยละ 79.4 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติกรอยละ 63.0 ผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องจักรและ
อุปกรณรอยละ 75 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคมรอยละ 41.7 
และอ่ืนๆเปนธุรกจิประเภทยานยนต อุปกรณขนสงและการบํารุงรักษารอยละ 3.7   
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ตารางที่ 4.5 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 

ประเภทธุรกิจ 

รวม ผลิตภัณฑ
พลาสติก 

เคร่ืองจักร
กลและ
อุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ

โทรคมนาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การ

บํารุงรักษา 
โสด 50.0 25.0 35.3 36.4 22.2 35.3 
สมรส 50.0 75.0 58.8 63.6 77.8 62.7 
อ่ืนๆ 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 2.0 
      รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.5 เ ม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามสถานภาพ พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามมีสถานภาพเปนโสดมากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติกรอยละ 
50.0 รองลงมาเปนธุรกิจประเภท วิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคมรอยละ 36.4 สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสงและ
การบํารุงรักษารอยละ 77.8 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทเครื่องจักรและอุปกรณรอยละ 75.0  และ
อ่ืนๆเปนธุรกิจประเภทเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณรอยละ 5.9  
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ตารางที่ 4.6 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจ  แยกตามประสบการณการทํางานทางดาน
บัญชี 

ประสบการณการ
ทํางานทางดาน

บัญช ี

ประเภทธุรกิจ 

รวม 
ผลิต 
ภัณฑ
พลาส 

ติก 

เคร่ือง 
จักรกล

และ
อุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ
โทรคม 
นาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การ

บํารุงรักษา 
นอยกวา 5 ป 0.0 0.0 8.8 0.0 3.7 3.9 
5 - 10 ป 18.5 0.0 8.8 9.1 14.8 12.6 
11 - 15 ป 18.5 50.0 26.5 9.1 40.7 27.2 
มากกวา 15 ป 63.0 50.0 55.9 81.8 40.7 56.3 
         รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.6 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามประสบการณการทํางานทางดาน

บัญชี พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการทํางานทางดานบัญชีนอยกวา 5 ปมากท่ีสุดอยู
ในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณรอยละ 8.8รองลงมาเปนธุรกิจประเภท ยาน
ยนต อุปกรณขนสงและการบํารุงรักษารอยละ 3.7 ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการทํางาน
ทางดานบัญชี 5 ถึง 10 ปมากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติกรอยละ 18.5รองลงมา
เปนธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสงและการบํารุงรักษารอยละ 14.8 ผูตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณการทํางานทางดานบัญชี 11 ถึง 15 ปมากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องจักรกล
และอุปกรณ รอยละ 50.0 รองลงมาเปนธุรกิจประเภท ยานยนต อุปกรณขนสงและการบํารุงรักษา
รอยละ 40.7  และผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการทํางานทางดานบัญชีมากกวา 15 ปมาก
ท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคมรอยละ 81.8  รองลงมาเปนธุรกิจ
ประเภทผลิตภัณฑพลาสติกรอยละ 63.0  
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ตารางที่ 4.7 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน 

ประเภทธุรกิจ 

รวม 
ผลิต 
ภัณฑ
พลาส 

ติก 

เคร่ือง 
จักรกล

และ
อุปกรณ 

เคร่ือง 
มือทาง
ไฟฟา
และ

อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ
โทรคม 
นาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การ

บํารุงรักษา 
ต่ํากวา 30,000 บาท 8.0 0.0 18.2 0.0 7.4 10.0 
30,000 - 60,000 บาท 36.0 25.0 30.3 45.5 37.0 35.0 
60,001 - 90,000 บาท 48.0 50.0 39.4 9.1 33.3 37.0 
มากกวา 90,000 บาท 8.0 25.0 12.1 45.5 22.2 18.0 
        รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.7 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามรายไดตอเดือน พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาท มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องมือทาง
ไฟฟาและอุปกรณรอยละ 18.2  รองลงมาเปนธุรกิจประเภท ผลิตภัณฑพลาสติกรอยละ 8.0 ผูตอบ
แบบสอบถามมีรายไดตอเดือน 30,000-60,000 บาท มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทวิทยุ /
โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคมรอยละ 45.5 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสง
และการบํารุงรักษารอยละ 37.0 ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดตอเดือน 60,001 -90,000 บาท  มาก
ท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณรอยละ 50.0 รองลงมาเปนธุรกิจประเภท
ผลิตภัณฑพลาสติกรอยละ 48.0 และผูตอบแบบสอบถามมีรายไดตอเดือนมากกวา 90,000 บาท มาก
ท่ีสุดเปนธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคมรอยละ 45.5 รองลงมาเปนธุรกิจ
ประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณรอยละ 25.0 
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ตารางที่ 4.8 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามตําแหนงงาน 

ตําแหนงงาน 

ประเภทธุรกิจ 

รวม 
ผลิต 
ภัณฑ
พลาส 

ติก 

เคร่ือง 
จักรกล

และ
อุปกรณ 

เคร่ือง 
มือทาง
ไฟฟา
และ

อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ
โทรคม 
นาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การ

บํารุงรักษา 
ผูอํานวยการฝายบัญชี 7.4 25.0 8.8 8.3 3.7 7.7 
ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน 59.3 25.0 38.2 41.7 59.3 49.0 

ผูจัดการฝายบัญชี 14.8 0.0 17.6 0.0 14.8 13.5 
อ่ืนๆ 18.5 50.0 35.3 50.0 22.2 29.8 
            รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

              
จากตารางท่ี 4.8 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามตําแหนงงาน พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีตําแหนงงานเปนผู อํานวยการฝายบัญชี มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภท
เครื่องจักรกลและอุปกรณรอยละ 25.0 รองลงมาเปนธุรกิจประเภท เครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ
รอยละ 8.8 ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงผูจัดการฝายบัญชีและการเงินมากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจ
ประเภทผลิตภัณฑพลาสติกรอยละ 59.3 และธุรกิจประเภท ยานยนต อุปกรณขนสงและการ
บํารุงรักษารอยละ 59.3 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคมรอยละ 
41.7 ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงงานผูจัดการฝายบัญชีมากท่ีสุดอยูในธุรกิจประเภทเครื่องมือ
ไฟฟาและอุปกณรอยละ 17.6 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติกรอยละ 14.8 และธุรกิจ
ประเภทยานยนต อุปกรณขนสงและการบํารุงรักษารอยละ 14.8 และผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนง
อ่ืน ๆ ( ผูชวยผูจัดการบัญชี)มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณรอยละ 50.0 
และธุรกิจ ประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคมรอยละ50  รองลงมาเปนธุรกิจประเภท
เครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณรอยละ 35.3 
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 จากตารางท่ี 4.2 ถึง ตารางท่ี 4.8 ไดสรุปไวในตารางท่ี 4.9 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเปนผูบริหารฝายบัญชีสวนใหญเปนเพศหญิงถึงรอยละ 71.20  และมีอายุระหวาง  
41 – 50  ป รอยละ 44.70  สําหรับประสบการณการทํางาน ผูตอบแบบสอบมีคุณวุฒิการศึกษาสูง
โดยสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือต่ํ ากวา รอยละ 65.40 ในขณะท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาปริญญาตรีมีรอยละ 33.70 นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีประสบการณการทํางานทางดานบัญชีมากกวา 15 ป รอยละ 56.30 สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถามสมรสแลว รอยละ 62.70 รายไดตอเดือน 60,001 – 90,000 บาท รอยละ 37.00 และมี
ตําแหนงงานเปนผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน รอยละ 49.00  จากผลการวิเคราะหคุณลักษณะ
โดยท่ัวไปนี้ จึงนาจะกลาวไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมตัวอยางท่ีมีคุณลักษณะท่ี
เหมาะสม มีความรูและประสบการณอยางเพียงพอ จึงอาจกลาวไดวานาจะสามารถใหขอมูลไดตรง
ตามวัตถุประสงค 
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ตารางที่ 4.9 สรุปลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง (แสดงหนวยเปนรอยละ) 

 

ประเภทธุรกิจ 

รวม ผลิต 
ภัณฑ

พลาสติก 

เคร่ืองจัก
รกลและ
อุปกรณ 

เคร่ืองมือทาง
ไฟฟาและ
อุปกรณ 

วิทยุ/โทรทัศน/
อุปกรณ

โทรคมนาคม 

ยานยนต อุปกรณ
ขนสง  

และการบํารุงรักษา 
เพศ       
ชาย 29.6 50.0 29.4 25.0 25.9 28.8 
หญิง 70.4 50.0 70.6 75.0 74.1 71.2 
N(คน) 27 4 34 12 27 104 
อายุ       
นอยกวา 30 ป 0.0 0.0 11.8 0.0 3.7 4.9 
30 - 40 ป 48.1 25.0 32.4 54.5 44.4 41.7 
41 - 50 ป 40.7 25.0 50.0 36.4 48.1 44.7 
มากกวา 50 ป 11.1 50.0 5.9 9.1 3.7 8.7 
ระดับการศึกษา       
ปริญญาตรีหรือตํ่ากวา 63.0 25.0 79.4 58.3 59.3 65.4 
สูงกวาปริญญาตรี 37.0 75.0 20.6 41.7 37.0 33.7 
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 1.0 
สถานภาพ       
โสด 50.0 25.0 35.3 36.4 22.2 35.3 
สมรส 50.0 75.0 58.8 63.6 77.8 62.7 
อื่นๆ 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 2.0 
ประสบการณการทํางานดานบัญชี       
นอยกวา 5 ป 0.0 0.0 8.8 0.0 3.7 3.9 
5 - 10 ป 18.5 0.0 8.8 9.1 14.8 12.6 
11 - 15 ป 18.5 50.0 26.5 9.1 40.7 27.2 
มากกวา 15 ป 63.0 50.0 55.9 81.8 40.7 56.3 
รายไดตอเดือน       
ตํ่ากวา 30,000 บาท 8.0 0.0 18.2 0.0 7.4 10.0 
30,000 - 60,000 บาท 36.0 25.0 30.3 45.5 37.0 35.0 
60,001 - 90,000 บาท 48.0 50.0 39.4 9.1 33.3 37.0 
มากกวา 90,000 บาท 8.0 25.0 12.1 45.5 22.2 18.0 
ตําแหนงงาน       
ผูอํานวยการฝายบัญชี 7.4 25.0 8.8 8.3 3.7 7.7 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 59.3 25.0 38.2 41.7 59.3 49.0 
ผูจัดการฝายบัญชี 14.8 0.0 17.6 0.0 14.8 13.5 
อื่นๆ 18.5 50.0 35.3 50.0 22.2 29.8 
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1.2 การวิเคราะหขอมูลของบริษัทของกลุมตัวอยางตามประเภทธุรกิจ ซ่ึงแสดงไวในตาราง
ท่ี 4.10 ถึงตารางท่ี 4.16 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.10 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน 

ประเภทธุรกิจ 

รวม 
ผลิต 
ภัณฑ
พลาส 

ติก 

เคร่ือง 
จักรกล

และ
อุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ
โทรคม 
นาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การ

บํารุงรักษา 
ต่ํากวาหรือเทากับ 
50 ลานบาท 37.0 25.0 17.6 9.1 14.8 21.4 

มากกวา 50  - 100 
ลานบาท 25.9 25.0 14.7 9.1 18.5 18.4 

มากกวา 100  - 
200 ลานบาท 11.1 25.0 8.8 9.1 22.2 13.6 

มากกวา 200 ลาน
บาทขึ้นไป 25.9 25.0 58.8 72.7 44.4 46.6 

          รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
            

จากตารางท่ี 4.10 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามทุนจดทะเบียน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามของบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจ
ประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 37.0 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณ รอย
ละ 25.0 ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนมากกวา 50 ลานบาท-100 ลานบาท มาก
ท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 25.9 รองลงมาเปนธุรกิจประเภท
เครื่องจักรกลและอุปกรณ รอยละ 25.0 ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนมากกวา 
100 ลานบาท - 200 ลานบาท มากท่ีสุดอยูในธุรกิจประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณ รอยละ 25.0 
รองลงมาเปนธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสง และการบํารุงรักษา รอยละ 22.2 และผูตอบ
แบบสอบถามของบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนมากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจ
ประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม รอยละ 72.7 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทเครื่องมือทาง
ไฟฟาและอุปกรณรอยละ 58.8 
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ตารางที่ 4.11 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามสินทรัพยรวม 

สินทรัพยรวม 

ประเภทธุรกิจ 

รวม 
ผลิต 
ภัณฑ
พลาส 

ติก 

เคร่ือง 
จักรกล

และ
อุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ
โทรคม 
นาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การ

บํารุงรักษา 
ต่ํากวาหรือเทากับ 50 
ลานบาท 7.7 0.0 0.0 0.0 3.7 2.9 

มากกวา 50 - 100 
ลานบาท 23.1 0.0 14.7 0.0 3.7 11.7 

มากกวา 100  - 200 
ลานบาท 15.4 0.0 5.9 16.7 7.4 9.7 

มากกวา 200  
ลานบาท 53.8 100.0 79.4 83.3 85.2 75.7 

             รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.11 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามสินทรัพยรวม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามของบริษัทท่ีมีสินทรัพยรวมต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจ
ประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 7.7 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสง และ
การบํารุงรักษา รอยละ 3.7 ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท-
100 ลานบาท มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 23.1 รองลงมาเปนธุรกิจ
ประเภทเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ รอยละ14.7 ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมีสินทรัพย
รวมมากกวา 100 ลานบาท - 200 ลานบาท มากท่ีสุดอยูในธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณ
โทรคมนาคม รอยละ 16.7 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 15.4 และผูตอบ
แบบสอบถามของบริษัทท่ีมีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจ
ประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณ รอยละ100 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสง 
และการบํารุงรักษา รอยละ 85.2 
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ตารางที่ 4.12 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามรายไดตอป 

รายไดตอป 

ประเภทธุรกิจ 

รวม 
ผลิต 
ภัณฑ
พลาส 

ติก 

เคร่ือง 
จักรกล

และ
อุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ
โทรคม 
นาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การ

บํารุงรักษา 
ต่ํากวา 5 ลานบาท 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 1.0 
5 -10 ลานบาท 11.1 0.0 3.0 0.0 0.0 3.9 
มากกวา 15 ลานบาท 88.9 100.0 97.0 100.0 96.3 95.1 
             รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.12 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามรายไดตอป พบว า ผูตอบ

แบบสอบถามของบริษัทท่ีมีรายไดตอปต่ํากวา 5 ลานบาท มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทยาน
ยนต อุปกรณขนสง และการบํารุงรักษา รอยละ 3.7 ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมีรายไดตอป  
5-10 ลานบาท มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 11.1 รองลงมาเปน
ธุรกิจประเภทเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ รอยละ3.0 และผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมี
รายไดตอปมากกวา 15 ลานบาท มากท่ีสุดอยูในธุรกิจประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณ รอยละ 
100 และธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม รอยละ 100 รองลงมาเปนธุรกิจ
ประเภทเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ รอยละ 97 
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ตารางที่ 4.13 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามจํานวนพนักงาน 

จํานวนพนักงาน 

ประเภทธุรกิจ 

รวม ผลิตภัณฑ
พลาสติก 

เคร่ือง 
จักรกล

และ
อุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ
โทรคม 
นาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การ

บํารุงรักษา 
นอยกวา 50 คน 0.0 25.0 0.0 0.0 7.4 2.9 
50 -100 คน 11.1 0.0 0.0 0.0 3.7 3.8 
101- 150 คน 18.5 0.0 0.0 8.3 11.1 8.7 
มากกวา 150 คน 70.4 75.0 100.0 91.7 77.8 84.6 
         รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.13 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามจํานวนพนักงาน พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามของบริษัทท่ีมีจํานวนพนักงานนอยกวา 50 คน มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภท
เครื่องจักรกลและอุปกรณ รอยละ 25 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสง และการ
บํารุงรักษา รอยละ 7.4 ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมีจํานวนพนักงานมากกวา 50-100 คน มาก
ท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 11.1 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทยานยนต 
อุปกรณขนสง และการบํารุงรักษา รอยละ 3.7 ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมีจํานวนพนักงาน
มากกวา 101-150 คน มากท่ีสุดอยูในธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 18.5 รองลงมาเปน
ธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสง และการบํารุงรักษา รอยละ 11.1 และผูตอบแบบสอบถาม
ของบริษัทท่ีมีจํานวนพนักงานมากกวา 150 คน มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องมือทาง
ไฟฟาและอุปกรณ รอยละ100 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม 
รอยละ 91.7 
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ตารางที่ 4.14 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามระยะเวลาในการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ในการ
ดําเนินงาน 

ประเภทธุรกิจ 

รวม ผลิตภัณฑ
พลาสติก 

เคร่ือง 
จักรกล

และ
อุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และอุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ
โทรคม 
นาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การ

บํารุงรักษา 
นอยกวา 5 ป 0.0 0.0 0.0 8.3 7.4 2.9 
5 -10 ป 18.5 50.0 9.1 0.0 11.1 12.6 
11 -15 ป 18.5 0.0 21.2 33.3 37.0 25.2 
มากกวา 15 ป 63.0 50.0 69.7 58.3 44.4 59.2 
       รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.14 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามระยะเวลาในการดําเนินงาน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานนอยกวา 5 ป  มากท่ีสุดอยูในกลุม
ธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม รอยละ 8.3 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทยานยนต 
อุปกรณขนสง และการบํารุงรักษา รอยละ 7.4 ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานมากกวา 5-10 ป มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องจักรกลและอุปกรณ รอยละ 50 
รองลงมาเปนธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 18.5 ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมี
ระยะเวลาในการดําเนินงานมากกวา 11-15 ป มากท่ีสุดอยูในธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสง 
และการบํารุงรักษา รอยละ 37.0 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม 
รอยละ 33.3 และผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานมากกวา 15 ป มาก
ท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ รอยละ  69.7 รองลงมาเปนธุรกิจ
ประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 63.0 
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ตารางที่ 4.15 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกิจแยกตามบริษัทที่เคยไดรับรางวัลที่เกี่ยวของ
กับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 

บริษัทเคย
ไดรับรางวัลที่
เกี่ยวของกับ
การบริหาร

และการดูแล
ส่ิงแวดลอม

หรือไม 

ประเภทธุรกิจ 

รวม ผลิตภัณฑ
พลาสติก 

เคร่ือง 
จักร 

กลและ
อุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ

โทรคมนาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การ

บํารุงรักษา 

เคย 37.0 75.0 62.5 60.0 63.0 56.0 
ไมเคย 63.0 25.0 37.5 40.0 37.0 44.0 
       รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.15 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามบริษัทท่ีเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของ

กับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม พบวา ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีเคยไดรับรางวัลท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องจักรกล
และอุปกรณ รอยละ 75 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณขนสง และการบํารุงรักษา 
รอยละ 63 และผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีไมเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและ
การดูแลส่ิงแวดลอม มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 63 รองลงมาเปน
ธุรกิจประเภทวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม รอยละ 40.0  
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ตารางที่ 4.16 แสดงรอยละของขอมูลกับประเภทธุรกจิแยกตามบริษัทเคยไดรับรางวัลที่เกี่ยวของกับ
การจัดการบริหารการจัดองคกร เชน บริษัทดีเดน  บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป 

บริษัทเคยไดรับ
รางวัลที่เกี่ยวของ

กับการจัดการ
บริหารการจัด

องคกร เชน บริษัท
ดีเดน  บริษัท

คุณภาพ บริษัท
แหงป 

ประเภทธุรกิจ 

รวม 
ผลิต 
ภัณฑ
พลาส 

ติก 

เคร่ือง 
จักรกล

และ
อุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และ
อุปกรณ 

วิทยุ/
โทรทัศน/
อุปกรณ
โทรคม 
นาคม 

ยานยนต 
อุปกรณ

ขนสง และ
การ

บํารุงรักษา 

เคย 51.9 75.0 66.7 60.0 48.1 57.4 
ไมเคย 48.1 25.0 33.3 40.0 51.9 42.6 
          รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.16 เม่ือเปรียบเทียบประเภทธุรกิจแยกตามบริษัทเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของ

กับการจัดการบริหารการจัดองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามของบริษัทท่ีเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการบริหารการจัดองคกร เชน 
บริษัทดีเดน  บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป  มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ รอยละ 75 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ รอยละ 66.7 และ
ผูตอบแบบสอบถามของบริษัทท่ีไมเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการบริหารการจัดองคกร 
เชน บริษัทดีเดน  บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป มากท่ีสุดอยูในกลุมธุรกิจประเภทยานยนต อุปกรณ
ขนสง และการบํารุงรักษา รอยละ 51.9 รองลงมาเปนธุรกิจประเภทผลิตภัณฑพลาสติก รอยละ 48.1  
 
 จากตารางท่ี 4.10 ถึงตารางท่ี 4.16 สรุปไวในตารางท่ี 4.17 ซ่ึงแสดงขอมูลบริษัทกลุม
ตัวอยาง โดยสามารถสรุปคุณลักษณะของบริษัทออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1. รายไดตอปของธุรกิจ พบวากลุมบริษัทท่ีตอบแบบสอบถามกลับเปนกลุมท่ีมีรายได
มากกวา 5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.10 ซ่ึงเปนกลุมบริษัทขนาดใหญ โดยมีทุนจดทะเบียน 200 
ลานบาทขึ้นไป รอยละ 46.60 และเปนบริษัทท่ีมีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท รอยละ 75.70  
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 2. จํานวนพนักงานของบริษัท พบวามีจํานวนพนักงานมากกวา 150 คน ถึงรอยละ 84.60 
และเปนท่ีนาสังเกตุวา ประเภทกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณมีจํานวน
พนักงานมากกวา 150 คน รอยละ 100  
 3. ระยะเวลาการดําเนินงาน พบวา มีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจนานกวา 15 ป รอยละ 59.20 
และยังพบวาประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณมีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานมากท่ีสุด รอยละ 69.70 นอกจากนั้น บริษัทท่ีเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
บริหารการจัดองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป มีจํานวนถึงรอยละ 75 เปน
ประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ 
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ตารางที่ 4.17 ขอมูลบริษัท (แสดงหนวยเปนรอยละ) 

 

ประเภทธุรกิจ 

รวม 
ผลิต 
ภัณฑ
พลาส 

ติก 

เคร่ือง 
จักรกลและ

อุปกรณ 

เคร่ืองมือ
ทางไฟฟา

และอุปกรณ 

วิทยุ/โทรทัศน/
อุปกรณโทร

คม 
นาคม 

ยานยนต 
อุปกรณขนสง 

และการ
บํารุงรักษา 

ทุนจดทะเบียน       
ตํ่ากวาหรือเทากับ 50  ลานบาท 37.0 25.0 17.6 9.1 14.8 21.4 
มากกวา 50  - 100 ลานบาท 25.9 25.0 14.7 9.1 18.5 18.4 
มากกวา 100  - 200 ลานบาท 11.1 25.0 8.8 9.1 22.2 13.6 
มากกวา 200 ลานบาทข้ึนไป 25.9 25.0 58.8 72.7 44.4 46.6 
สินทรัพยรวม       
ตํ่ากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 7.7 0.0 0.0 0.0 3.7 2.9 
มากกวา 50 - 100 ลานบาท 23.1 0.0 14.7 0.0 3.7 11.7 
มากกวา 100  - 200 ลานบาท 15.4 0.0 5.9 16.7 7.4 9.7 
มากกวา 200 ลานบาท 53.8 100.0 79.4 83.3 85.2 75.7 
รายไดตอป       
ตํ่ากวา 5 ลานบาท 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 1.0 
5 - 10 ลานบาท 11.1 0.0 3.0 0.0 0.0 3.9 
มากกวา 15 ลานบาท 88.9 100.0 97.0 100.0 96.3 95.1 
จํานวนพนักงาน       
นอยกวา 50 คน 0.0 25.0 0.0 0.0 7.4 2.9 
50 - 100 คน 11.1 0.0 0.0 0.0 3.7 3.8 
101- 150 คน 18.5 0.0 0.0 8.3 11.1 8.7 
มากกวา 150 คน 70.4 75.0 100.0 91.7 77.8 84.6 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน       
นอยกวา 5 ป 0.0 0.0 0.0 8.3 7.4 2.9 
5 - 10 ป 18.5 50.0 9.1 0.0 11.1 12.6 
11 - 15 ป 18.5 0.0 21.2 33.3 37.0 25.2 
มากกวา 15 ป 63.0 50.0 69.7 58.3 44.4 59.2 
บริษัทเคยไดรับรางวัลการบริหารและการ
ดูแล 

      

เคย 37.0 75.0 62.5 60.0 63.0 56.0 
ไมเคย 63.0 25.0 37.5 40.0 37.0 44.0 
บริษัทเคยไดรับรางวัลบริษัทดีเดน       
เคย 51.9 75.0 66.7 60.0 48.1 57.4 
ไมเคย 48.1 25.0 33.3 40.0 51.9 42.6 
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 จากผลการวิเคราะหเชิงพรรณานี้ แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะท่ีนาสนใจอยางยิ่ง ในการ
วิเคราะหผลการวิจัยจะนําเอาคุณลักษณะท้ัง 3 ประเภท ไดแก รายไดตอป จํานวนพนักงาน และ
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  มาศึกษาในลักษณะของปจจัยควบคุม และทดสอบความสัมพันธวา
จะสงผลอยางไรตอความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร แรงกดดันจาก
สังคม และประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะแสดงผลการวิเคราะหในสวนนี้ในตอนท่ี 3 
 
ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ตามประเภทในระหวางกลุม
อุตสาหกรรม 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในปจจัยความรูความสามารถของนัก
บัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร แรงกดดันจากสังคม และประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ท้ัง 4 
ดาน ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหและแปลความหมายของแตละกลุมปจจัยจากคาเฉล่ียระดับความ
คิดเห็นตาม Likert Scale จากนั้นทําการทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นในระหวางกลุม
อุตสาหกรรม โดยใชการการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ One-way Anova ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05  

การแปลความหมายของคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตาม Likert Scale มีดังนี ้
  คาเฉล่ียระดับความคิดเห็น              การแปลความหมาย 

4.21 – 5.00    เห็นดวยมาก 
3.41 – 4.20    เห็นดวยคอนขางมาก 
2.61 – 3.40    เห็นดวยปานกลาง 
1.81 – 2.60    เห็นดวยคอนขางนอย 
1.00 – 1.80    เห็นดวยนอย   

 
2.1 ปจจัยดานความรูความสามารถของนักบัญชี 
 ปจจัยดานความรูความสามารถของนักบัญชี ประกอบดวย 3 หัวขอ ไดแก ความรูทาง
วิชาชีพบัญชี ทักษะวิชาชีพบัญชี และคานิยมในวิชาชีพบัญชี ดังนั้นในการวิเคราะหและแปล
ความหมายระดับความคิดเห็นจะแสดงตามแตละหัวขอดังตอไปนี้ 
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      2.1.1 ความรูทางวิชาชีพบัญชี 
 คําถามในหัวขอนี้มุงท่ีจะศึกษาวานักบัญชีของกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
เปนอยางดี ซ่ึงรวมถึงสภาพแวดลอมท่ีจะมีผลกระทบกับวิชาชีพบัญชีและการฝกฝนพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องเกี่ยวกับการประยุกตใช และมีศักยภาพทางดานบัญชี ผลจากการสอบถามรายงานใน
ตารางท่ี 4-18 โดยแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในทุกหัวขอ
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น คือ “เห็นดวยมาก” ในเรื่องนักบัญชีมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพเปนอยางดี และนักบัญชีของกิจการมีการฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เกี่ยวกับการประยุกตใชและมีศักยภาพทางดานบัญชี สําหรับหัวชอนักบัญชีของกิจการมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบกับวิชาชีพเปนอยางดี ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็น คือ “เห็นดวยคอนขางมาก” และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็น
ระหวางประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรม พบวาระดับความคิดเห็นของแตละ
กลุมในแตละหัวขอไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
 
ตารางที่ 4.18  แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอความรูทางวิชาชีพบัญช ี
2.1 ปจจัยดานความรูความสามารถ
ของนักบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 

2.1.1 ความรูทางวิชาชีพ X SD แปล
ความหมาย 

F Sig 
(0.05) 

1.นักบัญชีของกิจการมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพเปนอยางด ี

4.35 
 

0.517 เห็นดวยมาก 0.193 0.942 

2.นักบัญชีของกิจการมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีจะมี
ผลกระทบกับวิชาชีพบัญชีเปนอยางด ี

3.80 0.674 เห็นดวย
คอนขางมาก 0.414 0.762 

3. นักบัญชีของกิจการมีการฝกฝน
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เกี่ยวกับการประยุกตใชและมี
ศักยภาพทางดานการบัญชี 

4.36 0.590 เห็นดวยมาก 

0.597 0.666 
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     2.1.2 ทักษะวิชาชีพบัญชี 
 คําถามในหัวขอนี้มุงท่ีจะศึกษาทักษะในการทํางานอยางโดนเดนของนักบัญชี ซ่ึงรวมถึง
ทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกรในการบริหารธุรกิจ ทักษะและความสามารถเฉพาะบุคคล ทักษะการ
ส่ือสารระหวางบุคคล ทักษะการเรียนรูวิทยาการใหมๆอยางตอเนื่อง และทักษะในการวินิจฉัย 
วิเคราะห พิจารณาเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4.19 โดยแสดง
คาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในทุกหัวขอผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็น คือ “เห็นดวยคอนขางมาก” และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็น
ระหวางประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรม พบวาระดับความคิดเห็นของแตละ
กลุมในแตละหัวขอไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
 
ตารางที่ 4.19  แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอทักษะวิชาชีพบัญช ี
2.1 ปจจัยดานความรูความสามารถของ 
      นักบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 

2.1.2 ทักษะวิชาชีพ X SD แปล
ความหมาย 

F Sig 
(0.05) 

1.นักบัญชีของกิจการมีทักษะในการทํางาน
อยางโดดเดน 

4.00 0.575 เห็นดวย
คอนขางมาก 0.895 0.470 

2.นักบัญชีของกิจการมีทักษะท่ีเกี่ยวของกับ
องคกรในการบริหารธุรกิจเปนอยางด ี

4.08 0.602 เห็นดวย
คอนขางมาก 0.928 0.451 

3.นักบัญชีของกิจการมีทักษะและ
ความสามารถเฉพาะบุคคลโดดเดนอยางยิ่ง 

3.82 0.734 เห็นดวย
คอนขางมาก 2.054 0.093 

4.นักบัญชีของกิจการมีทักษะในการส่ือสาร
ระหวางบุคคลเปนอยางด ี

3.99 0.646 เห็นดวย
คอนขางมาก 0.424 0.791 

5.นักบัญชีมีทักษะในการเรียนรูวิทยาการ
ใหม ๆ อยางตอเนื่อง 

4.10 0.757 เห็นดวย
คอนขางมาก 0.766 0.550 

6.นักบัญชีของกิจการมีทักษะในการวินิจฉัย 
วิเคราะห พิจารณา เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

4.09 0.698 เห็นดวย
คอนขางมาก 0.126 0.973 
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     2.1.3 คานิยมในวิชาชีพบัญชี 
 คําถามในหัวขอนี้มุงท่ีจะศึกษาความประพฤติและลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกของการเปนนัก
บัญชีมืออาชีพ คานิยมและจริยธรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพ แนวคิด และความผูกพันในแนวคิดทาง
บัญชี ความมุงม่ันตอความสามารถในการทําบัญชีอยางชัดเจน การปฏิบัติงานท่ีคํานึงมารยาททาง
บัญชี ความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานทุกอยาง และความรับผิดชอบตอสังคมโดย
ตระหนักและเอาใจใสตอความตองการ และประโยชนตอสังคม  ผลจากการสอบถามรายงานใน
ตารางท่ี 4.20 โดยแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น คือ “เห็นดวยมาก” ในเรื่องนักบัญชีของกิจการมีคานิยมและ
จริยธรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพและนักบัญชีของกิจการมีการปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงมารยาททางบัญชี 
สําหรับหัวขอนักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกของการเปนนัก
บัญชีมืออาชีพ นักบัญชีของกิจการมีแนวคิด มีความผูกพันในแนวคิดทางบัญชี นักบัญชีของกิจการ
มีความมุงม่ันตอความสามารถในการทําบัญชีอยางชัดเจน นักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความ
เปนเลิศในการปฏิบัติงานทุกๆอยาง และนักบัญชีของกิจการมีความรับผิดชอบตอสังคม โดย
ตระหนักและเอาใจใสตอความตองการและประโยชนตอสังคม ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคดเห็น คือ “เห็นดวยคอนขางมาก” และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็น
ระหวางประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรม พบวาระดับความคิดเห็นของแตละ
กลุมในแตละหัวขอไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางที่ 4.20 แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอคานิยมในวิชาชีพบัญช ี
2.1 ปจจัยดานความรูความสามารถ 
      ของนักบัญช ี

ระดับความคิดเห็น 

2.1.3 คานิยมในวิชาชีพบัญช ี X SD แปล
ความหมาย 

F Sig 
(0.05) 

1.นักบัญชีของกิจการมีความ
ประพฤติและลักษณะนิสัยท่ี
แสดงออกของการเปนนักบัญชีมือ
อาชีพ 

 
4.14 

 
0.689 

เห็นดวย
คอนขางมาก 0.746 0.563 

2.นักบัญชีของกิจการมีคานิยมและ 
จริยธรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 

4.41 0.551 เห็นดวยมาก 0.071 0.991 

3.นักบัญชีของกิจการมีแนวคิด มี
ความผูกพันในแนวคิดทางบัญชี 

4.02 0.696 เห็นดวย
คอนขางมาก 1.899 0.117 

4.นักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ัน
ตอความสามารถในการทําบัญชี
อยางชัดเจน 

 
4.20 

 
0.597 

เห็นดวย
คอนขางมาก 0.804 0.526 

5.นักบัญชีของกิจการมีการ
ปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงมรรยาททาง
บัญชี 

 
4.32 

 
0.596 

เห็นดวยมาก 
0.548 0.701 

6.นักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ัน
สูความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน 
ทุก ๆ อยาง 

 
3.95 

 
0.781 

เห็นดวย
คอนขางมาก 1.961 0.106 

7.นักบัญชีของกิจการมีความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยตระหนัก
และเอาใจใสตอความตองการและ
ประโยชนตอสังคม 

 
4.05 

 
0.664 

เห็นดวย
คอนขางมาก 1.131 0.346 
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     2.1.4 สรุประดับความคิดเห็น 
ผลท่ีไดจากการศึกษาระดับความคิดเห็นในปจจัยความรูความสามารถของนักบัญชี แสดง

ใหเห็นวาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม หรือผูบริหารฝายบัญชีตอปจจัยนี้อยูในระดับ 
“เห็นดวยคอนขางมาก” จนถึง “เห็นดวยมาก” ในความสําคัญของการท่ีกิจการหรือผูบริหารของ
กิจการจําเปนตองมีปจจัยดานความรูความสามารถของนักบัญชี และไมมีความแตกตางในระดับ
ความคิดเห็นระหวางประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญ 
 
2.2 ปจจัยดานการสนับสนุนของผูบริหาร 
 ปจจัยดานการสนับสนุนของผูบริหารประกอบดวย 3 หัวขอ ไดแก การสนับสนุน
งบประมาณ นโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมและการฝกอบรม ดังนั้นในการวิเคราะหและแปล
ความหมายระดับความคิดเห็นจะแสดงตามแตละหัวขอดังตอไปนี้ 
     2.2.1 การสนับสนุนงบประมาณ 
 คําถามในหัวขอนี้มุงท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับงบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสมตอระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมของกิจการ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในอุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง และระบบการจัดการส่ิงแวดลอมใหมๆท่ีเกิดขึ้น ตลอดจน
กิจการสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการเรียนรูในระบบดังกลาว และนํามาใชประโยชนใหเกิดแก
กิจการ ผลจากการสอบถามแสดงในตารางท่ี 4.21 โดยแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น คือ “เห็นดวยมาก” ในเรื่องกิจการมีการลงทุนในอุปกรณ
เครื่องจักร เครื่องมือ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง และเม่ือมีระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมใหมๆเกิดขึ้น กิจการใหการสนับสนุนบุคลากรไดมีการเรียนรูในระบบดังกลาว และ
นํามาใชประโยชนใหเกิดแกกิจการ สําหรับในเรื่องกิจการมีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ
และเหมาะสมตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของกิจการ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น 
คือ “เห็นดวยคอนขางมาก” และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวางประเภท
ธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรม พบวาระดับความคิดเห็นของแตละกลุมไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางที่ 4.21 แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอการสนับสนุนงบประมาณ 
2.2 ปจจัยดานการสนับสนุนของ 
      ผูบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

2.2.1 ดานการสนับสนุนงบประมาณ X SD แปลความหมาย F Sig 
(0.05) 

1.กิจการมีการจัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอและเหมาะสมตอระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมของกิจการ 

4.12 0.715 เห็นดวย
คอนขางมาก 1.334 0.263 

2.กิจการมีการลงทุนในอุปกรณ 
เครื่องจักร เครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 

4.23 0.611 เห็นดวยมาก 
1.148 0.338 

3. เม่ือมีระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
ใหม ๆ เกิดขึ้น กิจการสนับสนุนให
บุคคลากรไดมีการเรียนรูในระบบ
ดังกลาว และนํามาใชประโยชนให
เกิดแกกิจการ 
 

4.29 0.634 เห็นดวยมาก 

1.509 0.205 

 
    2.2.2 นโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม 

คําถามในหัวขอนี้มุงท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความเช่ือม่ันวาการบริหารการจัดการส่ิงแวดลอมท่ี
ดีจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร ซ่ึงรวมถึงการกําหนดนโยบาย การบริหารขององคกร 
โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และการวางแผน การพัฒนา
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ  ผลจากการสอบถามแสดงในตารางท่ี 4.22 โดยแสดง
คาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในทุกหัวขอผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นในทํานองเดียวกัน คือ “เห็นดวยมาก” และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความ
คิดเห็นระหวางประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรม พบวาระดับความคิดเห็น
ของแตละกลุมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางที่ 4.22 แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม 
2.2 ปจจัยดานการสนับสนุนของ 
      ผูบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

2.2.2 ดานนโยบายการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

X SD แปล
ความหมาย 

F Sig 
(0.05) 

1.กิจการเช่ือม่ันวาการบริหารการ
จัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึง
ช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร 

4.39 0.654 เห็นดวยมาก 
1.562 0.191 

2.กิจการมีการกําหนดนโยบาย  การ
บริหารขององคกร โดยให
ความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอม
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

4.38 0.596 เห็นดวยมาก 

0.663 0.619 

3.กิจการมีการวางแผน การพัฒนา 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยาง
เปนระบบ 

4.37 0.624 เห็นดวยมาก 
0.694 0.598 

 
     2.2.3 การฝกอบรม 

คําถามในหัวขอนี้มุงท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร ความเช่ือม่ันวา
การบริหารการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร ซ่ึงรวมถึงการ
กําหนดนโยบาย การบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และการวางแผน การพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ  ผล
จากการสอบถามแสดงในตารางท่ี 4.22 โดยแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงในทุกหัวขอผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในทํานองเดียวกัน คือ “เห็น
ดวยมาก” และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวางประเภทธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรม พบวาระดับความคิดเห็นของแตละกลุมไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางที่ 4.23 แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอการฝกอบรม 
2.2 ปจจัยดานการสนับสนุนของ 
      ผูบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

2.2.3 ดานการฝกอบรม X SD แปล
ความหมาย 

F Sig 
(0.05) 

1.กิจการสงเสริมและสนับสนุนและ
บุคคลกรเขาการอบรมท่ีเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 

4.34 0.648 เห็นดวยมาก 
0.774 0.545 

2.กิจการมีการผลักดันใหมีการวัดผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรโดย
คํานึงถึงความรูความเขาใจและ
ตระหนักท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

4.13 0.751 เห็นดวยมาก 

1.272 0.286 

3.กิจการสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการ
จัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น 

4.31 0.592 เห็นดวยมาก 
0.704 0.591 

 
     2.2.4 สรุประดับความคิดเห็น 
 ผลท่ีไดจากการศึกษาระดับความคิดเห็นในปจจัยการสนับสนุนของผูบริหาร แสดงใหเห็น
วาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม หรือผูบริหารฝายบัญชีตอปจจัยนี้อยูในระดับ “เห็น
ดวยคอนขางมาก” จนถึง “เห็นดวยมาก” ในความสําคัญของการท่ีกิจการหรือผูบริหารของกิจการ
จําเปนตองมีปจจัยดานการสนับสนุนของผูบริหาร และไมมีความแตกตางในระดับความคิดเห็น
ระหวางประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญ 
 
2.3 ปจจัยดานแรงกดดันจากสังคม 

ปจจัยดานแรงกดดันจากสังคมไดทําการวิเคราะหและแปลความหมายตามระดับความ
คิดเห็นซ่ึงคําถามในหัวขอปจจัยดานแรงกดดันจากสังคม มุงท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับลูกคาใหความสําคัญ
กับคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยจะซ้ือสินคาจากกิจการท่ีสนใจและดูแลส่ิงแวดลอม กฏหมายและ
ระเบียบขอบังคับตางๆเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของกิจการ สังคมสวนใหญตองการใหธุรกิจตางๆคํานึงถึงผลกระทบตอการดําเนินงาน
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ตอสภาพแวดลอม การแขงขันของธุรกิจตางเปนไปอยางรุนแรงและธุรกิจท่ีมีการบริหารงานโดย
คํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบในเชิงการแขงขัน คาใชจายอาจเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษี โดยบันทึก
คาใชจายเปนตนทุนสันพันธกับบริษัท/ธุรกิจ ยินดีท่ีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอมและประโยชนทาง
ภาษีท่ีอาจจะไดรับไมคุมกับตนทุนท่ีเสียไปในการจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม ผลจากการสอบถามแสดง
ในตารางท่ี 4.24 โดยแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็น คือ “เห็นดวยคอนขางมาก” ในเรื่องประโยชนทางภาษีท่ีอาจจะไดรับไมคุมกับตนทุนท่ีเสีย
ไปในการจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม สวนหัวขอคําถามเกี่ยวกับแรงกดดันจากสังคมท่ีเหลือทุกขอ 
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น “เห็นดวยมาก” และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับ
ความคิดเห็นระหวางประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรม พบวาระดับความ
คิดเห็นของแตละกลุมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 
ตารางที่ 4.24 แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอแรงกดดันจากสังคม 
2.3 ปจจัยดานแรงกดดันจาก 
      สังคม 

ระดับความคิดเห็น 

2.3.1 ดานแรงกดดันจากสังคม X SD แปล
ความหมาย 

F Sig 
(0.05) 

1.ลูกคาใหความสําคัญกับคุณภาพ
กับส่ิงแวดลอม โดยจะซ้ือสินคา
จากกิจการท่ีสนใจและดูแล
ส่ิงแวดลอม 

4.27 0.740 เห็นดวยมาก 

0.557 0.695 

2.กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมได
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของ
กิจการ 

4.26 0.737 เห็นดวยมาก 

0.333 0.855 

3.สังคมสวนใหญตองการใหธุรกิจ
ตาง ๆ คํานึงถึงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานตอสภาพแวดลอม 

4.40 0.600 เห็นดวยมาก 
1.008 0.407 
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2.3 ปจจัยดานแรงกดดันจาก   
      สังคม 

ระดับความคิดเห็น 

2.3.1 ดานแรงกดดันจากสังคม X SD แปล
ความหมาย 

F Sig 
(0.05) 

4.การแขงขันของธุรกิจตางเปนไป
อยางรุนแรงธุรกิจท่ีมีการ
บริหารงานโดยคํานึงถึงคุณภาพ
ของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบใน
เชิงการแขงขัน 

4.25 0.833 เห็นดวยมาก 

1.023 0.399 

5.หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายใน
การฟนฟูสภาพแวดลอมมี
ประโยชนในทางภาษีโดยบันทึก
คาใชจายเปนตนกลุมสัมพันธได
บริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชี
ส่ิงแวดลอม 

4.36 0.723 เห็นดวยมาก 

1.288 0.280 

6.ประโยชนทางภาษีท่ีอาจจะ
ไดรับไมคุมกับตนทุนท่ีเสียไปใน
การจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม 

3.66 0.951 เห็นดวย
คอนขางมาก 0.602 0.662 

 
     2.3.2 สรุประดับความคิดเห็น 
 ผลท่ีไดจากการศึกษาระดับความคิดเห็นในปจจัยดานแรงกดดันจากสังคม แสดงใหเห็นวา
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม หรือผูบริหารฝายบัญชีตอปจจัยนี้อยูในระดับ “เห็นดวย
คอนขางมาก” จนถึง “เห็นดวยมาก” ในความสําคัญของการท่ีกิจการหรือผูบริหารของกิจการ
จําเปนตองมีปจจัยดานแรงกดดันจากสังคม และไมมีความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวาง
ประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญ 
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2.4 ปจจัยดานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
ปจจัยดานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ไดทําการวิเคราะหและแปลความหมายตาม

ระดับความคิดเห็นซ่ึงคําถามในหัวขอปจจัยดานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม มุงท่ีจะศึกษา
เกี่ยวกับการยอมรับจากลูกคาและหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ การรับรูหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
การบริหารงานท่ีกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ สามารถคาดการณความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นอันเนื่องจากผลกระทบของการดําเนินงานตอส่ิงแวดลอม การตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิม และ
การจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอม การวิเคราะหตนทุนใน
การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ การ
วิเคราะหและประเมินผลการลงทุนท่ีเกี่ยวของการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ และ
รูปธรรมและการพัฒนาระบบบัญชี และระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยู
เสมอ ผลจากการสอบถามแสดงในตารางท่ี 4.25 โดยแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงในทุกหัวขอผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นทํานองเดียวกันคือ 
“เห็นดวยมาก” และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวางประเภทธุรกิจกลุม
อุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรม พบวาระดับความคิดเห็นของแตละกลุมไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
2.4 ปจจัยดานประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอม 

ระดับความคิดเห็น 

2.4.1 ดานประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอม 

X SD แปล
ความหมาย 

F Sig 
(0.05) 

1.กิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา 
และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการ
ท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนระบบ 

4.09 0.790 เห็นดวยมาก 

0.618 0.651 

2.กิจการมีการรับรูหนี้สินท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากการบริหารงานท่ีกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 

3.57 0.953 เห็นดวยมาก 
0.387 0.817 
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2.4 ปจจัยดานประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอม 

ระดับความคิดเห็น 

2.4.1 ดานประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอม 

X SD แปล
ความหมาย 

F Sig 
(0.05) 

3.กิจการสามารถคาดการความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องจากผลกระทบ
ของการดําเนินงานตอส่ิงแวดลอม 

3.74 0.800 เห็นดวยมาก 
0.839 0.504 

4.กิจการมีการตีราคาสินทรัพยสวน
เพ่ิมและการจัดทําการประมาณการ
ทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน
ส่ิงแวดลอม 

3.43 0.890 เห็นดวยมาก 

0.453 0.770 

5.กิจการมีการวิเคราะหตนทุนในการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของ
เสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยาง
เปนระบบ 

3.69 0.825 เห็นดวยมาก 

0.890 0.473 

6.กิจการมีการวิเคราะหและ
ประเมินผลการลงทุนท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปน
ระบบและรูปธรรม 

3.71 0.921 เห็นดวยมาก 

1.007 0.408 

7.กิจการมีการพัฒนาระบบบัญชีและ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ี
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ 

3.55 0.880 เห็นดวยมาก 
1.331 0.264 

 
    2.4.2 สรุประดับความคิดเห็น 
 ผลท่ีไดจากการศึกษาระดับความคิดเห็นในปจจัยดานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
แสดงใหเห็นวาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม หรือผูบริหารฝายบัญชีตอปจจัยนี้อยูใน
ระดับ “เห็นดวยมาก” ในความสําคัญของการท่ีกิจการหรือผูบริหารของกิจการจําเปนตองมีปจจัย
ดานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม และไมมีความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวาง
ประเภทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญ 
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ตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะประชากร 
และตามลักษณะของธุรกิจ 
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย โดย
นําเสนอเปนคา t-Test สําหรับการทดสอบสมมติฐานของประชากร 2 กลุม และคา F-test (One-
way-ANOVA) สําหรับการทดสอบสมมติฐานของประชากรท่ีมากกวา 2 กลุม ทดสอบแบบคูโดยใช 
LSD (Least Significant Difference) 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอความรู
ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม และประสิทธิภาพ
การบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีมีตอธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทยแตกตางกัน 
การทดสอบความรูความสามารถของนักบัญชีของธุรกิจดานความรูทางวิชาชีพ  ตามลักษณะทาง
ประชากรของนักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  สถานภาพของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพเปนอยางดี ไมแตกตางกัน 
Ha  :  สถานภาพของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิชาชีพเปนอยางดี แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.26 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพเปนอยาง
ดี จําแนกตามสถานภาพ 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
เปนอยางด ี

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

สถานภาพ 
        โสด 
         สมรส 
         อ่ืน ๆ  

 
36 
64 
2 

 
4.14 
4.45 
5.00 

 
0.487 
0.502 
0.000 

6.410 
 

0.002* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตาราง 4.26 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม พบวา กลุมท่ีมีสถานภาพสมรส
ยอมมีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพเปนอยางดีสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.45) รองลงมาเปน
กลุมท่ีมีสถานภาพเปนโสด (คาเฉล่ีย = 4.14)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.002 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0  :  
สถานภาพของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพเปนอยางดีไมแตกตางกัน  จากนั้นทําการทําสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD 
(Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.27  

 
ตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพเปนอยางดี จําแนกตามสถานภาพ
เปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

สถานภาพ โสด สมรส อื่น ๆ 
         โสด 
         สมรส 
         อ่ืน ๆ  

- 
0.003* 
0.018* 

0.003* 
- 

0.126 

0.018* 
0.126 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.27  พบวา นักบัญชีท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  และนอกจากนี้ นักบัญชีท่ีมีสถานภาพโสดกับสถานภาพอ่ืนก็มีความ
คิดเห็นแตกตางกันมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ดวยเชนกัน  
 
การทดสอบความรูความสามารถของนักบัญชีของธุรกิจดานทักษะทางวิชาชีพ  ตามลักษณะทาง
ประชากรของนักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีทักษะในการ
ทํางานอยางโดดเดนไมแตกตางกัน 
Ha  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีทักษะในการ
ทํางานอยางโดดเดน แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.28 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชีมีทักษะในการทํางานอยางโดดเดน  จําแนก
ตามรายไดตอเดือน 

มีทักษะในการทํางาน 
อยางโดดเดน   

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คา F คา Sig 

รายไดตอเดือน 
         ต่ํากวา 30,000 บาท 
         30,000 – 60,000 บาท 
         60,001 – 90,000 บาท 
         มากกวา 90,000 บาท 

 
10 
35 
37 
18 

 
4.30 
3.83 
4.14 
3.94 

 
0.483 
0.618 
0.536 
0.539 

2.795 0.044* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
           จากตารางท่ี 4.28 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา กลุมนักบัญชีของกิจการท่ีมี
รายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาท ยอมมีผลตอความรูความสามารถเกี่ยวกับทักษะในการทํางาน
อยางโดดเดนสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.30) รองลงมาเปนกลุมนักบัญชีของกิจการท่ีมีรายไดตอเดือน
ระหวาง 61,000-90,000 บาท (คาเฉล่ีย 3.94)  
          เม่ือพิจารณาคา sig = 0.044 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวาปฏิเสธ H0 รายไดตอ
เดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีทักษะในการทํางานอยางโดดเดน
ไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant 
Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.29  
 
ตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีทักษะในการทํางานอยางโดดเดน จําแนกตาม
รายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

รายไดตอเดือน ต่ํากวา  
30,000 บาท 

30,000 – 60,000 
บาท 

60,001 – 90,000 
บาท 

 มากกวา 
90,000 บาท 

 ต่ํากวา 30,000 บาท 
 30,000 – 60,000 บาท 
 60,001 – 90,000 บาท 
 มากกวา 90,000 บาท 

- 
0.021* 
0.413 
0.112 

0.021* 
- 

0.023* 
0.479 

0.413 
0.023* 

- 
0.241 

0.112 
0.479 
0.241 

- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.29 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีทักษะในการทํางานอยางโดดเดน 
จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคู พบวา นักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาท กับนัก
บัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,000-60,000 บาท มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.05 นอกจากนั้น นักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,000-60,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมี
รายไดตอเดือนระหวาง 60,001-90,000 บาท มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  สถานภาพของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีทักษะท่ีเกี่ยวของกับ
องคกรในการบริหารธุรกิจเปนอยางดี ไมแตกตางกัน 
Ha  :  สถานภาพของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีทักษะท่ีเกี่ยวของกับ
องคกรในการบริหารธุรกิจเปนอยางดีแตกตางกัน 
ตารางที่  4.30 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชีมีทักษะที่ เกี่ยวของกับองคกรในการ
บริหารธุรกิจเปนอยางดี จําแนกตามสถานภาพ 

มีทักษะที่เกี่ยวของกับองคกรใน
การบริหารธุรกิจเปนอยางด ี

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คา F คา Sig 

สถานภาพ 
        โสด 
         สมรส 
         อ่ืน ๆ  

 
36 
64 
2 

 
3.92 
4.16 
5.00 

 
0.692 
0.511 

0 

4.502 0.013* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.30 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม พบวา กลุมท่ีมีสถานภาพอ่ืนๆมี
ทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกรในการบริหารธุรกิจเปนอยางดีสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 5.00) รองลงมาเปน
กลุมท่ีมีสถานภาพสมรส (คาเฉล่ีย = 4.16)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.013 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0  
สถานภาพของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกร
ในการบริหารธุรกิจเปนอยางดี ไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธี
ของ LSD (Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ท่ี 4.31 
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ตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีทักษะที่เกี่ยวของกับองคกรในการบริหารธุรกิจ
เปนอยางดี จําแนกตามสถานภาพเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

สถานภาพ โสด สมรส อื่น ๆ  
        โสด 
         สมรส 
         อ่ืน ๆ  

- 
0.050* 
0.011* 

0.050* 
- 

0.045* 

0.011* 
0.045* 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.31  พบวา นักบัญชีท่ีมีสถานภาพโสดกับสมรสมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  และนอกจากนี้ นักบัญชีท่ีมีสถานภาพโสดกับสถานภาพอ่ืนก็มีความ
คิดเห็นแตกตางกันมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ดวยเชนกัน 
 
การทดสอบความรูความสามารถของนักบัญชีของธุรกิจดานคานิยม  ตามลักษณะทางประชากร
ของนักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  อายุของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและลักษณะ
นิสัยท่ีแสดงออกของการเปนนักบัญชีมืออาชีพไมแตกตางกัน 
Ha  :  อายุของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและลักษณะ
นิสัยท่ีแสดงออกของการเปนนักบัญชีมืออาชีพแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชีมีความประพฤติและลักษณะนิสัยที่แสดงออก
ของการเปนนักบัญชีมืออาชีพ จําแนกตามอายุ 

มีความประพฤติและลักษณะ
นิสัยที่แสดงออกของการเปน

นักบัญชีมืออาชีพ 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คา F คา Sig 

อาย ุ
        นอยกวา 30 ป 
         30 – 40 ป 
         41 – 50 ป 
         มากกวา 50 ป 

 
5 
43 
46 
9 

 
4.6 
4.07 
4.07 
4.67 

 
0.548 
0.669 
0.712 
0.500 

2.962 0.036* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.32 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา กลุมนักบัญชีท่ีมีอายุ
มากกวา 50 ป ยอมมีผลตอความประพฤติและลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกของการเปนนักบัญชีมือ
อาชีพสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.67) รองลงมาเปนกลุมท่ีมีอายุนอยกวา 30 ป (คาเฉล่ีย = 4.60)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.036 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0  
อายุของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและลักษณะนิสัยท่ี
แสดงออกของการเปนนักบัญชีมืออาชีพไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู  (Pairwise 
Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 4.33  
 
ตารางที่ 4.33 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและลักษณะนิสัยที่แสดงออก
ของการเปนนักบัญชีมืออาชีพ จําแนกตามอายุเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

อาย ุ นอยกวา 30 ป 30 – 40 ป 41 – 50 ป มากกวา 50 ป 
        นอยกวา 30 ป 
         30 – 40 ป 
         41 – 50 ป 
         มากกวา 50 ป 

- 
0.098 
0.094 
0.859 

0.098 
- 

0.975 
0.017* 

0.094 
0.975 

- 
0.016* 

0.859 
0.017* 
0.016* 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.33 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและลักษณะนิสัยท่ี
แสดงออกของการเปนนักบัญชีมืออาชีพ จําแนกตามอายุเปนรายคู พบวา กลุมอายุมากกวา 50 ปกับ
อายุระหวาง 30-40 ป มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  นอกจากนั้นนักบัญชี
ท่ีมีอายุมากกวา 50 ปกับอายุระหวาง 41-50 ปมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0 : รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและ
ลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกของการเปนนักบัญชีมืออาชีพไมแตกตางกัน 
Ha  : รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและ
ลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกของการเปนนักบัญชีมืออาชีพแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.34 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชีมีความประพฤติและลักษณะนิสัยที่แสดงออก
ของการเปนนักบัญชีมืออาชีพ จําแนกตามรายไดตอเดือน 

มีความประพฤติและลักษณะนิสัยที่
แสดงออกของการเปนนักบัญชีมืออาชีพ 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา F คา Sig 

รายไดตอเดือน 
        ต่ํากวา 30,000 บาท 
         30,000 – 60,000 บาท 
         60,001 – 90,000 บาท 
         มากกวา 90,000 บาท 

 
10 
35 
37 
18 

 
4.50 
3.89 
4.22 
4.28 

 
0.707 
0.796 
0.584 
0.575 

2.998 0.034* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.34 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา กลุมนักบัญชีของกิจการท่ี
มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาท  ยอมมีผลตอความประพฤติและลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกของ
การเปนนักบัญชีมืออาชีพสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.50) รองลงมาเปนกลุมท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 
90,000 บาท (คาเฉล่ีย = 4.28)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.034 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0  
รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและ
ลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกของการเปนนักบัญชีมืออาชีพไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู 
(Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.35  
 
ตารางที่ 4.35 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและลักษณะนิสัยที่แสดงออก
ของการเปนนักบัญชีมืออาชีพ จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

รายไดตอเดือน ต่ํากวา  
30,000 บาท 

30,000 – 60,000 
บาท 

60,001 – 90,000 
บาท 

 มากกวา 
90,000 บาท 

 ต่ํากวา 30,000 บาท 
 30,000 – 60,000 บาท 
 60,001 – 90,000 บาท 
 มากกวา 90,000 บาท 

- 
0.013* 
0.242 
0.407 

0.013* 
- 

0.041* 
0.049* 

0.242 
0.041* 

- 
0.752 

0.407 
0.049* 
0.752 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.35 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและลักษณะนิสัยท่ี
แสดงออกของการเปนนักบัญชีมืออาชีพ จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคู พบวา นักบัญชีท่ีมี
รายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทกับรายไดตอเดือนระหวาง 30,000-60,000 บาทมีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  และนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,000-60,000 
บาทกับรายไดตอเดือนระหวาง 60,001-90,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.05  นอกจากนั้น กลุมนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,000-60,000 บาทกับรายไดตอ
เดือนมากกวา 90,000บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  : รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีคานิยมและ
จริยธรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพไมแตกตางกัน 
Ha  : รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีคานิยมและ
จริยธรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.36 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชีมีคานิยมและจริยธรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพ
จําแนกตามรายไดตอเดือน 

มีคานิยมและจริยธรรมเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพ 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คา F คา Sig 

รายไดตอเดือน 
        ต่ํากวา 30,000 บาท 
         30,000 – 60,000 บาท 
         60,001 – 90,000 บาท 
         มากกวา 90,000 บาท 

 
10 
35 
37 
18 

 
4.80 
4.29 
4.35 
4.61 

 
0.422 
0.572 
0.538 
0.502 

3.388 0.021* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.36 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา กลุมนักบัญชีของกิจการท่ี
มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาท  ยอมมีผลตอคานิยมและจริยธรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพสูงท่ีสุด 
(คาเฉล่ีย = 4.80) รองลงมาเปนกลุมท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 90,000 บาท (คาเฉล่ีย = 4.61)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.021 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0  
รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีคานิยมและจริยธรรม
เพ่ือประกอบวิชาชีพไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD
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(Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.37
  
ตารางที่ 4.37 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีคานิยมและจริยธรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพ 
จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

รายไดตอเดือน ต่ํากวา  
30,000 บาท 

30,000 – 60,000 
บาท 

60,001 –90,000 
บาท 

  มากกวา 
90,000 บาท 

 ต่ํากวา 30,000 บาท 
 30,000 – 60,000 บาท 
 60,001 – 90,000 บาท 
 มากกวา 90,000 บาท 

- 
0.009* 
0.021* 
0.373 

0.009* 
- 

0.604 
0.039* 

0.021* 
0.604 

- 
0.094 

0.373 
0.039* 
0.094 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.37 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีคานิยมและจริยธรรมเพ่ือประกอบ
วิชาชีพ จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคู พบวา กลุมนักบัญชีของกิจการท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํา
กวา 30,000 บาทกับรายไดตอเดือนระหวาง 30,000-60,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  และนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทกับรายไดตอเดือน
ระหวาง 60,001-90,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  นอกจากนั้น
รายไดตอเดือนระหวาง 30,000-60,000 บาทกับรายไดตอเดือนมากกวา 90,000บาทมีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  อายุของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศใน
การปฏิบัติงานทุก ๆ อยางไมแตกตางกัน 
Ha  :  อายุของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศใน
การปฏิบัติงานทุก ๆ อยางแตกตางกัน 
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ตารางที่  4.38 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชีมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ อยาง จําแนกตามอายุ 

มีความมุงม่ันสูความเปนเลิศใน
การปฏิบัติงานทุก ๆ อยาง 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน คา F คา Sig 

อาย ุ
        นอยกวา 30 ป 
         30 – 40 ป 
         41 – 50 ป 
         มากกวา 50 ป 

 
5 
43 
46 
9 

 
4.20 
3.98 
3.78 
4.56 

 
0.447 
0.740 
0.814 
0.726 

2.815 0.043* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.38 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา กลุมนักบัญชีของกิจการท่ี
มีอายุมากกวา 50 ป  ยอมมีผลตอความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานทุก ๆ อยางสูงท่ีสุด 
(คาเฉล่ีย = 4.56) รองลงมาเปนกลุมท่ีมีอายุนอยกวา 30 ป (คาเฉล่ีย = 4.20)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.043 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0  
อายุของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ อยางไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD 
(Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.39  

 
ตารางที่ 4.39 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานทุก 
ๆ อยาง จําแนกตามอายุเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

อาย ุ นอยกวา 30 ป 30 – 40 ป 41 – 50 ป มากกวา 50 ป 
นอยกวา 30 ป 
30 – 40 ป 
41 – 50 ป 
มากกวา 50 ป 

- 
0.538 
0.249 
0.406 

0.538 
- 

0.234 
0.041* 

0.249 
0.234 

- 
0.007* 

0.406 
0.041* 
0.007* 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.39 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ อยาง จําแนกตามอายุเปนรายคู พบวา นักบัญชีท่ีมีอายุมากกวา 50 ปกับอายุระหวาง 
30-40 ปมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้น นักบัญชีท่ีมีอายุ
มากกวา 50 ปกับอายุระหวาง 41-50 ปมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  สถานภาพของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความเปน
เลิศในการปฏิบัติงานทุก ๆ อยางไมแตกตางกัน 
Ha  :  สถานภาพของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความเปน
เลิศในการปฏิบัติงานทุก ๆ อยางแตกตางกัน 
ตารางที่  4.40 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชีมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ อยาง จําแนกตามสถานภาพ 

มีความมุงม่ันสูความเปนเลิศใน
การปฏิบัติงานทุก ๆ อยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คา F คา Sig 

สถานภาพ 
        โสด 
         สมรส 
         อ่ืน ๆ  

 
3.69 
4.13 
4.00 

 
0.856 
0.655 
1.414 

3.871 
 

0.024* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.40 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม พบวา กลุมนักบัญชีของกิจการท่ี
มีสถานภาพสมรสมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานทุก ๆ อยางสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 
4.13) รองลงมาเปนกลุมท่ีมีสถานภาพอ่ืนๆ (คาเฉล่ีย = 4.00)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.024 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0  
สถานภาพของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอนักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศ
ในการปฏิบัติงานทุก ๆ อยางไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธี
ของ LSD (Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ท่ี 4.41  
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ตารางที่ 4.41 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน 
ทุก ๆ อยาง จําแนกตามสถานภาพเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

สถานภาพ โสด สมรส อื่น ๆ  
        โสด 
         สมรส 
         อ่ืน ๆ ระบุ.... 

- 
0.006* 
0.573 

0.006* 
- 

0.815 

0.573 
0.815 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.41 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ อยาง จําแนกตามสถานภาพเปนรายคูพบวา นักบัญชีท่ีมีสถานภาพโสดกับสมรสมี
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05   
 
การทดสอบการสนับสนุนของผูบริหารดานนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม ตามลักษณะทาง
ประชากรของนักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอผูบริหารของกิจการเช่ือม่ันวาการ
บริหารการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร ไมแตกตางกัน 
Ha  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอผูบริหารของกิจการเช่ือม่ันวาการ
บริหารการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.42 แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร กิจการเชื่อม่ันวาการบริหารการจัดการส่ิงแวดลอมที่
ดีจะนํามาซ่ึงชื่อเสียงและภาพพจนขององคกร จําแนกตามรายไดตอเดือน 

กิจการเชื่อม่ันวาการบริหารการ
จัดการส่ิงแวดลอมที่ดีจะนํามาซ่ึง
ชื่อเสียงและภาพพจนขององคกร 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

รายไดตอเดือน 
        ต่ํากวา 30,000 บาท 
         30,000 – 60,000 บาท 
         60,001 – 90,000 บาท 
         มากกวา 90,000 บาท 

 
10 
35 
37 
18 

 
4.50 
4.20 
4.57 
4.11 

 
0.527 
0.584 
0.689 
0.676 

3.114 0.030* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.42 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา กลุมนักบัญชีของกิจการท่ี
มีรายไดตอเดือนระหวาง 60,001 – 90,000 บาท  ยอมมีผลตอความเช่ือม่ันวาการบริหารการจัดการ
ส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงและภาพพจนขององคกรสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.57) รองลงมาเปน
กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาท (คาเฉล่ีย = 4.50)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.030 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0  
รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอผูบริหารของกิจการเช่ือม่ันวาการบริหารการ
จัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร ไมแตกตางกัน จากนั้นทําการ
ทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญ
นอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.43 
 
ตารางที่  4.43 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีความเชื่อม่ันวาการบริหารการจัดการ
ส่ิงแวดลอมที่ดีจะนํามาซ่ึงชื่อเสียงและภาพพจนขององคกร จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคู
ดวยวิธีของ LSD 

รายไดตอเดือน 
ต่ํากวา  
30,000 
บาท 

30,000 – 60,000 
บาท 

60,001 – 90,000 
บาท 

มากกวา 
90,000 
บาท 

 ต่ํากวา 30,000 บาท 
 30,000 – 60,000 บาท 
 60,001 – 90,000 บาท 
 มากกวา 90,000 บาท 

- 
0.192 
0.767 
0.125 

0.192 
- 

0.016* 
0.632 

0.767 
0.016* 

- 
0.014* 

0.125 
0.632 
0.014* 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.43 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีความเช่ือม่ันวาการบริหารการ
จัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร จําแนกตามรายไดตอเดือนเปน
รายคูพบวา นักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือน 60,001 – 90,000 บาทกับรายไดตอเดือนระหวาง 30,000-
60,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  นอกจากนั้นนักบัญชีท่ีมีรายได
ตอเดือน60,001 – 90,000 บาทกับรายไดตอเดือนมากกวา 90,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   
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สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  ตําแหนงงานของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอผูบริหารของกิจการมีการกําหนดนโยบาย
การบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  ไม
แตกตางกัน 
Ha  :  ตําแหนงงานของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอผูบริหารของกิจการมีการกําหนดนโยบาย
การบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้ น
แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.44 แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร กิจการมีการกําหนดนโยบายการบริหารขององคกร 
โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบที่เกิดขึ้น จําแนกตามตําแหนงงาน 

กิจการมีการกําหนดนโยบายการ
บริหารขององคกร โดยให
ความสําคัญตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

ตําแหนงงาน 
        ผูอํานวยการฝายบัญชี 
        ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
        ผูจัดการฝายบัญชี 
        อ่ืน ๆ (ผูชวยผูจัดการบัญชี) 

 
8 
51 
14 
31 

 
3.75 
4.43 
4.57 
4.39 

 
0.463 
0.608 
0.647 
0.495 

3.885 0.011* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.44 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา ผูจัดการฝายบัญชีของ
กิจการยอมมีผลตอการกําหนดนโยบายการบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย = 4.57) รองลงมาเปนผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน (คาเฉล่ีย = 4.43) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.011 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0  
ตําแหนงงานของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอผูบริหารของกิจการมีการกําหนดนโยบายการ
บริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ไมแตกตาง
กัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD 

DPU



95 
 

(Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.45 
 

ตารางที่ 4.45 การเปรียบเทียบการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการกําหนดนโยบายการ
บริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบที่เกิดขึ้น จําแนกตาม
ตําแหนงงานเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

ตําแหนงงาน ผูอํานวยการ
ฝายบัญช ี

ผูจัดการฝายบัญชี
และการเงิน 

ผูจัดการ
ฝายบัญช ี อื่น ๆ 

ผูอํานวยการฝายบัญชี 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
ผูจัดการฝายบัญชี 
อ่ืน ๆ (ผูชวยผูจัดการบัญชี) 

- 
0.002* 
0.002* 
0.006* 

0.002* 
- 

0.420 
0.735 

0.002* 
0.420 

- 
0.320 

0.006* 
0.735 
0.320 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.45 เม่ือเปรียบเทียบการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการกําหนด
นโยบายการบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น จําแนกตามตําแหนงงานเปนรายคู พบวา ผูอํานวยการฝายบัญชีกับผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และผูอํานวยการฝายบัญชีกับผูจัดการฝาย
บัญชีมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้นผูอํานวยการฝายบัญชีกับ
อ่ืนๆ(ผูชวยผูจัดการบัญชี)มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  ตําแหนงงานของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอผูบริหารของกิจการมีการวางแผน การ
พัฒนา ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบไมแตกตางกัน 
Ha  :  ตําแหนงงานของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอผูบริหารของกิจการมีการวางแผน การ
พัฒนา ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.46 แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร กิจการมีการวางแผน การพัฒนา ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ จําแนกตามตําแหนงงาน 

กิจการมีการวางแผน การพัฒนา ระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา F คา Sig 

ตําแหนงงาน 
    ผูอํานวยการฝายบัญชี 
    ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
    ผูจัดการฝายบัญชี 
    อ่ืน ๆ (ผูชวยผูจัดการบัญชี) 

 
8 
51 
14 
31 

 
3.63 
4.41 
4.43 
4.45 

 
0.744 
0.572 
0.756 
0.506 

4.511 0.005* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.46 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา ตําแหนงงานอ่ืนๆ(ผูชวย
ผูจัดการบัญชี)ของกิจการยอมมีผลตอการวางแผน การพัฒนา ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยาง
เปนระบบมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย = 4.45) รองลงมาเปนผูจัดการฝายบัญชี (คาเฉล่ีย = 4.43) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.005 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0  
ตําแหนงงานของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอผูบริหารของกิจการมีการวางแผน การพัฒนา 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise 
Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 4.47 
 
ตารางที่ 4.47 การเปรียบเทียบการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการวางแผน การพัฒนา 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ จําแนกตามตําแหนงงานเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

ตําแหนงงาน ผูอํานวยการ
ฝายบัญช ี

ผูจัดการฝายบัญชี
และการเงิน 

ผูจัดการ
ฝายบัญช ี อื่น ๆ 

ผูอํานวยการฝายบัญชี 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
ผูจัดการฝายบัญชี 
อ่ืน ๆ (ผูชวยผูจัดการบัญชี) 

- 
0.001* 
0.003* 
0.001* 

0.001* 
- 

0.926 
0.769 

0.003* 
0.926 

- 
0.904 

0.001* 
0.769 
0.904 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตาราง 4.47 เม่ือเปรียบเทียบการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการวางแผน การ
พัฒนา ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ จําแนกตามตําแหนงงานเปนรายคู พบวา 
ผูอํานวยการฝายบัญชีกับผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.05 และผูอํานวยการฝายบัญชีกับผูจัดการฝายบัญชีมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้นผูอํานวยการฝายบัญชีกับอ่ืนๆ(ผูชวยผูจัดการบัญชี)มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
การทดสอบแรงกดดันทางสังคม ตามลักษณะทางประชากรของนักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
Ho  :  เพศของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอความเห็นเกี่ยวกับคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจาย
เปนตนทุนสัมพันธกับบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอมไมแตกตางกัน 
Ha  :  เพศของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอความเห็นเกี่ยวกับคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจาย
เปนตนทุนสัมพันธกับบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอมแตกตางกัน 
ตาราง 4.48  แสดงแรงกดดันทางสังคม ยอมมีผลตอความเห็นเกี่ยวกับคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจาย
เปนตนทุนสัมพันธกับบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม จําแนกตามเพศ 

มีความเห็นเกี่ยวกับคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟู

สภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดย
บันทึกคาใชจายเปนตนทุนสัมพันธกับบริษัท/

ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม 

จํานวน
ตัว 

อยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
30 
74 

 
4.60 
4.26 

 
0.498 
0.777 

2.677 
 

0.009* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.48 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา นักบัญชีท่ีเปนเพศชายมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงกดดันทางสังคม ยอมมีผลตอคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอมและ
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คาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจายเปนตนทุนสัมพันธ
กับบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเปนนักบัญชีท่ี
เปนเพศหญิง ( คาเฉล่ีย = 4.26)  

เม่ือพิจารณาคา sig = 0.09 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา ปฏิเสธ H0 เพศของ
นักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอความเห็นเกี่ยวกับคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอมและ
คาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจายเปนตนทุนสัมพันธ
กับบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอมไมแตกตางกัน  
 
การทดสอบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ตามลักษณะทางประชากรของนักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  เพศของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการ
ประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอมไมแตกตางกัน 
Ha  :  เพศของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการ
ประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอมแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.49  แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิม
และการจัดทําการประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอม จําแนกตามเพศ 

กิจการมีการตีราคาสินทรัพยสวน
เพ่ิมและการจัดทําการประมาณการ
ทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุน

ส่ิงแวดลอม 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
30 
74 

 
3.10 
3.57 

 
0.885 
0.861 

-2.489 
 

0.017* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.49 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา นักบัญชีท่ีเปนเพศหญิงมี
ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและ
การจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย = 
3.57) รองลงมาเปนนักบัญชีท่ีเปนเพศชาย ( คาเฉล่ีย = 3.10) 

DPU



99 
 

  เม่ือพิจารณาคา sig = 0.017 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา ปฏิเสธ H0เพศ
ของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการ
ทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอมไมแตกตางกัน 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการ
จัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอมไมแตกตางกัน 
Ha  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการ
จัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอมแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.50 แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิม
และการจัดทําการประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอม จําแนกตามรายได
ตอเดือน 

กิจการมีการตีราคาสินทรัพยสวน
เพ่ิมและการจัดทําการประมาณการ
ทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุน

ส่ิงแวดลอม 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

รายไดตอเดือน 
         ต่ํากวา 30,000 บาท 
         30,000 – 60,000 บาท 
         60,001 – 90,000 บาท 
         มากกวา 90,000 บาท 

 
10 
35 
37 
18 

 
4.20 
3.49 
3.30 
3.22 

 
0.632 
0.818 
0.939 
0.943 

3.260 0.025* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.50 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา นักบัญชีท่ีมีรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 30,000 บาท ยอมมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
กิจการมีการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการ
ลงทุนส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย = 4.20) รองลงมานักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,000 
– 60,000 บาท ( คาเฉล่ีย = 4.39)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.025 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทํา
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การประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอมไมแตกตางกัน  จากนั้นทําการ
ทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญ
นอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.51 
 
ตารางที่ 4.51 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการตีราคาสินทรัพย
สวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอม จําแนก
ตามรายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

รายไดตอเดือน 
ต่ํากวา  
30,000 
บาท 

30,000 – 60,000 
บาท 

60,001 – 90,000 
บาท 

  มากกวา 
90,000 
บาท 

 ต่ํากวา 30,000 บาท 
 30,000 – 60,000 บาท 
 60,001 – 90,000 บาท 
 มากกวา 90,000 บาท 

