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บทคัดย่อ 

1. การพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดความเจริญของสังคมและความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัการด าเนินงานในภาคอุตสาหกรรมก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมทั้งมลภาวะทางน ้ า มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางขยะและของเสีย และ
มลภาวะทางเสียง ปัจจุบนัทัว่โลกมีการต่ืนตวัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวจึงมีการรณรงค์เก่ียวกบั
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินงานท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และกระตุ้นให้ภาคธุรกิจจัดท าการรายงานการด าเนินงานเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มแก่สาธารณะ ในประเทศไทยมีความต่ืนตวัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มโดยกระทรวงทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมออกพระราชบญัญติัส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ธุรกิจมีการจดัการเก่ียวกับ
มลภาวะทั้ง 4 ดา้น และมีการจดัตั้งหน่วยงานก ากบัดูแลพร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษผูไ้ม่ปฏิบติัตาม 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนมีการรายงานข้อมูลเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มในรายงานความย ัง่ยืน เพื่อส่งเสริมบรรษทัภิบาลในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ส านกัก ากบัดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการคา้ (2543:310) กระตุน้ให้ธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อสังคม 
เก่ียวกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่และตระหนกั
ในปัญหาดงักล่าว (ผอ่งพรรณ  เจียรวิริยะพนัธ์ุ , 2542 : 280)  งานวิจยัน้ีจึงเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจถึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประยุกตใ์ชบ้ญัชีส่ิงแวดลอ้มซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส าคญั 6 ดา้นประกอบดว้ย
1. ดา้นหลกัการริเร่ิมในประเทศ    2. ดา้นกฎหมายในประเทศและกฎหมายต่างประเทศ 3.ดา้นการ
ก ากบัดูแลท่ีดี  4. ดา้นหลกัการท่ีตอ้งปฏิบติั  5. ดา้นแรงกระตุน้จากสังคม 6. ดา้นแรงกระตุน้จากนกั
ลงทุนโดยสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีและใชแ้บบสอบถามระดบัความคิดเห็น Likert 
Scale 1-5 ระดบั และยงัตอ้งการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบ Semi-Structured 
Interview กบัผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งถึงปัญหาในทางปฏิบติัของการด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้มและ
ปัญหาอุปสรรคในการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ได้ขอ้มูลในเชิงลึก โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจาก
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทุกกลุ่มธุรกิจยกเวน้กลุ่มธุรกิจการเงิน ผลท่ี
ไดอ้ยา่งงานวิจยัน้ีจึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ ใน
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การปรับปรุงกฎหมายหรือขอ้ก าหนดต่างๆทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และยงัเป็นประโยชน์แก่ภาคธุรกิจท่ี
จะประยุกต์ใช้การบญัชีส่ิงแวดลอ้มให้มีประสิทธิผล และผลวิจยัน้ีจะให้ขอ้มูลปัจจยัทีมีผลต่อการ
จดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจ  การจดัท ารายงานและการเปิดเผยขอ้มูลของแต่ละกลุ่มธุรกิจท่ีมีผล
ต่อการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจ  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในทาง
ปฏิบติัในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยศึกษาถึงปัจจยั 6 ด้านท่ีส่งผลต่อการประยุกต์ในการจดัท าบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัการประยกุตใ์ชก้ารบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 
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Abstract 

Industrial development has resulted in the growth of the city and its economic prosperity. 
Meanwhile the management in the industrial sectors also causes an impact on the environment and 
brings about environmental problems including water pollution, air pollution, garbage pollution, 
waste and noise pollution. Nowadays, the world has been alert on these problems, so there are lots 
of campaigns on nature and environment preservations. This is done by the government sectors 
assigning the business sectors to have responsibility on their  business management, the one that 
causes an impact on public environment. In Thailand, the topic is raised up by the Natural 
Resources and Environment Ministry that issued Environmental Act in 2535 B.E. (Buddhist Era) 
which has assigned the business sectors to deal with the 4 kinds of problems on pollution and also 
to establish an agency to supervise their activities and to design the penalty for those who do not 
follow the act.   The Stock Exchange of Thailand has aroused the listed companies to report the 
company data on environment in their sustainable report. This is to promote the corporate 
governance responding to their own society.  And also the Office of Business Monitoring, 
Department of Commercial Registration (2543:310) has aroused the business sectors to disclose 
their information on environmental policy