- 
0.025* 
0.005* 
0.006* 

0.025* 
- 

0.362 
0.301 

0.005* 
0.362 

- 
0.765 

0.006* 
0.301 
0.765 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.51 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการตี
ราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน
ส่ิงแวดลอม จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคู พบวา นักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,000 
– 60,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมีรายไดตอ
เดือนระหวาง 60,001 – 90,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
นอกจากนั้น นักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 
90,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  อายุของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ
กับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบไมแตกตางกัน 
Ha  :  อายุของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ
กับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.52 แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุนในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ จําแนกตาม
อายุ 

กิจการมีการวิเคราะหตนทุนในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับพลังงาน

ของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอม
อยางเปนระบบ 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

อาย ุ
        นอยกวา 30 ป 
         30 – 40 ป 
         41 – 50 ป 
         มากกวา 50 ป 

 
5 
43 
46 
9 

 
4.40 
3.72 
3.52 
4.11 

 
0.894 
0.766 
0.809 
0.928 

2.801 0.044* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.52 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา นักบัญชีกลุมท่ีมีอายุนอย
กวา 30 ป  ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการ
ปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบสูงท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเปนกลุมท่ีมีอายุมากกวา 50 
ป (คาเฉล่ีย = 4.11) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.044 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
อายุของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับ
พลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบ
แบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  
ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.53 
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ตารางที่ 4.53 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุน
ในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ จําแนก
ตามอายุเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

อาย ุ นอยกวา 30 ป 30 – 40 ป 41 – 50 ป มากกวา 50 ป 
   นอยกวา 30 ป 
   30 – 40 ป 
   41 – 50 ป 
   มากกวา 50 ป 

- 
0.077 
0.023* 
0.522 

0.077 
- 

0.246 
0.189 

0.023* 
0.246 

- 
0.047* 

0.522 
0.189 
0.047* 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.53 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการ
วิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยาง
เปนระบบ จําแนกตามอายุเปนรายคู พบวา นักบัญชีท่ีมีอายุระหวาง  41 – 50 ปกันักบัญชีท่ีมีอายุ
ระหวาง นอยกวา 30 ปมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้นนักบัญชี
ท่ีมีอายุมากกวา 50 ปกับนักบัญชีท่ีมีอายุระหวาง 41-50 ปมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ 0.05  
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบไมแตกตางกัน 
Ha  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.54 แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุนในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ จําแนกตาม
รายไดตอเดือน 

กิจการมีการวิเคราะหตนทุนใน
การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ

พลังงานของเสียและการปกปอง
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

รายไดตอเดือน 
        ต่ํากวา 30,000 บาท 
         30,000 – 60,000 บาท 
         60,001 – 90,000 บาท 
         มากกวา 90,000 บาท 

 
10 
35 
37 
18 

 
4.40 
3.66 
3.70 
3.39 

 
0.699 
0.725 
0.878 
0.850 

3.445 0.020* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.54 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา นักบัญชีท่ีมีรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 30,000 บาท ยอมมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย = 4.40) 
รองลงมานักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 60,001 – 90,000 บาท ( คาเฉล่ีย = 3.70)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.020 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบไมแตกตางกัน จากนั้นทํา
การทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : ผลตาง
นัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.55 
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ตารางที่ 4.55  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะหตนทุน
ในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ จําแนก
ตามรายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

รายไดตอเดือน 
ต่ํากวา  
30,000 
บาท 

30,000 – 60,000 
บาท 

60,001 – 90,000 
บาท 

 มากกวา 
90,000 
บาท 

 ต่ํากวา 30,000 บาท 
 30,000 – 60,000 บาท 
 60,001 – 90,000 บาท 
 มากกวา 90,000 บาท 

- 
0.012* 
0.017* 
0.002* 

0.012* 
- 

0.811 
0.254 

0.017* 
0.811 

- 
0.178 

0.002* 
0.254 
0.178 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.55 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการ
วิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยาง
เปนระบบ จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคู พบวา นักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,000 – 
60,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมีรายไดตอ
เดือนระหวาง 60,001 – 90,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
นอกจากนั้น นักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 
90,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการวิเคราะหและประเมินผลการลงทุน
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรมไมแตกตางกัน 
Ha  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการวิเคราะหและประเมินผลการลงทุน
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรมแตกตางกัน 
 
 

DPU



105 
 

ตารางที่ 4.56 แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะหและประเมินผล
การลงทุนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรม จําแนกตามรายได
ตอเดือน 

กิจการมีการวิเคราะหและ
ประเมินผลการลงทุนที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินงานส่ิงแวดลอม
อยางเปนระบบและรูปธรรม 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

รายไดตอเดือน 
        ต่ํากวา 30,000 บาท 
         30,000 – 60,000 บาท 
         60,001 – 90,000 บาท 
         มากกวา 90,000 บาท 

 
10 
35 
37 
18 

 
4.50 
3.71 
3.59 
3.56 

 
0.527 
0.789 
1.013 
1.042 

2.898 0.039* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.56 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา นักบัญชีท่ีมีรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 30,000 บาท ยอมมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหและประเมินผลการลงทุนท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรมมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย = 4.50) 
รองลงมานักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,000 – 60,000 บาท ( คาเฉล่ีย = 3.71)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.039 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการวิเคราะหและประเมินผลการลงทุนท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรมไมแตกตางกัน จากนั้นทําการ
ทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญ
นอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.57 
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ตารางที่ 4.57 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการวิเคราะหและ
ประเมินผลการลงทุนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรม จําแนก
ตามรายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

รายไดตอเดือน 
ต่ํากวา  
30,000 
บาท 

30,000 – 60,000 
บาท 

60,001 – 90,000 
บาท 

 มากกวา 
90,000 
บาท 

 ต่ํากวา 30,000 บาท 
 30,000 – 60,000 บาท 
 60,001 – 90,000 บาท 
 มากกวา 90,000 บาท 

- 
0.018* 
0.006* 
0.010* 

0.018* 
- 

0.577 
0.548 

0.006* 
0.577 

- 
0.881 

0.010* 
0.548 
0.881 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.57 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการ
วิเคราะหและประเมินผลการลงทุนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและ
รูปธรรม จําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคู พบวา นักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,000 – 
60,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมีรายไดตอ
เดือนระหวาง 60,001 – 90,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
นอกจากนั้น นักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 
90,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการพัฒนาระบบบัญชีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอไมแตกตางกัน 
Ha  :  รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการพัฒนาระบบบัญชีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.58 แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการพัฒนาระบบบัญชีและ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ จําแนกตามรายไดตอเดือน 

กิจการมีการพัฒนาระบบบัญชีและ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

รายไดตอเดือน 
         ต่ํากวา 30,000 บาท 
         30,000 – 60,000 บาท 
         60,001 – 90,000 บาท 
         มากกวา 90,000 บาท 

 
10 
35 
37 
18 

 
4.40 
3.51 
3.57 
3.17 

 
0.699 
0.818 
0.929 
0.786 

4.617 0.005* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.58 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา นักบัญชีท่ีมีรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 30,000 บาท ยอมมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบัญชีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย = 4.40) รองลงมานัก
บัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 60,001 – 90,000 บาท ( คาเฉล่ีย = 3.57)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.005 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รายไดตอเดือนของนักบัญชีท่ีแตกตางกัน ยอมมีผลตอการพัฒนาระบบบัญชีและระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise 
Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 4.59 
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ตารางที่ 4.59 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการพัฒนาระบบ
บัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ จําแนกตามรายไดตอเดือน
เปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

รายไดตอเดือน 
ต่ํากวา  
30,000 
บาท 

30,000 – 60,000 
บาท 

60,001 – 90,000 
บาท 

 มากกวา 
90,000 
บาท 

 ต่ํากวา 30,000 บาท 
 30,000 – 60,000 บาท 
 60,001 – 90,000 บาท 
 มากกวา 90,000 บาท 

- 
0.004* 
0.007* 
0.000* 

0.004* 
- 

0.790 
0.160 

0.007* 
0.790 

- 
0.102 

0.000* 
0.160 
0.102 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.59 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ยอมมีผลตอการ
พัฒนาระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ จําแนกตาม
รายไดตอเดือนเปนรายคู พบวา นักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,000 – 60,000 บาทกับนัก
บัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
และนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 60,001 – 
90,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้น นักบัญชีท่ีมีรายได
ตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทกับนักบัญชีท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 90,000 บาทมีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 

สรุปการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ
ผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม จําแนกตามลักษณะประชากร ที่มีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมซ่ึงมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 4.60 
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ตารางที่ 4.60 สรุปการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุน
ของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม จําแนกตามลักษณะประชากร ที่มีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมซ่ึงมีนัยสําคัญ  
ลําดับ ปจจัย ลักษณะ

ประชากร 
คา t คา F คา Sig 

1 ดานความรูทางวชิาชีพ 
1.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพเปนอยางด ี
 

 
สถานภาพ 

  
6.410 

 
0.002* 

2 
 
 
 
 
 
 

 

ดานทักษะวิชาชีพ 
2.1  ทักษะในการทํางานอยางโดด
เดน 
2.2 ทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกร ใน
การบริหารธุรกิจเปนอยางดี 
2.3 ความประพฤติและลักษณะ
นิสัยท่ีแสดงออกการเปนนักบัญชี
มืออาชีพ 
2.4 ความประพฤติและลักษณะ
นิสัยท่ีแสดงออกการเปนนักบัญชี
มืออาชีพ 

 

 
สถานภาพ 

 
รายไดตอเดือน 

 
สถานภาพ 

 
อาย ุ

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.795 

 
4.502 

 
2.962 

 
2.998 

 

 
0.044* 

 
0.013* 

 
0.036* 

 
0.034* 

3 ดานคานิยม 
3.1 คานิยมและจริยธรรมเพ่ือ
ประกอิบวิชาชีพ 
3.2 ความมุงม่ันสูความเปนเลิศใน
การปฏิบัติงานทุกๆอยาง 
3.3 ความมุงม่ันสูความเปนเลิศใน
การปฏิบัติงานทุกๆอยาง 
 
 

 
รายไดตอเดือน 

 
อาย ุ

 
สถานภาพ 

  
3.388 

 
2.815 

 
3.871 

 
0.021* 

 
0.043* 

 
0.024* 
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ลําดับ ปจจัย ลักษณะ
ประชากร 

คา t คา F คา Sig 

4 ดานการสนับสนุนของผูบริหาร 
4.1 กิจการเช่ือม่ันวาการบริหาร
การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามา
ซ่ึง ช่ือ เ สียง และภ าพ พจ นข อ ง
องคกร 
4.2 กิจการมีการกําหนดนโยบาย
การบริหารงานขององคกร โดยให
ค ว า ม สํ า คั ญ ต อ ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิง แ ว ด ล อ ม แ ละ ผ ลก ร ะ ท บ ท่ี
เกิดขึ้น 
4.3 การวางแผน การพัฒนาระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปน
ระบบ 

 
รายไดตอเดือน 

 
 
 

ตําแหนงงาน 
 
 
 

ตําแหนงงาน 
 
 

  
3.114 

 
 
 

3.885 
 
 
 

4.511 

 
0.030* 

 
 
 

0.011* 
 
 
 

0.005* 

5 ดานแรงกดดันจากสังคม 
5.1 คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายใน
ก า ร ฟ น ฟู ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม  มี
ประโยชนในทางภาษี โดยบันทึก
คาใชจายเปนตนทุน ทําใหบริษัท/
ธุ ร กิ จ  ยิ น ดี จ ะ จั ด ทํ า บั ญ ชี
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพศ 

 
2.677 

 
 

 
0.009* 
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ลําดับ ปจจัย ลักษณะ
ประชากร 

คา t คา F คา Sig 

6 ด า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บั ญ ชี
ส่ิงแวดลอม 
6.1 การตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิม 
และการจัดทําประมาณการทาง
การเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน
ส่ิงแวดลอม 
6.2 การตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิม 
และการจัดทําประมาณการทาง
การเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน
ส่ิงแวดลอม 
6.3 การวิเคราะหตนทุนในการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน
ข อ ง เ สี ย แ ล ะ ก า ร ป ก ป อ ง
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 
6.4 การวิเคราะหตนทุนในการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน
ข อ ง เ สี ย แ ล ะ ก า ร ป ก ป อ ง
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 
6.5 การวิเคราะหและประเมินผล
กา ร ลง ทุ น ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปน
ระบบและรูปธรรม 
6.6 การพัฒนาระบบบัญชีและ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ี
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ 

 
 

เพศ 
 
 
 

รายไดตอเดือน 
 
 

อาย ุ
 
 
 

รายไดตอเดือน 
 
 
 

รายไดตอเดือน 
 
 
 

รายไดตอเดือน 

 
 

-2.489 

 
 
 
 
 
 

3.260 
 
 

2.801 
 
 

3.445 
 
 
 
2.898 
 
 
 
4.617 

 
 

0.017* 
 
 
 

0.025* 
 
 

0.044* 
 
 

0.020* 
 
 
 

0.039* 
 
 
 

0.005* 
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สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางบริษัทที่แตกตางกันยอมมีผลตอความรูความสามารถของนัก
บัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม และประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม
ของธุรกิจที่มีตอธุรกิจทีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยแตกตางกัน 
การทดสอบความรูความสามารถของนักบัญชีของธุรกิจดานทักษะทางวิชาชีพ ตามลักษณะทาง
บริษัทของนักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  จํานวนพนักงานท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกรในการบริหารธุรกิจเปน
อยางดี ไมแตกตางกัน 
Ha  :  จํานวนพนักงานท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกรในการบริหารธุรกิจเปน
อยางดีแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.61 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอทักษะที่เกี่ยวของกับองคกรใน
การบริหารธุรกิจเปนอยางดี จําแนกตามจํานวนพนักงาน 

มีทักษะที่เกี่ยวของกับองคกรใน
การบริหาธุรกิจเปนอยางด ี

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา F คา Sig 

จํานวนพนักงาน 
        นอยกวา 50 คน 
         50 – 100 คน 
         101 – 150 คน 
         มากกวา 150 คน 

 
3 
4 
9 
88 

 
4.33 
3.25 
4.00 
4.11 

 
0.577 
0.957 
0.000 
0.596 

3.019 0.033* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.61 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา จํานวนพนักงานนอยกวา 
50 คน มีความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกรในการ
บริหารธุรกิจเปนอยางดีมากท่ีสุด ( คาเฉล่ีย = 4.33) รองลงมาจํานวนพนักงานมากกวา 150 คน ( 
คาเฉล่ีย = 4.11)  

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.033 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
จํานวนพนักงานท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกรในการบริหาธุรกิจเปนอยางดี 
ไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant 
Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.62 
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ตารางที่ 4.62 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอทักษะที่เกี่ยวของกับองคกรในการ
บริหารธุรกิจเปนอยางดี จําแนกตามจํานวนพนักงานเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

จํานวนพนักงาน นอยกวา 50 คน 50 – 100 คน 101 – 150 คน มากกวา 150 คน 
นอยกวา 50 คน 
50 – 100 คน 
101 – 150 คน 
มากกวา 150 คน 

- 
0.017* 
0.395 
0.220 

0.017* 
- 

0.035* 
0.005* 

0.395 
0.035* 

- 
0.580 

0.524 
0.005* 
0.580 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.62 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกรในการ
บริหารธุรกิจเปนอยางดี จําแนกตามจํานวนพนักงานเปนรายคูพบวา จํานวนพนักงาน 50-100 คนกับ
จํานวนพนักงานนอยกวา 50 คน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และ
จํานวนพนักงาน 101-150 คนกับจํานวนพนักงาน 50-100  คนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้น จํานวนพนักงานมากกวา 150 คนกับจํานวนพนักงาน 50-100 
คนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  ระยะเวลาการดําเนินงานท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอทักษะและความสามารถเฉพาะบุคคลโดด
เดนอยางยิ่ง ไมแตกตางกัน 
Ha  :  ระยะเวลาการดําเนินงานท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอทักษะและความสามารถเฉพาะบุคคลโดด
เดนอยางยิ่ง แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.63 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอทักษะและความสามารถเฉพาะ
บุคคลโดดเดนอยางยิ่ง จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินงาน 

มีทักษะและความสามรถเฉพาะ
บุคคลโดดเดนอยางยิ่ง 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา F คา Sig 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
        นอยกวา 5 ป 
         5 – 10 ป 
         11 – 15 ป 
         มากกวา 15 ป 

 
3 
13 
26 
61 

 
4.00 
3.92 
3.31 
4.02 

 
0.000 
0.494 
0.884 
0.619 

6.833 0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.63 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา ระยะเวลาการดําเนินงาน
มากกวา 15 ป ยอมมีผลตอทักษะและความสามารถเฉพาะบุคคลโดดเดนอยางยิ่งมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 
= 4.02) รองลงมาระยะเวลาในการดําเนินงานนอยกวา 5 ป (คาเฉล่ีย = 4.00) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
ระยะเวลาการดําเนินงานท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอทักษะและความสามรถเฉพาะบุคคลโดดเดน
อยางยิ่ง ไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least 
Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.64 

 
ตารางที่ 4.64 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอทักษะและความสามารถเฉพาะบุคคล
โดดเดนอยางยิ่ง จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินงานเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน นอยกวา 5 ป 5 – 10 ป 11 – 15 ป มากกวา 15 ป 

     นอยกวา 5 ป 
      5 – 10 ป 
      11 – 15 ป 
      มากกวา 15 ป 

- 
0.860 
0.097 
0.967 

0.860 
- 

0.009* 
0.653 

0.097 
0.009* 

- 
0.000* 

0.967 
0.653 
0.000* 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.64 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอทักษะและความสามารถ
เฉพาะบุคคลโดดเดนอยางยิ่ง จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินงานเปนรายคู พบวา ระยะเวลาการ
ดําเนินงานระหวาง 11 – 15 ปกับระยะเวลาการดําเนินงานระหวาง 5 – 10 ป มีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้น ระยะเวลาการดําเนินงานมากกวา 15 ปกับระยะเวลา
การดําเนินงานระหวาง 11 – 15 ปมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  ทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอทักษะในการเรียนรูวิทยาการใหม ๆ อยางตอเนื่อง ไม
แตกตางกัน 
Ha  :  ทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอทักษะในการเรียนรูวิทยาการใหมๆอยางตอเนื่อง
แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.65 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอทักษะในการเรียนรูวิทยาการ 
ใหม ๆ อยางตอเนื่อง จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

มีทักษะในการเรียนรูวิทยาการใหม 
ๆ อยางตอเนื่อง 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา F คา Sig 

ทุนจดทะเบียน 
   ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
   มากกวา 50  – 100 ลานบาท 
   มากกวา 100  – 200 ลานบาท 
   มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

 
22 
19 
14 
48 

 
3.77 
3.95 
4.07 
4.31 

 
0.922 
0.705 
0.616 
0.689 

3.039 0.033* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.65 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา ทุนจดทะเบียนของบริษัท
มากกวา 100 ลานบาท-200 ลานบาท ยอมมีผลตอทักษะในการเรียนรูวิทยาการใหม ๆ อยางตอเนื่อง
มากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.07) รองลงมาทุนจดทะเบียนของบริษัทมากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 
(คาเฉล่ีย = 4.31) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.033 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
ทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอทักษะในการเรียนรูวิทยาการใหม ๆอยางตอเนื่องไม
แตกตางกันจากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant 
Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.66 
 
ตารางที่ 4.66 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอทักษะในการเรียนรูวิทยาการใหม ๆ 
อยางตอเนื่อง จําแนกตามทุนจดทะเบียนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

ทุนจดทะเบียน 
ต่ํากวาหรือ

เทากับ 50 ลาน
บาท 

มากกวา 50  
– 100 ลาน

บาท 

มากกวา 100  
– 200 ลาน

บาท 

มากกวา 200 
ลานบาทขึ้น

ไป 
ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
มากกวา 50 -100 ลานบาท 
มากกวา 100 – 200 ลานบาท 
มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

- 
0.452 
0.240 
0.006* 

0.452 
- 

0.635 
0.071 

0.240 
0.635 

- 
0.285 

0.006* 
0.071 
0.285 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.66 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีทักษะในการเรียนรูวิทยาการใหม ๆ 
อยางตอเนื่อง จําแนกตามทุนจดทะเบียนเปนรายคู พบวา ทุนจดทะเบียนของบริษัทมากกวา 200 
ลานบาทขึ้นไปกับทุนจดทะเบียนของบริษัทต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาทมีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  ทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห พิจารณา เยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ ไมแตกตางกัน 
Ha  :  ทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอมีทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห พิจารณา เยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.67 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห 
พิจารณา เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

มีทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห 
พิจารณา เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา F คา Sig 

ทุนจดทะเบียน 
   ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
   มากกวา 50  – 100 ลานบาท 
   มากกวา 100 – 200 ลานบาท 
   มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

 
22 
19 
14 
48 

 
3.68 
4.11 
4.07 
4.29 

 
0.780 
0.658 
0.475 
0.676 

3.848 0.012* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.67 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา ทุนจดทะเบียนของบริษัท
มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป ยอมมีผลตอทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห พิจารณา เยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.27) รองลงมาทุนจดทะเบียนของบริษัทมากกวา 50 ลานบาท – 100 
ลานบาท (คาเฉล่ีย = 4.11) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.012 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
ทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห พิจารณา เยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพ ไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least 
Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.68 
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ตารางที่ 4.68 การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห 
พิจารณา เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ จําแนกตามทุนจดทะเบียนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

ทุนจดทะเบียน 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 50 
ลานบาท 

มากกวา  
50 – 100 
ลานบาท 

มากกวา  
100 – 200 
ลานบาท 

มากกวา 200 
ลานบาทขึ้น

ไป 
ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
มากกวา 50  – 100 ลานบาท 
มากกวา 100 – 200 ลานบาท 
มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

- 
0.048* 
0.094 
0.001* 

0.048* 
- 

0.887 
0.367 

0.094 
0.887 

- 
0.332 

0.001* 
0.367 
0.382 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.68 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอทักษะในการวินิจฉัย 
วิเคราะห พิจารณา เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ จําแนกตามทุนจดทะเบียนเปนรายคู พบวา ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทมากกวา 50 ลานบาท – 100 ลานบาทกับทุนจดทะเบียนของบริษัทต่ํากวาหรือ
เทากับ 50 ลานบาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้นทุนจด
ทะเบียนของบริษัทมากกวา200 ลานบาทขึ้นไปกับทุนจดทะเบียนของบริษัทต่ํากวาหรือเทากับ 50 
ลานบาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
การทดสอบความรูความสามารถของนักบัญชีของธุรกิจดานคานิยม  ตามลักษณะทางบริษัทของนัก
บัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแนวคิด มี
ความผูกพันในแนวคิดทางบัญชี  ไมแตกตางกัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแนวคิด มี
ความผูกพันในแนวคิดทางบัญชี แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.69 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอแนวคิดและมีความผูกพันใน
แนวคิดทางบัญชีจําแนกตามรางวัลที่เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 

มีแนวคิดและมีความผูกพันใน
แนวคิดทางบัญช ี

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
และการดูแลส่ิงแวดลอม         
        เคย 
        ไมเคย 

 
 

56 
44 

 
 

4.18 
3.86 

 
 
 
 

2.297 0.024* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.69 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา นักบัญชีของกิจการมี
แนวคิดและมีความผูกพันในแนวคิดทางบัญชีจําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการ
ดูแลส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.18) เคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแล
ส่ิงแวดลอม รองลงมากิจการไมเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  
(คาเฉล่ีย = 3.86) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.024 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแนวคิดและความ
ผูกพันในแนวคิดทางบัญชี  ไมแตกตางกัน 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  อายุท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอความมุงม่ันตอความสามารถในการทําบัญชีอยางชัดเจนไม
แตกตางกัน 
Ha  :  อายุท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอความมุงม่ันตอความสามารถในการทําบัญชีอยางชัดเจน 
แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.70 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอแนวคิดและมีความมุงม่ันตอ
ความสามารถในการทําบัญชีอยางชัดเจนจําแนกตามอายุ 

มีแนวคิดและมีความมุงม่ันตอ
ความสามารถในการทําบัญชีอยาง

ชัดเจน 

จํานวน
ตัวอยา

ง 
คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

อาย ุ
        นอยกวา 30 ป 
        30-40 ป 
        41-50 ป 
        มากกวา 50 ป 

 
5 
43 
46 
9 

 
4.20 
3.98 
3.78 
4.56 

 
0.447 
0.740 
0.814 
0.726 

2.815 0.043* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.70 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวานักบัญชีท่ีมีอายุมากกวา 50 
ป ยอมมีผลตอแนวคิดและความมุงม่ันตอความสามารถในการทําบัญชีอยางชัดเจนมากท่ีสุด 
(คาเฉล่ีย = 4.56) รองลงมานักบัญชีท่ีมีอายุนอยกวา 30 ป (คาเฉล่ีย = 4. 20 ) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0. 043 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
อายุท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอความมุงม่ันตอความสามารถในการทําบัญชีอยางชัดเจนไมแตกตางกัน 
จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : 
ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.71 

 
ตารางที่ 4.71  การเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอความมุงม่ันตอความสามารถในการ
ทําบัญชีอยางชัดเจน จําแนกตามอายุเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

อาย ุ นอยกวา 30 ป 30-40 ป 41-50 ป มากกวา 50 ป 

    นอยกวา 30 ป 
    30-40 ป 
    41-50 ป 
    มากกวา 50 ป 

- 
0.538 
0.249 
0.406 

0.538 
- 

0.234 
0.041* 

0.249 
0.234 

- 
0.007* 

0.406 
0.041* 
0.007* 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.71 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการยอมมีผลตอความมุงม่ันตอ
ความสามารถในการทําบัญชีอยางชัดเจน จําแนกตามรายไดตอปเปนรายคู พบวา นักบัญชีท่ีมีอายุ
มากกวา 50 ปกับนักบัญชีท่ีมีอายุระหวาง30-40 ป มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.05 นอกจากนั้น นักบัญชีท่ีมีอายุมากกวา 50 ปกับนักบัญชีท่ีมีอายุระหวาง41-50 ป มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
ปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงมรรยาททางบัญชีไมแตกตางกัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
ปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงมรรยาททางบัญชีแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.72 แสดงความรูความสามารถของนักบัญชียอมมีผลตอการปฏิบัติงานที่คํานึงถึงมรรยาท
ทางบัญชีจําแนกตามรางวัลที่เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 

มีการปฏิบัติงานที่คํานึงถึง
มรรยาททางบัญช ี

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
และการดูแลส่ิงแวดลอม         
        เคย 
        ไมเคย 

 
 

56 
44 

 
 

4.45 
4.20 

 
 

0.601 
0.553 

2.090 0.039* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.72 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา นักบัญชีของกิจการมีการ
ปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงมรรยาททางบัญชีจําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแล
ส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.45) เคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแล
ส่ิงแวดลอม รองลงมากิจการไมเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  
(คาเฉล่ีย = 4.20) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.039 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการปฏิบัติงานท่ี
คํานึงถึงมรรยาททางบัญชีไมแตกตางกัน 

DPU



121 
 

การทดสอบการสนับสนุนของผูบริหารดานการสนับสนุนงบประมาณ ตามลักษณะทางบริษัทของ
นักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
สนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสมตอระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมของกิจการ ไมแตกตางกัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
สนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสมตอระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมของกิจการ แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.73 แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ
และเหมาะสมตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของกิจการ จําแนกตามรางวัลที่เกี่ยวของกับการ
บริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 

กิจการมีการจัดสรรงบประมาณอยาง
เพียงพอและเหมาะสมตอระบบการ

จัดการส่ิงแวดลอมของกิจการ 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการ
ดูแลส่ิงแวดลอม         
        เคย 
        ไมเคย 

 
 

56 
44 

 
 

4.27 
3.98 

 
 

0.522 
0.849 

2.106 0.038* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.73 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา กิจการมีการจัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสมตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของกิจการ จําแนกตาม
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.27) เคยไดรับรางวัล
ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม รองลงมากิจการไมเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  (คาเฉล่ีย = 3.98) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.038 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุน
ของผูบริหาร โดยมีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสมตอระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของกิจการไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
สนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการลงทุนในอุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง ไมแตกตางกัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
สนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการลงทุนในอุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.74 แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการลงทุนในอุปกรณ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือที่เกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง จําแนกตามรางวัลที่เกี่ยวของกับการ
บริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 

กิจการมีการลงทุนในอุปกรณ 
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่เกี่ยวของ
กับการจัดการส่ิงแวดลอมอยาง

ตอเนื่อง 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
และการดูแลส่ิงแวดลอม         
        เคย 
        ไมเคย 

 
 

56 
44 

 
 

4.36 
4.09 

 
 

0.554 
0.676 

2.166 0.033* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.74 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา กิจการมีการลงทุนใน
อุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง จําแนกตามรางวัลท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.36) เคยไดรับรางวัลท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม รองลงมากิจการไมเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  (คาเฉล่ีย = 4.09) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.033 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุน
ของผูบริหาร โดยมีการลงทุนในอุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม
อยางตอเนื่องไมแตกตางกัน 
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การทดสอบการสนับสนุนของผูบริหารดานนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม ตามลักษณะทางบริษัท
ของนักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป ท่ี
แตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการกําหนดนโยบาย  การบริหารของ
องคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ไมแตกตางกัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป ท่ี
แตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการกําหนดนโยบาย  การบริหารของ
องคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แตกตางกัน 
ตารางที่ 4,75  แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการกําหนดนโยบาย  การบริหารของ
องคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบที่เกิดขึ้น จําแนกตามรางวัลที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป 

กิจการมีการกําหนดนโยบาย  การ
บริหารขององคกร โดยใหความสําคัญ

ตอการจัดการส่ิงแวดลอมและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
อ ง ค ก ร  เ ช น  บ ริ ษั ท ดี เ ด น  บ ริ ษั ท
คุณภาพ บริษัทแหงป 
        เคย 
        ไมเคย 

 
 
 

58 
43 

 
 
 

4.50 
4.26 

 
 
 

0.570 
0.621 

0.205 0.043* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.75 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา กิจการมีการกําหนด
นโยบาย  การบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ 
บริษัทแหงปมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.50) เคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแล
ส่ิงแวดลอม รองลงมากิจการไมเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  
(คาเฉล่ีย = 4.26) 
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เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.043 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป ท่ี
แตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการกําหนดนโยบาย  การบริหารของ
องคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ไมแตกตางกัน 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
สนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการกําหนดนโยบาย  การบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอ
การจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไมแตกตางกัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
สนับสนุนของผูบริหารโดยมีการกําหนดนโยบาย  การบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอ
การจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.76  แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการกําหนดนโยบาย  การบริหารของ
องคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบที่เกิดขึ้น จําแนกตามรางวัลที่
เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 

กิจการมีการกําหนดนโยบาย  การบริหาร
ขององคกร โดยใหความสําคัญตอการ

จัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการ
ดูแลส่ิงแวดลอม         
        เคย 
        ไมเคย 

 
 

56 
44 

 
 

4.54 
4.23 

 
 

0.503 
0.677 

2.613 0.010* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.76 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา กิจการมีการกําหนด
นโยบาย  การบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 
4.54) เคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม รองลงมากิจการไมเคย
ไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  (คาเฉล่ีย = 4.23) 
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เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.010 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุน
ของผูบริหาร โดยมีการกําหนดนโยบาย  การบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไมแตกตางกัน 

 
การทดสอบการสนับสนุนของผูบริหารดานการฝกอบรม ตามลักษณะทางบริษัทของนักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม ท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
สนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการผลักดันใหมีการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรโดยคํานึงถึง
ความรูความเขาใจและตระหนักท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม ไมแตกตางกัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม ท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
สนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการผลักดันใหมีการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยคํานึงถึง
ความรูความเขาใจและตระหนักท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.77  แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการผลักดันใหมีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยคํานึงถึงความรูความเขาใจและตระหนักที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
จําแนกตามรางวัลที่เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 

 กิจการมีการผลักดันใหมีการวัดผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรโดย
คํานึงถึงความรูความเขาใจและ

ตระหนักที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและ
การดูแลส่ิงแวดลอม         
        เคย 
        ไมเคย 

 
 

56 
44 

 
 

4.29 
3.95 

 
 

0.653 
0.861 

2.188 0.031* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.77 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา กิจการมีการผลักดันใหมี
การวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยคํานึงถึงความรูความเขาใจและตระหนักท่ีเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอม จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด   
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(คาเฉล่ีย = 4.29) เคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม รองลงมา
กิจการไมเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  (คาเฉล่ีย = 3.95) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.031 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม ท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุน
ของผูบริหาร กิจการมีการผลักดันใหมีการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรโดยคํานึงถึงความรู
ความเขาใจและตระหนักท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม ไมแตกตางกัน 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป ท่ี
แตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการผลักดันใหมีการวัดผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรโดยคํานึงถึงความรูความเขาใจและตระหนักท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม ไมแตกตาง
กัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป ท่ี
แตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการผลักดันใหมีการวัดผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโดยคํานึงถึงความรูความเขาใจและตระหนักท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.78  แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการผลักดันใหมีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยคํานึงถึงความรูความเขาใจและตระหนักที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
จําแนกตามรางวัลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัท
แหงป 

กิจการมีการผลักดันใหมีการวัดผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรโดย
คํานึงถึงความรูความเขาใจและ

ตระหนักที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการองคกร เชน บริษัทดี เดน 
บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป 
        เคย 
        ไมเคย 

 
 
 

58 
43 

 
 
 

4.34 
3.86 

 
 
 

0.608 
0.861 

3.313 0.001* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.78 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา กิจการมีการผลักดันใหมี
การวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยคํานึงถึงความรูความเขาใจและตระหนักท่ีเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอม จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัท
คุณภาพ บริษัทแหงปมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.34) เคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการ
ดูแลส่ิงแวดลอม รองลงมากิจการไมเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแล
ส่ิงแวดลอม  (คาเฉล่ีย = 3.86) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.001 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป ท่ี
แตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุนของผูบริหาร โดยมีการผลักดันใหมีการวัดผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรโดยคํานึงถึงความรูความเขาใจและตระหนักท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม ไมแตกตาง
กัน 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  สินทรัพยรวม ท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุนของผูบริหาร โดยกิจการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นไมแตกตางกัน 
Ha  :  สินทรัพยรวม ท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุนของผูบริหาร โดยกิจการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.79 แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
เกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น จําแนกตามสินทรัพยรวม 

กิจการสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการ

จัดการส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

สินทรัพยรวม 
   ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
   มากกวา 50 – 100 ลานบาท 
   มากกวา 100 – 200 ลานบาท 
   มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

 
3 
12 
10 
78 

 
3.67 
4.17 
4.70 
4.31 

 
0.577 
0.577 
0.483 
0.588 

3.005 0.034* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.79 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา สินทรัพยรวมของบริษัท
มากกวา 100 ลานบาท – 200 ลานบาท นักบัญชีมีทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห พิจารณา เยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.70) รองลงมาทุนจดทะเบียนของบริษัท มากกวา 200 ลาน
บาทขึ้นไป(คาเฉล่ีย = 4.31) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.034 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
สินทรัพยรวม ท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุนของผูบริหาร โดยกิจการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นไมแตกตางกัน 
จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : 
ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.80 
 
ตารางที่ 4.80 การเปรียบเทียบการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น จําแนกตามสินทรัพยรวมเปนราย
คูดวยวิธีของ LSD 

สินทรัพยรวม 
ต่ํากวาหรือ

เทากับ 50 ลาน
บาท 

มากกวา  
50 – 100 
ลานบาท 

มากกวา 
100 – 200  
ลานบาท 

มากกวา 200 
ลานบาทขึ้น

ไป 
ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
มากกวา 50 – 100 ลานบาท 
มากกวา 100 – 200 ลานบาท 
มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

- 
0.183 
0.008* 
0.062 

0.183 
- 

0.034* 
0.433 

0.008* 
0.034* 

- 
0.046* 

0.062 
0.433 
0.046* 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.80 เม่ือเปรียบเทียบการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น จําแนกตาม
สินทรัพยรวมเปนรายคู พบวา สินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 100 ลานบาท – 200 ลานบาทกับ
สินทรัพยรวมของบริษัทต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.05 และสินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 100 ลานบาท – 200 ลานบาทกับสินทรัพยรวม
ของบริษัทมากกวา 50 ลานบาท – 100 ลานบาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05 นอกจากนั้นสินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา200 ลานบาทขึ้นไปกับสินทรัพยรวมของบริษัท
มากกวา 100 ลานบาท – 200 ลานบาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
สนับสนุนของผูบริหาร โดยกิจการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการ
จัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นไมแตกตางกัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการ
สนับสนุนของผูบริหาร โดยกิจการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการ
จัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.81 แสดงการสนับสนุนของผูบริหาร ยอมมีผลตอการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
เกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น  จําแนกตามรางวัลที่เกี่ยวของกับการ
บริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  

กิจการสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจ

การจัดการส่ิงแวดลอม 
ที่เกิดขึ้น 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
และการดูแลส่ิงแวดลอม         
        เคย 
        ไมเคย 

 
 

56 
44 

 
 

4.43 
4.18 

 
 

0.535 
0.657 

2.072 0.041* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.81 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา กิจการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น จําแนกตามรางวัลท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  มากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.43) เคยไดรับรางวัลท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม รองลงมากจิการไมเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  (คาเฉล่ีย = 4.18) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.041 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอการสนับสนุน
ของผูบริหาร โดยกิจการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการจัดการ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นไมแตกตางกัน 
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การทดสอบแรงกดดันทางสังคม ตามลักษณะทางบริษัทของนักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  ระยะเวลาการดําเนินงานท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแรงกดดันทางสังคม เรื่องกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของกิจการ ไมแตกตางกัน 
Ha  :  ระยะเวลาการดําเนินงานท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแรงกดดันทางสังคม เรื่องกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของกิจการแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.82  แสดงแรงกดดันทางสังคม เร่ืองกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ จําแนกตาม
ระยะเวลาการดําเนินงาน 

กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยาง

ตอเนื่องและมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของกิจการ 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
        นอยกวา 5 ป 
         5 – 10 ป 
         11 – 15 ป 
         มากกวา 15 ป 

 
3 
13 
26 
61 

 
3.00 
4.15 
4.27 
4.36 

 
1.000 
0.689 
0.724 
0.684 

3.724 0.014* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.82 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ของบริษัทมากกวา 15 ป กิจการมีแรงกดดันทางสังคม เรื่องกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ จําแนก
ตามระยะเวลาการดําเนินงานมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.36) รองลงมาระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระหวาง 11 – 15 ป (คาเฉล่ีย = 4.27) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.014 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
ระยะเวลาการดําเนินงานท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแรงกดดันทางสังคม เรื่องกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
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กิจการ ไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least 
Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.83 

 
ตารางที่ 4.83  การเปรียบเทียบแรงกดดันทางสังคม เร่ืองกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ จําแนก
ตามระยะเวลาการดําเนินงานเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน นอยกวา 5 ป 5 – 10 ป 11 – 15 ป มากกวา 15 ป 
    นอยกวา 5 ป 
     5 – 10 ป 
    11 – 15 ป 
    มากกวา 15 ป 

- 
0.012* 
0.004* 
0.001* 

0.012* 
- 

0.630 
0.338 

0.004* 
0.630 

- 
0.580 

0.001* 
0.338 
0.580 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.83 เม่ือเปรียบเทียบนักบัญชีของกิจการมีแรงกดดันทางสังคม เรื่องกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของกิจการ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินงานเปนรายคูพบวา ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานของบริษัทระหวาง 5-10 ปกับระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทนอยกวา 5 ปมีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และระยะเวลาการดําเนินงานของบริษัทระหวาง11 
– 15 ปกับระยะเวลาการดําเนินงานของบริษัทนอยกวา 5 ปมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  นอกจากนั้นระยะเวลาการดําเนินงานของบริษัทมากกวา 15 ปกับระยะเวลา
การดําเนินงานของบริษัทนอยกวา 5 ปมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  ทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแรงกดดันทางสังคม เกี่ยวกับการแขงขันของธุรกิจ
ตางเปนไปอยางรุนแรงธุรกิจท่ีมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบใน
เชิงการแขงขัน ไมแตกตางกัน 
Ha  :  ทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแรงกดดันทางสังคม เกี่ยวกับการแขงขันของธุรกิจ
ตางเปนไปอยางรุนแรงธุรกิจท่ีมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบใน
เชิงการแขงขัน แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.84 แสดงแรงกดดันทางสังคม เกี่ยวกับการแขงขันของธุรกิจตางเปนไปอยางรุนแรงธุรกิจ
ที่มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบในเชิงการแขงขัน จําแนกตาม
ทุนจดทะเบียน 

การแขงขันของธุรกิจตางเปนไปอยาง
รุนแรงธุรกิจที่มีการบริหารงานโดย
คํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะ

ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

ทุนจดทะเบียน 
   ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
   มากกวา 50 – 100 ลานบาท 
   มากกวา 100 – 200 ลานบาท 
   มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

 
22 
19 
14 
48 

 
4.41 
3.79 
4.21 
4.40 

 
0.796 
1.084 
0.579 
0.736 

2.879 0.040* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.84 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท กิจการมีแรงกดดันทางสังคม เกี่ยวกับการแขงขันของธุรกิจตาง
เปนไปอยางรุนแรงธุรกิจท่ีมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบในเชิง
การแขงขัน จําแนกตามทุนจดทะเบียนมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.41) รองลงมาทุนจดทะเบียนของ
บริษัท มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป(คาเฉล่ีย = 4.40) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.040 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
ทุนจดทะเบียนท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแรงกดดันทางสังคม เกี่ยวกับการแขงขันของธุรกิจตาง
เปนไปอยางรุนแรงธุรกิจท่ีมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบในเชิง
การแขงขัน ไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least 
Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.85 
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ตารางที่ 4.85  การเปรียบเทียบแรงกดดันทางสังคม เกี่ยวกับการแขงขันของธุรกิจตางเปนไปอยาง
รุนแรงธุรกิจที่มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 
จําแนกตาม ทุนจดทะเบียนเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

ทุนจดทะเบียน 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 50 
ลานบาท 

มากกวา  
50 – 100 ลาน

บาท 

มากกวา 
100 – 200 
ลานบาท 

มากกวา 
200 ลาน

บาทขึ้นไป 
ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
มากกวา 50 – 100 ลานบาท 
มากกวา 100 – 200 ลานบาท 
มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

- 
0.016* 
0.481 
0.949 

0.016* 
- 

0.138 
0.007* 

0.481 
0.138 

- 
0.460 

0.949 
0.007* 
0.460 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.85 เม่ือเปรียบเทียบแรงกดดันทางสังคม เกี่ยวกับการแขงขันของธุรกิจตาง
เปนไปอยางรุนแรงธุรกิจท่ีมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบในเชิง
การแขงขัน จําแนกตาม ทุนจดทะเบียนเปนรายคู พบวา ทุนจดทะเบียนของบริษัทมากกวา 50 ลาน
บาท-100 ลานบาทกับทุนจดทะเบียนต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท มีความคิดเห็นแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้นทุนจดทะเบียนของบริษัทมากกวา 200 ลานบาทขึ้นไปกับทุน
จดทะเบียนของบริษัทมากกวา 50 ลานบาท – 100 ลานบาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  : สินทรัพยรวมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแรงกดดันทางสังคม หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจาย
เปนตนกลุมสัมพันธไดบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม ไมแตกตางกัน 
Ha  : สินทรัพยรวมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแรงกดดันทางสังคม หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจาย
เปนตนกลุมสัมพันธไดบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.86  แสดงแรงกดดันทางสังคม หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอมและคาใชจาย
ในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจายเปนตนกลุมสัมพันธได
บริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม จําแนกตามสินทรัพยรวม 

หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายในการ
ฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชน

ในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจายเปนตน
กลุมสัมพันธไดบริษัท/ธุรกิจยินดีจะ

จัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

สินทรัพยรวม 
   ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
   มากกวา 50  – 100 ลานบาท 
   มากกวา 100 – 200 ลานบาท 
   มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

 
3 
12 
10 
78 

 
5.00 
4.08 
4.90 
4.31 

 
0.000 
0.669 
0.316 
0.744 

3.595 0.016* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.86 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา สินทรัพยรวมของบริษัท
มากกวา 100 ลานบาท – 200 ลานบาท ยอมมีผลตอแรงกดดันทางสังคม หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่อง
กับสภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึก
คาใชจายเปนตนกลุมสัมพันธไดบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 
4.90) รองลงมาสินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป(คาเฉล่ีย = 4.31) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.016 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
สินทรัพยรวมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอแรงกดดันทางสังคม หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจาย
เปนตนกลุมสัมพันธไดบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม ไมแตกตางกันจากนั้นทําการ
ทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญ
นอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.87 
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ตารางที่ 4.87 การเปรียบเทียบแรงกดดันทางสังคม หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอม
และคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจายเปนตนกลุม
สัมพันธไดบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม จําแนกตามสินทรัพยรวมเปนรายคูดวยวิธี
ของ LSD 

สินทรัพยรวม 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 50 
ลานบาท 

มากกวา  
50  – 100 
ลานบาท 

มากกวา  
100  – 200 
ลานบาท 

มากกวา 200 
ลานบาทขึ้น

ไป 
ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
มากกวา 50  – 100 ลานบาท 
มากกวา 100 – 200 ลานบาท 
มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

- 
0.045* 
0.829 
0.096 

0.045* 
- 

0.008* 
0.303 

0.829 
0.008* 

- 
0.013* 

0.096 
0.303 
0.013* 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.87 เม่ือเปรียบเทียบแรงกดดันทางสังคม หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจาย
เปนตนกลุมสัมพันธไดบริษัท/ธุรกิจยินดีจะจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอม จําแนกตามสินทรัพยรวมเปน
รายคู พบวา สินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 50 ลานบาท-100 ลานบาทกับสินทรัพยรวมของ
บริษัทต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และ
สินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 100 ลานบาท – 200 ลานบาทกับสินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 
50 ลานบาท – 100 ลานบาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  นอกจากนั้น 
สินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 200 ลานบาทขึ้นไปกับสินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 100 ลาน
บาท – 200 ลานบาทมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
การทดสอบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ตามลักษณะทางบริษัทของนักบัญชี 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม กิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา และหนวยงานภายนอกวา
เปนกิจการท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
ระบบไมแตกตางกัน 
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Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมกิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา และหนวยงานภายนอกวาเปน
กิจการท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ
แตกตางกัน 
ตารางที่ 4.88  แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา 
และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการที่มีการจัดทํานําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนระบบ จําแนกตามรางวัลที่เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 

กิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา 
และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการ

ที่มีการจัดทํานําเสนอขอมูลที่
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนระบบ 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและ
การดูแลส่ิงแวดลอม         
        เคย 
        ไมเคย 

 
 

56 
44 

 
 

4.29 
3.89 

 
 

0.680 
0.868 

2.580 0.011* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.88 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา กิจการไดรับการยอมรับ
จากลูกคา และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและ
การดูแลส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.29) เคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการ
ดูแลส่ิงแวดลอม รองลงมากิจการไมเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแล
ส่ิงแวดลอม  (คาเฉล่ีย = 3.89) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.011 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอประสิทธิภาพการ
บัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ี
มีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบไม
แตกตางกัน 
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สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป ท่ี
แตกตางกันยอมมีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการไดรับการยอมรับจาก
ลูกคา และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมได
อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบไมแตกตางกัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป ท่ี
แตกตางกันยอมมีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการไดรับการยอมรับจาก
ลูกคา และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมได
อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.89  แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา 
และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการที่มีการจัดทํานําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนระบบ จําแนกตามรางวัลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัท
ดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป 

กิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา และ
หนวยงานภายนอกวาเปนกิจการที่มีการ

จัดทํานําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เปนระบบ 

จํานวน
ตัวอยาง 

คา 
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
องคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ 
บริษัทแหงป 
        เคย 
        ไมเคย 

 
 
 

58 
43 

 
 
 

4.24 
3.91 

 
 
 

0.709 
0.868 

2.130 0.036* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.89 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา กิจการไดรับการยอมรับ
จากลูกคา และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงปมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.24) เคยไดรับ
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รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม รองลงมากิจการไมเคยไดรับรางวัลท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  (คาเฉล่ีย = 3.91) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.036 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ บริษัทแหงป ท่ี
แตกตางกันยอมมีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการไดรับการยอมรับจาก
ลูกคา และหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมได
อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบไมแตกตางกัน 

 
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  สินทรัพยรวมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมี
การตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน
ส่ิงแวดลอมไมแตกตางกัน 
Ha  : สินทรัพยรวมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมี
การตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน
ส่ิงแวดลอมแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.90 แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการตีราคาสินทรัพยสวน
เพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอม จําแนกตาม
สินทรัพยรวม 

กิจการมีการตีราคาสินทรัพยสวน
เพ่ิมและการจัดทําการประมาณการ
ทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุน

ส่ิงแวดลอม 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา F คา Sig 

สินทรัพยรวม 
   ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
   มากกวา 50  – 100 ลานบาท 
   มากกวา 100 – 200 ลานบาท 
   มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

 
3 
12 
10 
78 

 
4.00 
3.42 
4.20 
3.31 

 
0.000 
0.793 
0.632 
0.902 

3.642 0.015* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.90 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม พบวา สินทรัพยรวมของบริษัท
มากกวา 100 ลานบาท – 200 ลานบาท กิจการมีการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการ
ประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอม จําแนกตามสินทรัพยรวมมากท่ีสุด 
(คาเฉล่ีย = 4.20) รองลงมาสินทรัพยรวมของบริษัทต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท(คาเฉล่ีย = 4.00) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.015 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
สินทรัพยรวมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการตี
ราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน
ส่ิงแวดลอมไมแตกตางกัน จากนั้นทําการทดสอบแบบคู (Pairwise Test) ดวยวิธีของ LSD (Least 
Significant Difference : ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด)  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.91 
 
ตารางที่ 4.91 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการตีราคา
สินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอม
จําแนกตามสินทรัพยรวมเปนรายคูดวยวิธีของ LSD 

สินทรัพยรวม 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 50 
ลานบาท 

มากกวา 
 50  – 100 
ลานบาท 

มากกวา  
100  – 200 
ลานบาท 

มากกวา 
200 ลาน

บาทขึ้นไป 
ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 
มากกวา 50 – 100 ลานบาท 
มากกวา 100 – 200 ลานบาท 
มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 

- 
0.296 
0.724 
0.174 

0.296 
- 

0.036* 
0.684 

0.724 
0.036* 

- 
0.003* 

0.174 
0.684 
0.003* 

- 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.91 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการตี
ราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน
ส่ิงแวดลอมจําแนกตามสินทรัพยรวมเปนรายคู พบวา สินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 100 ลาน
บาท – 200 ลานบาทกับสินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 50 ลานบาท – 100 ลานบาท มีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้นสินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 200 
ลานบาทขึ้นไปกับสินทรัพยรวมของบริษัทมากกวา 100 ลานบาท – 200 ลานบาทมีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   
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สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบไมแตกตางกัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.92 แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการวิเคราะหตนทุนในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ จําแนกตาม
รางวัลที่เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 

กิจการมีการวิเคราะหตนทุนใน
การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ

พลังงานของเสียและการปกปอง
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
และการดูแลส่ิงแวดลอม         
        เคย 
        ไมเคย 

 
 

56 
44 

 
 

3.86 
3.52 

 
 

0.749 
0.902 

2.025 0.046* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.92 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา กิจการมีการวิเคราะห
ตนทุนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 
จําแนกตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 3.86) เคย
ไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม รองลงมากิจการไมเคยไดรับรางวัลท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  (คาเฉล่ีย = 3.52) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.046 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอประสิทธิภาพการ
บัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของ
เสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ 
H0  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการวิเคราะหและประเมินผลการลงทุนท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรมไมแตกตางกัน 
Ha  :  รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการวิเคราะหและประเมินผลการลงทุนท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรมแตกตางกัน 
ตารางที่  4.93 แสดงประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม  เกี่ยวกับกิจการมีการวิเคราะหและ
ประเมินผลการลงทุนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรม จําแนก
ตามรางวัลที่เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม 

กิจการมีการวิเคราะหและ
ประเมินผลการลงทุนที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินงานส่ิงแวดลอม
อยางเปนระบบและรูปธรรม 

จํานวน
ตัวอยาง คาเฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t คา Sig 

รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
และการดูแลส่ิงแวดลอม         
        เคย 
        ไมเคย 

 
 

56 
44 

 
 

3.98 
3.39 

 
 

0.751 
1.039 

3.203 0.002* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.93 เม่ือพิจารณาจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม พบวา กิจการมีการวิเคราะหและ
ประเมินผลการลงทุนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรม จําแนก
ตามรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 3.98) เคยไดรับ
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม รองลงมากิจการไมเคยไดรับรางวัลท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอม  (คาเฉล่ีย = 3.39) 

เม่ือพิจารณาคา Sig =  0.002 ซ่ึงมีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวา ปฏิเสธ H0 : 
รางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอประสิทธิภาพการ
บัญชีส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับกิจการมีการวิเคราะหและประเมินผลการลงทุนท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรมไมแตกตางกัน 
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สรุปการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ
ผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม จําแนกตามลักษณะบริษัท ที่มีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมซ่ึงมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 4.94 

 
ตารางที่ 4.94 สรุปการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุน
ของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม จําแนกตามลักษณะบริษัท ที่มีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมซ่ึงมีนัยสําคัญ  
ลําดับ ปจจัย ลักษณะประชากร คา t คา F คา Sig 

1 ดานทักษะวิชาชีพ 
1.1 ทักษะท่ีเกี่ยวของกับองคกร 
1.2 ทักษะและความสามารถเฉพาะ 
บุคคลโดดเดนอยางยิ่ง 
1.3 ทักษะในการเรียนรูวิทยาการ 
ใหมๆอยางตอเนื่อง 
1.4 ทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห 
 พิจารณาเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

 
จํานวนพนักงาน 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนจดทะเบียน 

  
3.019 
6.833 

 
3.039 

 
3.848 

 
0.033* 
0.000* 

 
0.033* 

 
0.012* 

2 ดานคานิยม 
2.1  กิจการมีแนวคิด มีความผูกพัน
ในแนวคิดทางบัญชี 
2.2 กิจการมีแนวคิด มีความผูกพัน
ในแนวคิดทางบัญชี 
2.3 กิจการมีการปฏิบัติงานท่ี 
คํานึงถึงมรรยาททางบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 

 
รางวัลท่ีเกี่ยวกับการ

บริหารดูแลส่ิงแวดลอม 
ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
รางวัลท่ีเกี่ยวกับการ

บริหารดูแลส่ิงแวดลอม 

 
2.297 

 
 
 

2.090 

 
 
 

2.815 
 
 

 
0.024* 

 
0.043* 

 
0.039* 
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ลําดับ ปจจัย ลักษณะประชากร คา t คา F คา Sig 
3 ดานการสนับสนุนของผูบริหาร 

3.1 มีการจัดสรรงบประมาณอยาง 
เพียงพอและเหมาะสมตอระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมของกิจการ 
3.2 มีการลงทุนในอุปกรณ 
 เครื่องจักร เครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 
3.3 มีการกําหนดนโยบายการ 
บริหารขององคกรโดยให 
ความสําคัญตอการจัดการ 
ส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
3.4 มีการกําหนดนโยบายการ 
บริหารขององคกรโดยให 
ความสําคัญตอการจัดการ 
ส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
3.5 กิจการผลักดันใหมีการวัดผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดย 
คํานึงถึงความรูความเขาใจ และ 
ตระหนักท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
3.6 กิจการผลักดันใหมีการวัดผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดย 
คํานึงถึงความรูความเขาใจ และ 
ตระหนักท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
3.7 กิจการสงเสริมและสนับสนุน 
ใหบุคลากรเกิดการเรียนรูและเขาใจ 
การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น 

 
รางวัลท่ีเกี่ยวกับการ

บริหารดูแลส่ิงแวดลอม 
 

รางวัลท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารดูแลส่ิงแวดลอม 

 
รางวัลบริษัทดีเดน 

 
 
 

รางวัลท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารดูแลส่ิงแวดลอม 

 
 

รางวัลท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารดูแลส่ิงแวดลอม 

 
 

รางวัลบริษัทดีเดน 
 
 
 

สินทรัพยรวม 
 
 

 
2.106 

 
 

2.166 
 
 

0.205 
 
 
 

2.613 
 
 
 

2.188 
 
 
 

3.313 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.005 

 
0.038* 

 
 

0.033* 
 
 

0.043* 
 
 
 

0.101* 
 
 
 

0.031* 
 
 
 

0.000* 
 
 
 

0.034* 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหความถูกตองและความเช่ือถือไดของเคร่ืองมือวัด (Validity and 
Reliability of Measurement) 

ผูวิจัยไดอธิบายการทดสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
แลวในบทท่ี 3 สําหรับการวิเคราะหความเช่ือถือไดของเครื่องมือวัดนั้น ใชการทดสอบในเชิงความ
สอดคลองภายใน (Internal Consistency) โดยใชการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha reliability Coefficient) ผลจากการทดสอบแสดงในตารางท่ี 4.95  

จากการทดสอบพบวาตัวแปรอิสระ- ดานความรูทางวิชาชีพ  เพียงตัวแปรเดียวท่ีมีคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคเทากับ 0.6571 ตัวแปรอิสระท่ีเหลือมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอน
บาค อยูระหวาง 0.8155 ถึง 0.8968 สําหรับการทดสอบตัวแปรตาม – ประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมนั้น พบวามีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค  0.9070   

George and Mallery (2003) ไดใหเกณฑในการพิจารณาวาเม่ือคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอน
บาคมีคามากกวา 0.7 จะถือไดวาสามารถยอมรับในความเช่ือถือได (Reliability) ของเครื่องมือวัดใน
คาตัวแปรได ดังนั้นผูวิจัยจะนําตัวแปรอิสระและตัวแปรทุกตัวท่ีมีคาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอน
บาคมากกวา 0.7 มาใชในการวิเคราะห และตัดตัวแปรอิสระ-ดานแรงกดดันจากภายนอกออกจาก
การวิเคราะหในตอนท่ี 5 และ ตอนท่ี 6 ตอไป 
ตารางที่ 4.95 คาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ 
แอลฟาครอนบาค 

7. ดานความรูทางวิชาชีพ 0.6571 
8. ดานทักษะวิชาชีพ 0.8468 
9. ดานคานิยม 0.8606 
10. ดานการสนับสนุนงบประมาณ 0.8871 
11. ดานนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม 0.8676 
12. ดานการฝกอบรม 0.8968 
13. แรงกดดันจากสังคม 0.8155 

ตัวแปรตาม คาสัมประสิทธิ ์
ครอนบาคแอลฟา 

ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 0.9070 
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ตอนที่ 5  การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
    ผลท่ีไดจากการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคจากตอนท่ี 3 สรุปไดวา ตัวแปร

อิสระ-ดานความรูทางวิชาชีพ ไมมีความนาเช่ือถือจึงตัดออกจากการวิเคราะห และเม่ือพิจารณากลุม
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีจะใชในการวิเคราะหจะพบวามีปจจัยยอยๆ อีกหลายตัวภายใตกลุม
ตัวแปรเหลานั้น ผูวิจัยจึงใชเครื่องมือการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพ่ือชวยกําหนดคา
น้ําหนักของแตละตัวแปร และเพ่ือลดจํานวนตัวแปรใหมีจํานวนท่ีนอยท่ีสุดท่ีเปนได (สุชาติ,2537) 
กอนท่ีจะนําคาของตัวแปรเหลานี้มาทําการทดสอบสมการถดถอยพหุคณู  

    ในการวิเคราะหปจจัยผูวิจัยดําเนินการตาม 4 ลําดับขั้นตอน (สุชาติ ,2537) โดยเริ่มจาก 1) 
การสรางเมตริกความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (correlation matrix)  2) การสกัดปจจัย 
(Factor Extraction)   3)การหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation)  และ 4) การหาคาคะแนนปจจัย 
(Factor Scores)  

    เม่ือเริ่มการวิเคราะห Correlation matrix ในแตกลุมปจจัยไมพบวามีปญหาใน
ความสัมพันธระหวางกันของตัวแปรยอย ซ่ึงจะเห็นไดจากเม่ือทําการสกัดปจจัย (Factor Extraction) 
โดยใชวิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Factor Analysis) จะไดคาน้ําหนักปจจัย (Factor 
Loadings)  ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทุกตัวสูงกวา 0.4 ทุกตัวแปร ซ่ึงคาดังกลาวสอดคลอง
กับ Nunnally (1978) ท่ีไดเสนอวาในการทดสอบคา Factor Loading ท่ีเกินกวา 0.4 ถือวาเปนคาท่ี
ยอมรับไดวามีความนาเช่ือถือ และผูวิจัยใชวิธีการหมุนแกนแบบ Orthogonal โดยใชวิธี Varimax 
rotation ก็พบวาคา factor loading ท่ีไดของมุกตัวแปรมีเพียงองคประกอบ (component) เดียว จึงไม
ปรากฎผลของการหมุนแกนใหวิเคราะห ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 4.96  แสดงใหเห็นถึงคา 
% of Variance และคา Factor Loading ของตัวแปรซ่ึงสูงกวา 0.4 ทุกตัวแปร  

    จากนั้นจึงดําเนินการสรางคาคะแนนปจจัย (Factor Scores) ซ่ึงโปรแกรม SPSS สามารถ
จัดกลุมและลดจํานวนตัวแปรอิสระลงอีกจาก 31 ตัวแปร ลงเหลือ 22 ตัวแปร รายละเอียดของการ
ลดตัวแปรมีดังนี้ 
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จํานวน            ตัวแปร 
ตัวแปร            กลุมใหม 

ตัวแปรอิสระ – ปจจัยดานความรูความสามารถของนักบัญชี   16     8 
ตัวแปรอิสระ – ปจจัยดานการสนับสนุนของผูบริหาร     9     9 
ตัวแปรอิสระ – ปจจัยดานแรงกดดันจากสังคม      6     5 

รวมตัวแปรอิสระ    31  22 
 

ตัวแปรตาม – ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม       7          7 
รวมตัวแปรตาม       7   7 

 
ตารางที่ 4.96 คา Factor Loadings และ % of Variance ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ – ปจจัยแหงความสําเร็จ Factor 
Loading 

% of 
Variance 

ตัวแปรอิสระที่ 1 ทักษะทางวิชาชีพ   57.753 
1. นักบัญชีของกิจการมีทักษะในการทํางานอยางโดดเดน 0.804  
2. นักบัญชีของกิจการมีทักษะท่ีเกี่ยวของขององคกรในการบริหารธุรกิจ 0.775  
3. นักบัญชีของกิจการมีทักษะและความสามารถเฉพาะบุคคลโดดเดน 0.624  
4. นักบัญชีของกิจการมีทักษะในการสื่อสารระหวางบุคคล 0.752  
5. นักบัญชีของกิจการมีทักษะในการเรียนรูวิทยาการใหมๆอยางตอเนื่อง 0.797  
6. นักบัญชีของกิจการมีทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห พิจารณาเย่ียงผู
ประกอบวิชาชีพ 

0.792  

ตัวแปรอิสระที่ 2 คานิยม  63.808 
7. นักบัญชีของกิจการมีแนวคิด มีความผูกพันในแนวคดิทางบัญชี 0.762  
8. นักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันตอความสามารถในการทําบัญชีอยาง
ชัดเจน 

0.849  

9. นักบัญชีของกิจการมีการปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงมรรยาททางบัญชี 0.785 
 

 

10. นักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานทุกๆ
อยาง 

0.794 
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ตัวแปรอิสระ – ปจจัยแหงความสําเร็จ Factor 
Loading 

% of 
Variance 

11. นักบัญชีของกิจการมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยตระหนักและเอาใจ
ใสตอความตองการและประโยชนตอสังคม 

0.801  

ตัวแปรอิสระที่ 3 การสนับสนุนงบประมาณ   82.230 
12. กิจการมีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพและเหมาะสมตอระบบการ
จัดการสิ่งแวดสอมของกิจการ 

0.876  

13. กิจการมีการลงทุนในอุปกรณ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ ท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

0.938  

14. เม่ือมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหมๆเกิดขึ้น กิจการสนับสนุนให
บุคลากรไดมีกาเรียนรูในระบบดังกลาว และนํามาใชประโยชนใหเกิดแก
กิจการ 

0.905  

ตัวแปรอิสระที่ 4 นโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม   79.572 
15. กิจการเช่ือม่ันวาการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีจะนํามาซึ่ง
ช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร 

0.847  

16. กิจการมีการกําหนดนโยบาย การบริหารขององคกร โดยใหความสําคัญ
ตอการจัดการสิ่งแวดลอม และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

0.948  

17. กิจการมีการวางแผน การพัฒนา ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบ 

0.878  

ตัวแปรอิสระที่ 5 การฝกอบรม   83.948 
18. กิจการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรเขาการอบรมท่ีเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

0.918  

19. กิจการมีการผลักดันใหมีการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
คํานึงถึงความรูความเขาใจ และตระหนักท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 

0.893  

20. กิจการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจการ
จัดการสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึน้ 

0.938  

ตัวแปรอิสระที่ 6 แรงกดดันจากสังคม   64.714 
21. ลูกคาใหความสําคัญกับคุณภาพกับสิ่งแวดลอม โดยจะซื้อสินคาจาก
กิจการท่ีสนใจและดูแลสิ่งแวดลอม 

0.824  
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ตัวแปรอิสระ – ปจจัยแหงความสําเร็จ Factor 
Loading 

% of 
Variance 

22. กฏหมายและระเบียบขอบังคับตางๆเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไดเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องและมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ 

0.749  

23. สังคมสวนใหญตองการใหธุรกิจตางๆคํานึงถึงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานตอสภาพแวดลอม 0.812  

24. การแขงขันของธุรกิจตางเปนไปอยางรุนแรง ธุรกิจท่ีมีการบริหารงาน
โดยคํานึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดลอมจะไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

0.871  

25. หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอมและคาใชจายในการฟนฟู
สภาพแวดลอมมีประโยชนในทางภาษี โดยบันทึกคาใชจายเปนตนทุน
สัมพันธใหบริษัท/ธุรกิจ ยินดีจะจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอม 

0.759  

ตัวแปรตาม – ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม Factor 
Loading 

% of 
Variance 

ตัวแปรตามที่ 1 ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม  64.732 
1. กิจการไดรับการยอมรับจากลูกคาและหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ี
มีการจัดทํานําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสทิธิภาพ
และเปนระบบ 

0.677  

2.กิจการมีการรับรูหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารงานท่ีกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 0.769  

3.กิจการสามารถคาดการณความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องจากผลกระทบ
ของการดําเนินงานตอสิ่งแวดลอม 

0.777  

4. กิจการมีการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการประมาณการทาง 
การเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนสิ่งแวดลอม 0.746  

5. กิจการมีการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสีย
และการปกปองสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

0.888  

6. กิจการมีการวิเคราะหและประเมินผลการลงทุนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรม 

0.898  

7. กิจการมีการพัฒนาระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมอยูเสมอ 0.854  
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คา Factor Scores ท้ัง 7 ตัวจะเปนตัวแปรท่ีนําไปใชในการวิเคราะหสหสัมพันธในตอนท่ี 6 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุในตอนท่ี 7 ตอไป และเพ่ือใหเขาใจไดงายขึ้นในการเขียนสมการ
เพ่ือการทดสอบ จึงใชคํายอโดยมีคําอธิบายของแตละตัวแปรแสดงดังตอไปนี ้

 
 ตัวแปรอิสระ คําอธิบาย 
1 Fskills                             ทักษะวิชาชีพบัญชี 
2 Fethics                             คานิยมและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี 
3 Fsupport                             การสนับสนุนงบประมาณ 
4 Fpolicy                             นโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม 
5 Ftraining                             การฝกอบรม 
6 Fpressure                             แรงกดดันจากสังคม 
 ตัวแปรตาม คําอธิบาย 
1 Yefficiency                          ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 

 
ตอนที่ 6 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) 
    ในการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนั้น จะทดสอบระหวาง
ตัวแปรอิสระ - ปจจัยความสําเร็จท้ัง 6 ตัวแปร และตัวแปรตาม  1 ตัวแปรท่ีใชในการวัด
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมโดยใชคา Factor scores ของตัวแปรท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย
ในตอนท่ี 5 นํามาทดสอบ  

    งานวิจัยนี้ใชโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (Pearson 
Correlation Coefficients) โดยนําผลการวิเคราะหมาแสดงไวในตารางท่ี 4.97  จากตารางดังกลาว
แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 
0.391 – 0.823 ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

    จ า ก นั้ น ทํ า ก า ร ท ด ส อ บ ป ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั น  
(Multicollinearity) พบวาคา VIF อยูระหวาง 1.705 - 3.800 ซ่ึงมีคานอยกวา 10 แสดงวา
ความสัมพันธระหวางกันของตัวแปรอิสระไมถึงขั้นกอใหเกิดปญหา Multicollinearity ซ่ึง Lee et al. 
(2000) เสนอวาเม่ือคา VIF ของตัวแปรอิสระนอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธ
กัน  
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     ดังนั้นจึงสรุปจากการวิเคราะหสหสัมพันธไดวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับตัวแปร
ตาม และจากการทดสอบพบวาระหวางตัวแปรอิสระเองไมมีความสัมพันธกัน ตัวแปรเหลานี้จึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะนําไปทําการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression)ในตอนท่ี 7 
ตอไป 
 
ตารางที่ 4.97 การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ตัวแปร 

Ye
ffic

ien
cy 

     
  F

ski
lls 

Fet
hic

s 

Fsu
ppo

rt 

Fp
oli

cy 

Ftr
ain

ing
 

Fp
res

sur
e 

VI
F 

Mean 3.6827 4.0112 4.0481 4.2115 4.3718 4.2596 4.1885  
SD 0.6950 0.5058 0.6174 0.5913 0.5560 0.6073 0.5628  
Yefficiency         
Fskills 0.544**       1.705 
Fethics 0.498** 0.566**      2.203 
Fsupport 0.644** 0.440** 0.505**     2.359 
Fpolicy 0.575** 0.447** 0.391** 0.693**                               3.565 
Ftraining 0.721** 0.461** 0.443** 0.695* 0.823**   3.800 
Fpressure 0.546** 0.392** 0.595** 0.504** 0.502** 0.574**  1.951 
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ตอนที่ 7 การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression) 

        ในการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Miltiple regression) ตัว
แปรท่ีใชในการวิเคราะหนอกเหนือจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคา Factor Scores ท่ีไดจากการ
วิเคราะหปจจัยในตอนท่ี 5 แลวนั้น ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทดสอบตัวแปรเชิงคุณภาพท่ีไดจากการ
วิเคราะหทางประชากรศาสตร 3 ดานท่ีไดกลาวไวในตอนท่ี 1 ไดแก รายไดตอป จํานวนพนักงาน 
และระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยจะนํามาใชเปนตัวแปรในการทดสอบสมการท่ีเรียกวาตัวแปร
ควบคุม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวแปรควบคุม คําอธิบาย 
Revenue รายไดตอป 
Employee จํานวนพนักงาน 
Years ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 

 
    จากกรอบการวิจัยท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 3 นั้น การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมกับตัวแปรอิสระโดยใชสมการถดถอยเชิงพหุคูณนั้น 
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม (ตัวแปรตาม) นํามาทําการทดสอบตามประเภทของปจจัย
ความสําเร็จ รวมท้ังส้ิน 4 สมการ 

 
7.1 การทดสอบสมการที่ 1-4  

    ทดสอบความสัมพันระหวางตัวแปรตาม-ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม กับตัวแปร
อิสระและตัวแปรควบคุม แสดงดังตอไปนี้ 
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สม 
การท่ี 

การทดสอบ ตัวแปรตาม – ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 

1 ทุกตัวแปร Yefficiency = 
a1+b1fskills+b2fethics+b3fsupport+b4fpolicy+b5ftraining+b6fpressur
e+ b7revenue+ b8employee+ b9years+E 

2 ตัวแปรอิสระ Yefficiency = 
a2+b10fskills+b11fethics+b12frevenue+b13employee+b14years 
+E 

3 ตัวแปรอิสระ Yefficiency = 
a3+b15fsupport+b16fpolicy+b17ftraining+b18revenue+b19employee+ 
b20 years +E 

4 ตัวแปรอิสระ Yefficiency = a4+ b21fpressure+b22revenue+b23employee 
+b24Employee+b25Years +E 

 
    ผลการวิเคราะหความถดถอย ตามสมการท่ี 1  ในตารางท่ี 4.98 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรควบคุม มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม – ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
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 สมการท่ี 1  ทดสอบทุกตัวแปร 
Yefficiency = a1+b1fskills+b2fethics+b3fsupport+b4fpolicy+b5ftraining+b6fpressure+ 
b7revenue+ b8employee+ b9years+E   

ตารางที่ 4.98 การวิเคราะหถดถอยแบบเสนตรง เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทุก
ตัวกับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 

ตัวแปร ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม  

 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(b) 
คาคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (E) t P-value 

VIF 

Constant 0.497 0.604 0.823 0.413  
Skills 0.235 0.082 2.865 0.005*** 1.705 
Ethics 0.012 0.093 0.124 0.902 2.203 

Support 0.248 0.097 2.551 0.012** 2.359 
Policy 0.232 0.119 -1.960 0.053* 3.565 

Training 0.557 0.122 4.554 0.000*** 3.800 
Pressure 0.110 0.090 1.229 0.222 1.951 
Revenue -0.137 0.142 -0.964 0.337 1.183 

Employee -0.066 0.109 -0.610 0.543 1.330 
Years 0.084 0.083 1.018 0.311 1.160 

F = 17.668,p = 0.000,Adj R2 =0.595    
*p < 0.10 , **p < 0.05 , ***p < 0.01 

 
     ในการทดสอบทุกตัวแปร พบวาตัวแปรดานทักษะวิชาชีพ ดานการสนับสนุนงบประมาณ 

ดานนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม และการฝกอบรม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 
(b1=0.235,p< 0.01 และ b3 = 0.248, p < 0.05 และ b4 = -0.232, p < 0.10 และ b5 = 0.557, p < 0.01 ) 
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 สมการท่ี 2 ตัวแปรอิสระ 
Yefficiency = a2+b10fskills+b11fethics+b12frevenue+b13employee+b14years+E 

ตารางที่ 4.99 การวิเคราะหถดถอยแบบเสนตรง เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระ
ดานทักษะวิชาชีพ ดานคานิยม และตัวแปรควบคุม กับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 

ตัวแปร ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม  

 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(b) 
คาคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (E) t P-value 

VIF 

Constant 0.196 0.762 0.257 0.798  
Skills 0.387 0.100 3.853 0.000*** 1.546 
Ethics 0.267 0.102 2.605 0.011** 1.601 

Revenue -0.138 0.180 -0.764 0.447 1.149 
Employee -0.015 0.139 -0.108 0.914 1.315 

Years 0.118 0.106 1.118 0.266 1.148 
F = 10.964 , p = 0.000 , Adj R2 =0.328    

*p < 0.10 , **p < 0.05 , ***p < 0.01 
 

กลุมตัวแปรอิสระดานทักษะวิชาชีพ และดานคานิยมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในตัวแปร
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม (b10=0.387, p < 0.01และ b11 = 0.267, p < 0.05) 
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 สมการท่ี 3 ตัวแปรอิสระ 
Yefficiency = a3+b15fsupport+b16fpolicy+b17ftraining+b18revenue+b19employee+ b20 years 
+E 

ตารางที่ 4.100 การวิเคราะหถดถอยแบบเสนตรง เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระ
ดานการสนับสนุนงบประมาณ นโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม การฝกอบรม และตัวแปรควบคุม 
กับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 

ตัวแปร ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม  

 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(b) 
คาคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (E) t P-value 

VIF 

Constant 0.203 0.632 0.321 0.749  
Support 0.315 0.098 3.222 0.002*** 2.134 
Policy -0.190 0.124 -1.533 0.129 3.498 

Training 0.649 0.124 5.233 0.000*** 3.496 
Revenue -0.096 0.147 -0.654 0.515 1.145 

Employee -0.045 0.110 -0.409 0.683 1.226 
Years 0.101 0.086 1.183 0.240 1.121 

F = 21.590,p = 0.000,Adj R2 =0.548    
*p < 0.10 , **p < 0.05 , ***p < 0.01 

 
กลุมตัวแปรอิสระดานการสนับสนุนงบประมาณ และการฝกอบรม มีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญในตัวแปรประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม (b15 = 0.315, p < 0.01 และ b15 = 0.315,       
p < 0.01 b17 = 0.649, p < 0.01) 
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 สมการท่ี 4 ตัวแปรอิสระ 
Yefficiency = a4+ b21fpressure+b22revenue+b23employee +b24Employee+b25Years +E 

ตารางที่ 4.101 การวิเคราะหถดถอยแบบเสนตรง เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระ
ดานแรงกดดันจากสังคม และตัวแปรควบคุม กับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 

ตัวแปร ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม  

 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(b) 
คาคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (E) t P-value 

VIF 

Constant 0.217 0.793 0.274 0.785  
Pressure 0.546 0.888 6.225 0.000*** 1.039 
Revenue -0.164 0.185 -0.884 0.379 1.129 

Employee -0.026 0.140 0.186 0.853 1.226 
Years 0.094 0.109 0.861 0.392 1.137 

F = 10.684 , p = 0.000 , Adj R2 =0.275    
*p < 0.10 , **p < 0.05 , ***p < 0.01 

 
กลุมตัวแปรอิสระดานแรงกดดันจากสังคม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในตัวแปร

ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม  (b21 = 0.546, p < 0.01) 
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7.2 สรุปผลจากการทดสอบสมการถดถอย 
    ผลท่ีไดจากการทดสอบสมการถดถอยสามารถสรุปไดวา ตัวแปรอิสระหรือปจจัย

ความสําเร็จท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ ดังตารางท่ี 4.102  
 

ตารางที่ 4.102 ตัวแปรอิสระหรือปจจัยความสําเร็จที่มีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม
อยางมีนัยสําคัญ 

ตัวแปรอิสระ Modelsa 
1 2 3 4 

Skills 0.235*** 
(0.082) 

0.387*** 
(0.100) 

  

Ethics  0.267** 
(0.102) 

  

Support 0.248** 
(0.097) 

 0.315*** 
(0.098) 

 

Policy -0.232* 
(0.119) 

   

Training 0.557*** 
(0.122) 

 0.649*** 
(0.124) 

 

Pressure    0.546*** 
(0.088) 

Adjusted R2 0.595 0.328 0.548 0.275 
*   p < 0.10 , **  p < 0.05, *** p < 0.01   

 
   จึงอาจสรุปไดวา ตัวแปรตาม– ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม มีจํานวนตัวแปรปจจัย

ความสําเร็จ 6 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม จึงอาจกลาวไดวา
นาจะเปนตัวท่ีใชวัดประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้จะเห็นวาตัว
แปรอิสระ-ดานทักษะวิชาชีพ ดานการสนับสนุนงบประมาณ ดานการฝกอบรม และแรงกดดันจาก
สังคม นั้นผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญมากและมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม แตพบวาตัวแปร
ควบคุมซ่ึงไดแก รายไดตอป จํานวนพนักงาน และระยะเวลาในการดําเนินงาน ไมมีความสัมพันธ
กับตัวแปรตาม รายละเอียดของการสรุปผลวิเคราะหจะแสดงไวในบทท่ี 5 ตอไป 
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ตอนที่ 8  ขอสรุปที่ไดจากการแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุม
ตัวอยาง 
     ผูบริหารฝายบัญชีไดใหความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับประโยชนและปญหาของการจัดทํา
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม รวมท้ังการรายงานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ผูวิจัยใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือสรุปเปนหัวขอสําคัญจากผูปฏิบัติจริง ดังนี ้
 
8.1 ประโยชนของการจัดทําประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
     ในภาพรวมผูบริหารฝายบัญชีเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการจัดทํา
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะในสวนท่ีจะเปนการใหขอมูลแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจ การแกไขปญหา อยางมีเหตุมีผล ประเด็นสําคัญ 10 อันดับแรกในประโยชนท่ีผูบริหาร
ฝายบัญชีใหความคิดเห็นมีดังนี้ 
 

ประโยชนของการจัดทําประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ความถี ่ รอยละ 
1.ชวยลดหยอนเรื่องภาษีสําหรับธุรกิจท่ีทําบัญชีส่ิงแวดลอม 3 16.66 
2.เปนการใหขอมูลเพ่ือชวยในการแกไขปญหาและการตัดสินใจใน 
   การบริหาร การจัดการดานส่ิงแวดลอมของกิจการ 

3 16.66 

3.ชวยใหกิจการไดปฏิบัติตามขอกําหนด และขอบังคับของลูกคา 2 11.11 
4.ชวยใหหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกํากับดูแลและรณรงค 
   เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  

2 11.11 

5.ชวยใหบริษัทสามารถปรับกลยุทธเพ่ือใหกิจการสามารถอยูรอดได 
   เม่ือมีการแขงขันกันอยางรุนแรง 

2 11.11 

6.ชวยสรางแนวทางใหบริษัทเกิดสภาวะแวดลอมปฏิบัติงานอยาง 
   เครงครัด 

1 5.56 

7.ชวยใหบริษัทไดทําการตรวจสอบเรื่องส่ิงแวดลอม 1 5.56 
8.ชวยเปนแรงผลักดันใหองคกรใสใจส่ิงแวดลอม 1 5.56 
9.ชวยใหธุรกิจไดมีการสนับสนุนงบประมาณโดยคํานึงถึง 
   ส่ิงแวดลอม 

1 5.56 

10.อ่ืนๆ 2 11.11 
รวม 18 100 
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8.2 ปญหาของการจัดทําและรายงานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 
     ในภาพรวมผูบริหารฝายบัญชีใหความเห็นถึงปญหาของการจัดทําและรายงาน
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม โดยสวนใหญเห็นวายังขาดความรูความเขาใจอยางถองแทกับคํา
วาการบัญชีส่ิงแวดลอม ซ่ึงในการปฏิบัติงานจริงๆแลวทางดานการบัญชีและส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ 
ISO 14001 เปนคนละเรื่องกัน เพราะ ISO 14001 เปนกิจกรรมท่ีบริษัทระบุกิจกรรมและลูกคาเปนผู
กําหนดใหผูขายจัดทําขึ้น สวนงานบัญชีก็จะเปนการเนนการสนับสนุนกิจกรรมนี้เทานั้น และการ
บันทึกบัญชีก็ยังมีขอกําหนดเหมือนเดิม  รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดขึ้นมิไดแยกบัญชีไวตางหาก ดังนั้น 
ประเด็นปญหาสําคัญ 6 อันดับแรกในปญหาของการจัดทําและรายงานประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมท่ีผูบริหารฝายบัญชีใหความคิดเห็นมีดังนี้ 

 
ปญหาของการจัดทําและรายงานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ความถี ่ รอยละ 
1.ปญหาการกําหนดแนวความคิดท่ีชัดเจนในการจัดทํารายงานดาน 
   การบัญชีส่ิงแวดลอม 

5 20 

2.มีความยุงยากในการแยกคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 4 16 
3.ปญหาการขาดมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีส่ิงแวดลอม 
   อยางชัดเจน 

4 16 

4.ตนทุนสูงอาจเสียเปรียบในดานการแขงขันกับกิจการท่ีไมได 
   ดําเนินการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

3 12 

5.งบประมาณในการจัดเก็บขอมูล 2 8 
6.บุคลากรขาดความรูความเขาใจกับคําวาการบัญชีส่ิงแวดลอม 2 8 
7.ขาดความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตองการจัดทํา 
   รายงาน เพ่ือพัฒนาแนวความคิดในการตอบสนองใหชัดเจน 

2 8 

8.อ่ืนๆ 3 12 
รวม 25 100 
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8.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลและการจัดทํารายงาน 
     ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากผูบริหารฝายบัญชีมีความสอดคลองท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีสวนใหญกลาวถึง การจัดประเภทรายการในงบการเงินควรท่ีจะแสดงรายการดังกลาว
หากมีนัยสําคัญ เพ่ือใหผานงบการเงินตระหนักในความรับผิดชอบของกิจการท่ีมีในเรื่อง
ส่ิงแวดลอม นอกเหนือจากผลประโยชนทางดานภาษีแลวยังเห็นวาควรมีมาตรการการจูงใจท่ีเปน
ตัวเงินจากท้ังภาครัฐเพ่ือสงเสริมใหกิจการดูแลเรื่องส่ิงแวดลอมมากขึ้น รวมท้ังใหความเห็นวาควร
พยายามสรางความเขาใจหรือกําหนดแนวความคิดและมีมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบัญชี
ส่ิงแวดลอมในการท่ีจะจัดทํารายงานใหชัดเจนยิ่งขึ้นและเปนไปในทิศทางท่ีตองการ พรอมท้ัง
ตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงิน ซ่ึงขอเสนอแนะในประเด็นหลักๆมีดังนี้         

 
ขอเสนอแนะการรวบรวมขอมูลและการจัดทํารายงาน ความถี ่ รอยละ 

1.ผูอานงบการเงินตองตระหนักในความรับผิดชอบของกิจการท่ีมีใน 
   เรื่องส่ิงแวดลอม 

5 27.78 

2.ควรเนนหรือจัดทํารายงานใหเปนรูปตัวเลข ท้ังตนทุนการจัดทํา 
   และผลลัพธท่ีจะไดรับ 

4 22.22 

3.ควรมีมาตรการในการจูงใจท่ีเปนตัวเงินจากภาครัฐเพ่ือสงเสริมให 
   กิจการดูแลเรื่องส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

2 11.11 

4.ควรใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องประสิทธิภาพการบัญชี 
   ส่ิงแวดลอมเพ่ือชวยในการวิเคราะหปญหาไดอยางถูกตอง  

2 11.11 

5.ควรมีมาตรฐานการจัดทําบัญชีส่ิงแวดลอมใหชัดเจน 2 11.11 
6.อ่ืนๆ 3 16.67 

รวม 18 100 
 

8.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําเอาการประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดลอมมาประยุกตใช
ในองคกร 
     ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากผูบริหารฝายบัญชีสวนใหญกลาวถึงความสําคัญของขอมูล
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมท่ีจะสามารถนํามาใชในการบริหารงาน ซ่ึงในสภาวะท่ีมีการ
แขงขันรุนแรงและตนทุนผลิตสูงมากขึ้น กิจการจําเปนตองปรับกลยุทธเพ่ือใหอยูรอดได กิจกรรม
บางกิจกรรมมีคาใชจายในการเริ่มตนสูง อีกท้ังยังมีคาใชจายในกิจกรรมนั้นดํารงอยูแตผลประโยชน
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ท่ีไดรับยังไมชัดเจน นักกิจกรรมหลายกิจกรรมจึงไมคํานึงถึงการบัญชีส่ิงแวดลอมหรืออ่ืนๆ 
เวนเสียแตวาจะมีกฏหมายบังคับใหดําเนินการ นอกจากนั้นยังมีขอเสนอแนะอีกวาการจัดทํารายงาน
ดานส่ิงแวดลอมเริ่มตั้งแตการไดมาซ่ึงวัตถุดิบ การผลิต การนํามาใช การนํากลับมาใชใหม และการ
ใชซํ้า การขนสง การใชงาน รวมท้ังการบําบัดของเสีย โดยท่ีองคกรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบแตละ
โครงการ ซ่ึงจะตองมีหนาท่ีปฏิบัติตามแผนกงาน พรอมท้ังรายงานความคืบหนาของการปฏิบัติงาน
เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงความเปล่ียนแปลงวัตถุดิบ  กระบวนการ การบริหาร และกิจกรรมใหแก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสงผลทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และทําให
องคกรมีภาพพจนท่ีดีในทางธุรกิจ รวมท้ังการใชกฏเกณฑทางสังคม ตลอดจนกฏหมาย การให
รางวัล การใหคําชมเชย ตลอดจนการลงโทษ และการเห็นแกประโยชนสวนรวม สําหรับ
ขอเสนอแนะในประเด็นหลักๆมีดังนี้ 

 
ขอเสนอแนะการนําเอาประสิทธิภาพการบัญชส่ิีงแวดลอม 

มาประยุกตใชในองคกร 
ความถี ่ รอยละ 

1.การนําทรัพยากรมาใชอยางมีประสิทธิภาพและทําใหองคกรเกิด 
   ภาพพจนท่ีดีแกองคกรและการไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

6 35.30 

2.การมีการสงเสริมอบรมความรูใหพนักงานเพ่ือเปนแรงผลักดันให 
   องคกรใสใจส่ิงแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

3 17.65 

3.รัฐบาลควรมีนโยบายอยางชัดเจนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเพ่ือใหธุรกิจให 
   ความรวมมือ 

2 11.76 

4.ควรมีweb site เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ซ่ึงสามารถเขาไปแสดงความ 
   คิดเห็น รวมท้ังวิธีการบัญชีดานส่ิงแวดลอม และบริษัทตัวอยางท่ีด ี
   รวมท้ังขอมูลวิชาการอ่ืนเพ่ือนํามาเผยแพร 

1 5.88 

5.ควรจัดใหมีระบบโรงงานท่ีมีมาตรฐานดานการจัดการส่ิงแวดลอมใหมี 
   ระบบมากขึ้น 

1 5.88 

6.ควรใหทุกบริษทัมีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอม รวมท้ังองคกร 
   อ่ืนๆโดยการปลูกจิตสํานึก 

1 5.88 

7. อ่ืนๆ 3 17.65 
รวม 17 100 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ
ผูบริหารและแรงกดดนัจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 
14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1)เพ่ือเปรียบเทียบประเภท
ธุรกิจท่ีมีตอความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม 
ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
ในประเทศไทย (2) ศึกษาปจจัยความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และ
แรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขา
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยตามลักษณะประชากร (3) เ พ่ือศึกษาปจจัยความรู
ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม  ท่ีมีตอ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 4001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทยตามลักษณะทางบริษัท (4) เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของความรูความสามารถของนัก
บัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยกําหนด
สมมติฐานเพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1. ประเภทธุรกิจท่ีแตกตางกันยอมมีความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ
ผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 
14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยแตกตางกัน 

2. ลักษณะทางประชากรของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอความรูความสามารถของ
นักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยแตกตางกัน 

3. ลักษณะทางบริษัทท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอความรูความสามารถของนักบัญชี การ
สนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของ
ธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยแตกตางกัน    
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4. ความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม 
มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีมีตอธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขา
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยแตกตางกัน 
               สําหรับประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูจัดการบัญชี ผูอํานวยการบัญชี ผูจัดการ
บัญชีและการเงิน และผูชวยผูจัดการบัญชี ซ่ึงเปนผูบริหารของบริษัทของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย มี 5 กลุม ไดแก กลุม
ประเภทธุรกิจผลิตภัณฑพลาสติก  เครื่องจักรกลและอุปกรณ เครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ วิทยุ/
โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม ยานยนต อุปกรณขนสง และการบํารุงรักษา จํานวน 104 บริษัท 
จากธุรกิจท่ีไดรับรอง ISO 14001สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย จํานวน 432 บริษัท ซ่ึง
ทําการสุมตัวอยางโดยกําหนดบริษัทท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
แตละกลุมท่ีมีบริษัทมากกวา 70 บริษัท กลุมตัวอยางประเภทธุรกิจเครื่องมือไฟฟาและอุปกรณท่ี
ไดรับการรับรอง ISO 14001จํานวน 74 บริษัท สามารถเก็บขอมูลได 34 บริษัท ธุรกิจประเภทยาน
ยนต อุปกรณขนสงและการบํารุงรักษาท่ีไดรับการรับรอง ISO 14001จํานวน 101 บริษัท สามารถ
เก็บขอมูลได 27 บริษัท ธุรกิจประเภทวิทยุ / โทรทัศน / อุปกรณโทรคมนาคมท่ีไดรับการรับรอง 
ISO 14001จํานวน 116 บริษัท สามารถเก็บขอมูลได 12 บริษัท ธุรกิจประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ
ท่ีไดรับการรับรอง ISO 14001จํานวน 70 บริษัท สามารถเก็บขอมูลได 4 บริษัท และธุรกิจประเภท
ผลิตภัณฑพลาสติกท่ีไดรับการรับรอง ISO 14001จํานวน 71 บริษัท สามารถเก็บขอมูลได 27 บริษัท  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนประเภทธุรกิจเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณจํานวน 34 บริษัท 
คิดเปนรอยละ 47 รองลงมาเปนประเภทธุรกิจผลิตภัณฑพลาสติก จํานวน 27 บริษัท  คิดเปนรอยละ 
27.0 และประเภทธุรกิจยานยนต อุปกรณขนสงและการบํารุงรักษา จํานวน 27 บริษัท คิดเปนรอยละ 
27.0 สําหรับประเภทธุรกิจวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม จํานวน 12 บริษัท คิดเปนรอยละ 
11.0 และ ประเภทธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ จํานวน 4 บริษัท  คิดเปนรอยละ 7.0 แสดงดัง
ภาพท่ี 5-1 
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ภาพที่ 5-1 แสดงรอยละของประเภทธุรกิจท่ีตอบแบบสอบถาม 

 
จากการศึกษาขอมูลของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทย ตามกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว สามารถสรุปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี้  
จากการสํารวจมีจํานวนตัวอยางท้ังส้ิน 104 บริษัท โดยผูกรอกแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิงและมีอายุระหวาง  41 – 50 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมากกวามีสถานภาพสมรส
ท้ังนี้นักบัญชีสวนใหญมีประสบการณในการทํางานดานบัญชีมากกวา 15 ป  และผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนผูชวยผูจัดการบัญชี 

เม่ือทําการศึกษาประเภทธุรกิจแตละกลุมจะเห็นวาสวนใหญบริษัทจะเปนประเภทธุรกิจ
เครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ  ประเภทธุรกิจผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทธุรกิจยานยนต  อุปกรณ
ขนสงและการบํารุงรักษา วิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคมโดยจํานวนบริษัทท่ีมีนอยท่ีสุดคือ 
ประเภทธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ สําหรับลักษณะทางธุรกิจจะเห็นวา สวนใหญมีทุนจด
ทะเบียนมากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป  สินทรัพยรวมมากกวา  200 ลานบาทขึ้นไป  ท้ังนี้รายไดตอป
ของบริษัท มากกวา 15 ลานบาท มีจํานวนพนักงานมากกวา 150 คน และมีระยะเวลาการดําเนินงาน
มากกวา 15 ป โดยบริษัทดังกลาวเคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและบริษัทดีเดน 

จากการศึกษาโดยใชเกณฑคาคะแนนเฉล่ียระดับความคิดเห็นความรูความสามารถทาง
บัญชีประกอบดวย  ดานวิชาชีพบัญชี  ดานทักษะวิชาชีพบัญชี  และดานคานิยมพบวา ความรู
ความสามารถทางบัญชีดานวิชาชีพบัญชี  นักบัญชีของกิจการมีการฝกฝนและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องเกี่ยวกับการประยุกตใชและศักยภาพทางดานบัญชีมากท่ีสุดซ่ึงอยูในระดับเห็นดวยมาก  
(คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.36 ) สวนทางดานทักษะวิชาชีพพบวานักบัญชีของกิจการมีทักษะในการ
วินิจฉัย วิเคราะห พิจารณา  เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพมากท่ีสุดซ่ึงอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมาก      

1 หมายถึง ประเภทธุรกิจเคร่ืองมือทาง
ไฟฟาและอุปกรณ 
2 หมายถึง ประเภทธุรกิจผลิตภัณฑ
พลาสติก 
3 หมายถึง ประเภทธุรกิจยานยนต อุปกรณ
ขนสงและการบํารุงรักษา 
4 หมายถึง ประเภทธุรกิจวิทยุ/โทรทัศน/
อุปกรณโทรคมนาคม 
5 หมายถึง ประเภทธุรกิจเคร่ืองจักรกลและ
อุปกรณ 

47 

27 27 

11 
7 

ประเภทธุรกิจ 

รอยละ 
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( คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.09 ) และดานคานิยมพบวานักบัญชีของกิจการมีคานิยมและจริยธรรมเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพมากท่ีสุดซ่ึงอยูในระดับเห็นดวยมาก  ( คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.41 ) ท้ังนี้เม่ือ
พิจารณาในภาพรวมนักบัญชีมีความรูความสามารถท้ัง 3 ดานรวมกัน อยูในระดับเห็นดวย
คอนขางมาก ( คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.41 )  

จากการศึกษาการสนับสนุนของผูบริหารดานการสนับสนุนงบประมาณพบวานักบัญชีให
คะแนนเฉล่ียกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมใหมเกิดขึ้น  โดยกิจการสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการ
เรียนรูในระบบดังกลาวและนํามาใชประโยชนใหเกิดแกกิจการมากท่ีสุดอยูในระดับเห็นดวยมาก ( 
คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.29 ) สวนดานนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมพบวานักบัญชีของกิจการ
เช่ือม่ันวาการบริหารการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงและภาพพจนขององคกรมาก
ท่ีสุดในระดับเห็นดวยมาก ( คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.39 ) และดานการจัดการฝกอบรม ไดแกกิจการ
สงเสริมสนับสนุนและบุคลากรเขาการอบรมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องมากท่ีสุดอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก (คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.34) ท้ังนี้เม่ือพิจารณาการสนับสนุนของผูบริหารใน
ภาพรวมท้ัง 3 ดานนี้พบวา อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.28) 

จากการศึกษาดานแรงกดดันทางสังคมพบวานักบัญชีเห็นวาสังคมสวนใหญตองการให
ธุรกิจตางๆคํานึงถึงผลกระทบตอการดําเนินงานตอสภาพแวดลอมมากท่ีสุด ซ่ึงอยูในระดับเห็นดวย
มาก ( คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.40 )  ท้ังนี้เม่ือพิจารณาดานแรงกดดันทางสังคมในภาพรวมอยูท่ีระดับ
เห็นดวยคอนขางมาก ( คะแนนเฉล่ีย เทากับ  4.20  ) 

จากการศึกษาดานประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมพบวานักบัญชีสวนใหญเห็นวากิจการ
ไดรับการยอมรับจากลูกคาและหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ีมีการจัดทํานําเสนอขอมูล
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากท่ีสุด ซ่ึงอยูในระดับเห็นดวย
คอนขางมาก (คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.09)  ท้ังนี้เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมใน
ภาพรวมอยูท่ีระดับเห็นดวยคอนขางมาก (คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.69 ) 

โดยสรุปนักบัญชีสวนใหญเห็นดวยคอนขางมากกับ การสนับสนุนของผูบริหาร มากท่ีสุด 
รองลงมา คือแรงกดดันทางสังคม  ความรูความสามารถของนักบัญชี ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมตามลําดับ      

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ประเภทธุรกิจท่ีแตกตางกันยอมมีความรูความสามารถของ
นักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชี
ส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยแตกตางกัน 
จากผลการวิจัย พบวา ประเภทธุรกิจท้ัง 5 กลุมไมมีผลตอความรูความสามารถของนักบัญชี การ
สนับสนุนผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม  ท่ีมีตอประสิทธิภาพของบัญชีส่ิงแวดลอม  ซ่ึง
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ผลการวิจัยท่ีไดขางตนนั้นจะเปนผลคลายคลึงกับผลการวิจัยของ พิเชษฐ  โสภาพงษ ซ่ึงพบวา 
“ขนาดของบริษัทและผลตอบแทนท่ีแตกตางกันไมมีผลตอปริมาณการเปดเผยขอมูลการบัญชี
ส่ิงแวดลอม เพราะผูตรวจสอบบัญชีส่ิงแวดลอมมีการตรวจสอบขอมูลท่ีเปดเผย รวมท้ังใหมี
กฏหมายบังคับในการเปดเผยขอมูลการบัญชีส่ิงแวดลอม”  นอกจากนั้น อรรคพล  ปูเกตุแกว พบวา 
“เนื้อหาของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสังคมหรือชุมชนโดยสวนรวมท้ังในดานบวก
และดานลบ” และอังคณา  อิรนพไพบูลย พบวา “ประเด็นการเปดเผยดานส่ิงแวดลอมและสังคมท่ี
แสดงในรายงานประจําปนั้น แสดงขอความท่ีชวยสรางภาพพจนในเชิงบวกใหกับบริษัท ”      

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ลักษณะทางประชากรของนักบัญชีท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอ
ความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทยแตกตางกัน จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยลักษณะทางประชากรมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญในระดับ  0.05 ไดแก อายุ  สถานภาพ  รายไดตอเดือน มีผลตอความรูความสามารถของ
นักบัญชี การสนับสนุนผูบริหาร และแรงกดดันทางสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม
แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ลักษณะทางบริษัทท่ีแตกตางกันยอมมีผลตอความรู
ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทยแตกตางกัน  จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยลักษณะทางธุรกิจมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญในระดับ  0.05 ไดแก ทุนจดทะเบียน สินทรัพยรวม  รายไดตอป  จํานวนพนักงาน 
ระยะเวลาการดําเนินงาน   การไดรับรางวัลของบริษัทท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแล
ส่ิงแวดลอม และการไดรับรางวัลของบริษัทท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร มีผลตอความรู
ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนผูบริหาร และแรงกดดันทางสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพ
การบัญชีส่ิงแวดลอมแตกตางกัน 

สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ
ผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีมี
ตอธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยแตกตางกัน พบวา ตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 สวน
ความรูความสามารถของนักบัญชีเฉพาะดานความรูทางวิชาชีพบัญชีจะไมมีผลตอประสิทธิภาพ  
การบัญชีส่ิงแวดลอม ยกเวนดานทักษะวิชาชีพและดานคานิยมมีผลตอประสิทธิภาพ  การบัญชี
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงผลลัพธการวิจัยท่ีไดแสดงใหเห็นวาผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญแกการ
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สนับสนุนของผูบริหาร ท้ังดานการสนับสนุนงบประมาณ และดานนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม  
ซ่ึงจากขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากแบบสอบถามปลายเปดพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ แสดง
ความเห็นถึงปญหาการสนับสนุนของผูบริหารในองคกรวาเกิดจากการท่ีกิจการมีปญหาดาน
งบประมาณ  ดานการจัดการส่ิงแวดลอม เชน “การจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมจะตองมีตนทุนท่ี
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมสูง  ซ่ึงอาจจะเสียเปรียบในดานการแขงขันกับกิจการท่ีไมไดดําเนินการเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม” “รัฐบาลควรสงเสริมธุรกิจท่ีลงทุนเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม เชน การยกเวนภาษี  
การสนับสนุนเงินลงทุน  ซ่ึงปจจุบันไดดําเนินการอยูบางแตยังไมชัดเจน”   

นอกจากนั้นผลลัพธการวิจัยท่ีไดยังแสดงใหเห็นวาผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญแกแรง
กดดันจากสังคม ซ่ึงขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากแบบสอบถามปลายเปดพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญแสดงความเห็นถึงปญหาแรงกดดันจากสังคมวา “เกิดจากการท่ีกิจการมีปญหาท่ี
หนวยงานภายนอกซ่ึงเกี่ยวของกับดูแลส่ิงแวดลอมตองมีความจริงใจ ท่ีจะรณรงค และสราง
แนวทางใหบริษัท หรือผูมีผลทําใหเกิดสภาวะแวดลอมปฏิบัติตามอยางเครงครัด  ซ่ึงสวนใหญจะ
เห็นวาการตรวจสอบเรื่องส่ิงแวดลอมทําเปนธุรกิจมากกวารักษาส่ิงแวดลอม”   “ใชกฎเกณฑทาง
สังคม  กฎหมาย  รางวัลชมเชย  ตลอดจนโทษสําหรับกิจการท่ีดําเนินการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และ
กิจการท่ีไมไดดําเนินงาน” เปนตน ซ่ึงผลท่ีไดจะตรงกันขามกับผลงานวิจัยท่ีใกลเคียงกับงานวิจัยใน
ครั้งนี้ โดยการทดสอบความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูล  และผลการดําเนินงานส่ิงแวดลอม  
ผลการดําเนินงานทางดานเศรษฐกิจ และแรงกดดันจากกลุม ผูท่ีเกี่ยวของ (Stakeholder) ศุภมิตร เต
ชะมนตรีกุล (2540)  พบวา “แรงกดดันจากกลุมผูท่ีเกี่ยวของมีสัมพันธกันในเชิงลบ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับการเปดเผยขอมูลบัญชีส่ิงแวดลอม”  ผลท่ีเปนตรงกันขามนี้นาจะเกิดจากการท่ีผูตอบ
แบบสอบถามคือผูบริหารฝายบัญชี มีมุมมองในเรื่องการแขงขันของธุรกิจตางไปอยางรุนแรง ซ่ึง
ธุรกิจท่ีมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอมจะไดเปรียบในเชิงการแขงขัน รวมท้ัง
กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และมีผลตอการ
ดําเนินงานของกิจการ นอกจากนี้สังคมสวนใหญตองการใหธุรกิจตาง ๆ คํานึงถึงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและสภาพแวดลอม 

ผลการวิจัยนี้แสดงผลการศึกษาท่ีนาสนใจวาความรูความสามารถของนักบัญชีดานความรู
ทางวิชาชีพไมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม แตดานทักษะวิชาชีพและดาน
คานิยมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีผลงานวิจัยของ มนตรี ชวยชู 
(2539) พบวา “ในประเทศไทย ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการบัญชี ความรับผิดชอบตอสังคม
ของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉล่ียนอยกวาระดับ 5”  และสุวรรณ หวังเจริญเดช (2549 )  พบวา  
“ความรูความสามารถของนักบัญชีมีผลกระทบและมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางานของ
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นักบัญชี” ซ่ึงจะเห็นไดวาถานักบัญชีไมมีความรูความสามารถดานวิชาชีพบัญชี ดานทักษะ ดาน
คานิยม ท่ีเกี่ยวกับบัญชีส่ิงแวดลอม หรือบัญชีความรับผิดชอบตอสังคมแลวก็จะมีผลทําใหนักบัญชี
ของธุรกิจนั้นขาดทักษะในการทํางานอยางโดดเดน รวมท้ังการวินิจฉัย วิเคราะห พิจารณาเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ เปนตน สําหรับผลการวิจัยท่ีพบวาดานความรูทางวิชาชีพไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมนาจะเกิดจากการท่ีผูตอบแบบสอบถามคือ ผูบริหารฝายบัญชี 
มองเรื่องความรูทางวิชาชีพของนักบัญชีวา ปจจุบันมีหนวยงานท่ีมีบทบาทในการกํากับดูแลวิชาชีพ
บัญชี โดยเฉพาะสภาวิชาชีพบัญชีเปนผูกําหนดมาตรฐานความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพอยางเขมงวดจึงทําใหไมมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม แตผูบริหารฝาย
บัญชีจะมุงเนนใหความสําคัญของการใชทักษะวิชาชีพและคานิยมของนักบัญชี หรืออาจกลาวไดวา
ผูบริหารฝายบัญชีใหความสําคัญเรื่องประสิทธิภาพส่ิงแวดลอมเปนเชิงเทคนิควาธุรกิจจะประสบ
ความสําเร็จไดนาจะเกิดจาก ทักษะวิชาชีพ คานิยมของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และ
แรงกดดันจากสังคมท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม  ผลวิจัยท่ีไดนี้นับไดวา
เปนประเด็นท่ีสําคัญซ่ึงใชเปนประโยชนตอภาพธุรกิจในการนําปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการ
บัญชีส่ิงแวดลอมมาประยุกตใชกับธุรกิจได   ซ่ึง ความรูความสามารถของนักบัญชีดานความรูทาง
วิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ และดานคานิยม รวมท้ังการสนับสนุนของผูบริหาร ซ่ึงไดแก ดาน
การสนับสนุนงบประมาณ ดานนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอม และดานการฝกอบรม ตลอดจนแรง
กดดันจากสังคม เกี่ยวกับลูกคาใหความสําคัญตอคุณภาพกับส่ิงแวดลอมโดยจะซ้ือสินคาจากกิจการ
ท่ีสนใจและจะดูแลส่ิงแวดลอม กฏหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ การแขงขันของธุรกิจท่ีเปนไป
อยางรุนแรงในการไดเปรียบเชิงการแขงขัน เปนตน จะสงผลกระทบดานการยอมรับ ช่ือเสียงของ
องคกร โดยกิจการไดรับการยอมรับจากลูกคาและหนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ีมีการจัดทํา
นําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ และดานผลการ
ดําเนินงานขององคกรโดยกิจการมีการรับรูหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารงานท่ีกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ กิจการสามารถคาดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องจาก
ผลกระทบผลการดําเนินงานตอส่ิงแวดลอม กิจการมีการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการจัดทําการ
ประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนส่ิงแวดลอมตลอดจนการวิเคราะหตนทุนในการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปองส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ สําหรับ
ทางดานศักยภาพการแขงขันเชิงการไดเปรียบโดยกิจการมีการวิเคราะหและประเมินผลการลงทุนท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและรูปธรรม รวมท้ังมีการพัฒนาระบบบัญชี
และระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยูเสมอ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคตและประโยชนของงานวิจัย 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 จากการวิจัยสรุปขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคตไดดังนี้ 
 1.1 จากการศึกษาตามประเภทธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 5 กลุม จําแนกตามลักษณะ
ของประชากรจะเห็นวาระดับความคิดเห็นไมมีความแตกตางกัน ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ี
สุมจากอุตสาหกรรมอาจไมเพียงพอในการหาความแตกตาง ซ่ึงในการทําวิจัยในอนาคตตอไป
อาจจะตองทําการศึกษาในกลุมบริบทอ่ืน 
 1.2 ในการวิจัยครั้งนี้ไดนําปจจัย ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร 
และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม มาศึกษาตามลักษณะประชากร
และลักษณะทางบริษัท ซ่ึงขอมูลของปจจัยยังมีขอมูลไมมากพอ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในอนาคต
จะตองมีการเพ่ิมรายละเอียดขอมูลของปจจัยตางๆเพ่ือจะไดทําการจัดกลุมใหชัดเจนมากขึ้น เพ่ือ
สามารถนําขอมูลจากการวิจัยไปประยุกตใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบัญชีส่ิงแวดลอมใน
ภาครัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.3 ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร 
และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมกับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตท่ี
ไดรับรอง ISO 14001 ผลท่ีไดจะเห็นวาความรูความสามารถของนักบัญชีจะไมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม สวนการสนับสนุนของผูบริหารและแรงกดดันจากสังคมมีผล
ในเชิงบวกตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ซ่ึงในรายละเอียดของความรูความสามารถของนัก
บัญชีอาจจะมีผลตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีไมไดรับรอง ISO 
14001 หรือธุรกิจใหบริการ หรือธุรกิจอ่ืน ดังนั้นอาจตองศึกษาเชิงลึกของแตละปจจัยท้ังหมด 
เพ่ือใหไดขอมูลและความคิดเห็นท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนเชิงธุรกิจและในวิชาการดาน
การบัญชีส่ิงแวดลอมในอนาคตตอไป 

นอกจากนั้น ผูศึกษาวิจัยอาจจะใชกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมผูใชขอมูลตางๆ เชน ลูกคา ชุมชน 
เปนตน หรือกลุมท่ีไมมีสวนไดเสียโดยตรง เชน กลุมอาจารยบัญชี กลุมผูสอบบัญชี เปนตน เพ่ือจะ
ไดแนวคิดหลากหลาย 
2. ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถาม ใหความเห็นวา นักบัญชีถูกมองวายังไมสามารถนําเสนอขอมูลท่ี
แสดงถึงมูลคาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดอยางแทจริง เพียงแตรายงานเฉพาะรายการท่ีวัดเปนตัว
เงินไดเทานั้น ดังนั้น นักบัญชีควรรวมกันกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ เพ่ือรวมกันแกปญหา
ส่ิงแวดลอมเพราะยังไมมีการกําหนดมาตรฐานการบัญชีส่ิงแวดลอมท่ีใชเปนมาตรฐานในการ
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ปฏิบัติอยางชัดเจน และนอกจากนั้น ยังใหความเห็นอีกวา ปจจุบันมีเพียงกฏหมายส่ิงแวดลอมป 
พ.ศ.2535 ท่ีใชอยู แตยังไมครอบคลุมปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีอยูในปจจุบัน จึงควรมาตรการใหมๆ
ออกมาเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังบังคับใชอยางเครงครัด ตลอดจนรัฐตองสนับสนุนและกระตุนให
ประชาชนและสวนเอกชนเขามามีสวนรวมและบทบาทมากขึ้นในการจัดการส่ิงแวดลอม และธุรกิจ
ตางๆควรมีจริยธรรมและคุณธรรมในการจัดการส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
ธุรกิจจะไดลดคาใชจายทางกฏหมาย ถาธุรกิจทําความเดือดรอนใหกับสังคม 
3. ประโยชนของงานวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีเพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต นําไปใชในการวางแผนในการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมของธุรกิจ เพ่ือเปนการสรางภาพพจนท่ีดีภายในองคกรและเปนท่ียอมรับของสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานดานส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมและติดตามการ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นยังเปนการพัฒนาความรูความสามารถของนัก
บัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร แรงกดดันจากสังคม และมีประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม
สอดคลองกับองคกร โดยผูบริหารของธุรกิจสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานบัญชี
ส่ิงแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดกับธุรกิจท่ีคลายคลึงกันอันจะสงผลใหกลุมธุรกิจท่ีไดรับ 
ISO 14001 ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยไดประสบความสําเร็จ 
 

ความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัยสามารถท่ีจะนําไปใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาศักยภาพความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหาร และแรง
กดดันจากสังคม เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมในการยอมรับช่ือเสียงขององคกร 
รวมท้ังผลการดําเนินงานขององคกรและความมีศักยภาพการแขงขันท่ีดีขึ้น นอกจากนั้นจะเปนการ
พัฒนาการบริหารการจัดการเกี่ยวกับการสนับสนุนของผูบริหาร แรงกดดันจากสังคม เพ่ือสรางการ
ไดเปรียบทางการแขงขัน อีกท้ังยังชวยสงเสริมและสนับสนุนผูบริหารเกิดความเช่ือม่ันในการ
ดําเนินงานขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกกลุมธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 
ประเภทอุตสาหกรรมผลิตในประเทศไทยตอไป  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

ผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหารและแรงกดดันจาก
สังคม ที่มีตอประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอมของธุรกิจที่ไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรม

การผลิต ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
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ผลกระทบของความรูความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผูบริหารและแรง
กดดันจากสังคม ที่มีตอประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดลอมของธุรกิจที่ไดรับ ISO 14001 

สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ในประเทศไทย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
คําชี้แจง  แบบสอบถามงานวิจัยเปนแบบสอบถามสําหรับผูบริหารฝายบัญชีของบริษัท โดยแบง 
               ออกเปน 7 ตอน  ตอนที่ 1 – ตอนที่ 6 ใหทานอานขอความและกาเคร่ืองหมายถูก ลงในชอง 
               วงเล็บหนาขอความที่กําหนดให ซ่ึงตรงกับขอความที่เปนคําตอบของทาน สวนตอนที่ 7 
                ใหทานเขียนขอความลงในชองวางที่เตรียมไวให ซ่ึงคําถามทั้ง 7 ตอน ประกอบไปดวย 

ตอนที่ 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต  
                ใน ประเทศไทย 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถทางการบัญชี ของนักบัญชีกับธุรกิจท่ี 
               ไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต  
ตอนที่4   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนนุของผูบริหารกับธุรกิจท่ีไดรับ ISO14001 
               สาขาอุตสาหกรรมการผลิต 
ตอนที่ 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของสังคม กับธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขา 
               อุตสาหกรรมการผลิต 

              ตอนที่ 6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานดานบัญชีส่ิงแวดลอมกับธุรกิจท่ีไดรับ  
                             ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต 

ตอนที่ 7  ขอเสนอแนะ 
 
หมายเหตุ  ระดับความคิดเห็น คือ 

5   เห็นดวยมาก 
4   เห็นดวยคอนขางมาก 
3   เห็นดวยปานกลาง 
2  เห็นดวยคอนขางนอย 
1  เห็นดวยนอย 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
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คําชี้แจง  โปรดอานขอความและกาเครื่องหมาย ลงในชอง (     ) หนาขอความท่ีกําหนดให 
1. เพศ 

(     ) ชาย   (     ) หญิง    
2.  อาย ุ
      (     ) นอยกวา 30 ป  (     ) 30 - 40 ป 
    (     ) 41-50 ป   (     ) มากกวา 50 ป 
3.  ระดับการศึกษา 
    (     ) ปริญญาตรีหรือต่ํากวา (     ) สูงกวาปริญญาตร ี
    (     ) อ่ืนๆ(ระบุ)...........................  
4. สถานภาพ 
    (     ) โสด   (     ) สมรส 
    (      ) อ่ืนๆ(ระบุ)..........................  
5. ประสบการณการทํางานทางดานบัญชี 
   (     ) นอยกวา 5 ป  (     ) 5-10 ป 
   (     ) 11-15 ป   (     ) มากกวา 15 ป 
 
6. รายไดตอเดือน (     ) ต่ํากวา 30,000 บาท (     ) 30,000-60,000 บาท 
   (     ) 60,001-90,000 บาท (     ) มากกวา 90,000 บาท 
 
7. ตําแหนงงาน  (     ) ผูอํานวยการฝายบัญชี (     ) ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
   (     ) ผูจัดการฝายบัญชี                  (     ) อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย 
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คําชี้แจง    โปรดอานขอความและกาเครื่องหมาย ลงในชอง (     ) หนาขอความท่ีกําหนดให 
 
1. ประเภทธุรกิจ 

 (    )  ผลิตภัณฑพลาสติก 
 (    )  เครื่องจักรกลและอุปกรณ 
 (    )  เครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ 

    (    )  วิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม 
 (    )  ยานยนต  อุปกรณขนสง และการบํารุงรักษา 

 
2.  ทุนจดทะเบียน 
   (     ) ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท           (     ) มากกวา 50 ลาน – 100 ลานบาท

  (     )  มากกวา 100 ลาน – 200 ลานบาท (     ) มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 
3.  สินทรัพยรวม 
   (     ) ต่ํากวาหรือเทากับ 50 ลานบาท (     ) มากกวา 50 ลาน – 100 ลานบาท

  (     ) มากกวา 100 ลาน – 200 ลานบาท (     ) มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 
4. รายไดตอป 
   (     ) ต่ํากวา 5 ลานบาท   (     ) 5  – 10 ลานบาท 
   (     )  มากกวา 10 – 15 ลานบาท  (     ) มากกวา 15 ลานบาท 
5. จํานวนพนักงาน 
   (     ) นอยกวา 50 คน   (     )  50-100 คน 
   (      ) 101-150 คน   (     ) มากกวา 150 คน  
6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  (     ) นอยกวา 5 ป   (     ) 5-10 ป 
  (     ) 11-15 ป    (     ) มากกวา 15 ป 
7. บริษัทเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการดูแลส่ิงแวดลอมหรือไม 

(     ) เคย    (     ) ไมเคย 
8. บริษัทเคยไดรับรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร เชน บริษัทดีเดน บริษัทคุณภาพ 
บริษัทแหงปหรือไม 

(     ) เคย    (     ) ไมเคย 
ตอนที่ 3    ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถทางการบัญชี ของนักบัญชีกับธุรกิจท่ีไดรับ 
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                 ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต  
คําชี้แจง    โปรดอานขอความและกาเครื่องหมาย   ลงในชองระดับความคิดเห็นของแตละเรือ่ง 

                 ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ขอ
ที ่

ความสามารถทางการบัญชี เห็น
ดวย
มาก 

เห็นดวย
คอนขาง

มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

 ดานความรูทางวิชาชีพ      
1 นักบัญชีของกิจการมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิชาชีพเปนอยางด ี
     

2 นักบัญชีของกิจการมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีจะมีผลกระทบกับ
วิชาชีพบัญชีเปนอยางด ี

     

3 นักบัญชีของกิจการมีการฝกฝนและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการประยุกตใช
และศักยภาพทางดานการบัญชี 

     

 ดานทักษะทางวิชาชีพ      
4 นักบัญชีของกิจการมีทักษะในการทํางาน

อยางโดดเดน 
     

5 นักบัญชีของกิจการมีทักษะท่ีเกี่ยวของกับ
องคกรในการบริหารธุรกิจเปนอยางด ี

     

6 นักบัญชีของกิจการมีทักษะและ
ความสามารถเฉพาะบุคคลโดดเดนอยางย่ิง 

     

7 นักบัญชีของกิจการมีทักษะในการสื่อสาร
ระหวางบุคคลเปนอยางด ี

     

8 นักบัญชีมีทักษะในการเรียนรูวิทยาการใหม 
ๆ อยางตอเนื่อง 

     

9 นักบัญชีของกิจการมีทักษะในการวินิจฉัย 
วิเคราะห พิจารณา เย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 

     

ขอ
ที ่

ความสามารถทางการบัญชี เห็น
ดวย
มาก 

เห็นดวย
คอนขาง

มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด 

 ดานคานิยม      
10 นักบัญชีของกิจการมีความประพฤติและ

ลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกของการเปนนัก
บัญชีมืออาชีพ 

     

11 นักบัญชีของกิจการมีคานิยมและ 
จริยธรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 

     

12 นักบัญชีของกิจการมีแนวคิด มีความผูกพัน
ในแนวคิดทางบัญชี 

     

13 นักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันตอ
ความสามารถในการทําบัญชีอยางชัดเจน 

     

14 นักบัญชีของกิจการมีการปฏิบัติงานท่ี
คํานึงถึงมรรยาททางบัญชี 

     

15 นักบัญชีของกิจการมีความมุงม่ันสูความ
เปนเลิศในการปฏิบัติงานทุก ๆ อยาง 

     

16 นักบัญชีของกิจการมีความรับผิดชอบตอ
สังคม โดยตระหนักและเอาใจใสตอความ
ตองการและประโยชนตอสังคม 
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ตอนที่4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนของผูบริหารกับธุรกิจท่ีไดรับ ISO14001  
              สาขาอุตสาหกรรมการผลิต  
คําชี้แจง โปรดอานขอความและกาเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นของแตละเรื่อง 
              ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
ขอ
ที่ 

การสนับสนุนของผูบริหาร เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
คอนขาง

มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอย
ที่สุด 

 ดานการสนับสนุนงบประมาณ      
1 กิจการมีการจัดสรรงบประมาณ

อยางเพียงพอและเหมาะสมตอ
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
ของกิจการ 

     

2 กิจการมีการลงทุนในอุปกรณ 
เครื่องจักร เครื่องมือท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการส่ิงแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง 

     

3 เม่ือมีระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมใหม ๆ เกิดขึ้น 
กิจการสนับสนุนใหบุคคลากร
ไดมีการเรียนรูในระบบ
ดังกลาว และนํามาใชประโยชน
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ใหเกิดแกกิจการ 

ขอ
ที่ 

การสนับสนุนของผูบริหาร เห็น
ดวย
มาก 

เห็นดวย
คอนขาง 

มาก 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็นดวย
นอย
ที่สุด 

 ดานนโยบายการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

     

4 กิจการเช่ือม่ันวาการบริหารการ
จัดการส่ิงแวดลอมท่ีดีจะนํามาซ่ึง
ช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร 

     

5 กิจการมีการกําหนดนโยบาย  การ
บริหารขององคกร โดยให
ความสําคัญตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น 

     

6 กิจการมีการวางแผน การพัฒนา 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยาง
เปนระบบ 

     

 ดานการฝกอบรม      
7 กิจการสงเสริมและสนับสนุนและ

บุคคลกรเขาการอบรมท่ีเกี่ยวของ
กับส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 

     

8 กิจการมีการผลักดันใหมีการวัดผล      
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของสังคม กับธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001 สาขา 
              อุตสาหกรรมการผลิต  
คําชี้แจง โปรดอานขอความและกาเครื่องหมาย   ลงในชองระดับความคิดเห็นของแตละเรื่องท่ี 
              ตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

การปฏิบัติงานของบุคคลากรโดย
คํานึงถึงความรูความเขาใจและ
ตระหนักท่ีเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอม 

9 กิจการสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรเกิดการเรียนรู และเขาใจ
การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น 

     

ขอ
ท่ี 

แรงกดดันจากสังคม เห็น
ดวย
มาก 

เห็นดวย
คอนขาง 

มาก 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด 

1 ลูกคาใหความสําคัญกับคุณภาพกับ
สิ่งแวดลอม โดยจะซื้อสินคาจาก
กิจการท่ีสนใจและดูแลสิ่งแวดลอม 

     

2 กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไดเกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่องและมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของกิจการ 

     

3 สังคมสวนใหญตองการใหธุรกิจตาง 
ๆ คํานึงถึงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานตอสภาพแวดลอม 

     

4 การแขงขันของธุรกิจตางเปนไปอยาง
รุนแรงธุรกิจท่ีมีการบริหารงานโดย
คํานึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดลอมจะ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

     

5 หากคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ      
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ตอนที่ 6    ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานดานบัญชีส่ิงแวดลอมกับธุรกิจท่ีไดรับ ISO 14001  
 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต  
คําชี้แจง   โปรดอานขอความและกาเครื่องหมาย   ลงในชองระดับความคิดเห็นของแตละเรื่อง

ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

สภาพแวดลอมและคาใชจายในการ
ฟนฟูสภาพแวดลอมมีประโยชน
ในทางภาษีโดยบันทึกคาใชจายเปน
ตนกลุมสัมพันธไดบริษัท/ธุรกิจยินดี
จะจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอม 

6 ประโยชนทางภาษีท่ีอาจจะไดรับไม
คุมกับตนทุนท่ีเสียไปในการจัดทํา
บัญชีสิ่งแวดลอม 

     

ขอ
ท่ี 

 
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดลอม 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็นดวย
คอนขาง

มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

1 กิจการไดรับการยอมรับจากลูกคา และ
หนวยงานภายนอกวาเปนกิจการท่ีมีการจัดทํา
นําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมได
อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 

     

2 กิจการมีการรับรูหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
บริหารงานท่ีกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบ 

     

3 กิจการสามารถคาดการความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนอันเนื่องจากผลกระทบของการ
ดําเนินงานตอสิ่งแวดลอม 

     

4 กิจการมีการตีราคาสินทรัพยสวนเพ่ิมและการ
จัดทําการประมาณการทางการเงินท่ีเกี่ยวของ
กับการลงทุนสิ่งแวดลอม 

     

5 กิจการมีการวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานท่ี      

DPU



184 
 

 
 

ตอนที่ 7    ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํารายงานดานการบัญชีส่ิงแวดลอม ความ
ตองการของสังคมลูกคา และส่ิงแวดลอมและประเด็นอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

เกี่ยวของกับพลังงานของเสียและการปกปอง
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

6 กิจการมีการวิเคราะหและประเมินผลการลงทุน
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานสิ่งแวดลอมอยาง
เปนระบบและรูปธรรม 

     

7 กิจการมีการพัฒนาระบบบัญชีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
อยูเสมอ 
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...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ             ผูชวยศาสตราจารยอัมพร   เท่ียงตระกูล 
วุฒิการศึกษา           ปริญญาโท MS. (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
             ปริญญาโท MBA (บัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
             ปริญญาตรี บธบ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปจจุบันดํารงตําแหนง         รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ประสบการณในการทํางานวิจัย 

                                                   1. วิจัยรวมเรื่อง การศึกษาภูมิหลังของนักศึกษาท่ีมีสัมฤทธิผล  
                                                       ทางการเรียนสูงและการเรียนต่ํา ของคณะการบัญชี  
                                                       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

                                            2.  วิจัยเรื่อง การศึกษาความพรอมของนักวิชาชีพบัญชีตอการ 
                                                 ประกอบอาชีพในการเปดเสรีทางการคาบริการ และสาขา 
                                                 วิชาชีพบัญชี 
                                            3. วิจัยรวมกับศูนยบริการวิชาชีพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
                                                เฉพาะตนทุนการเดินรถโดยสารประจําทางหมวด 1 ของขสมก.  
                                                และรถรวม ในการวิจัยโครงการสํารวจการประกอบการขนสง 
                                                ดวยรถโดยสาร (ประจําทางและไมประจําทาง) 
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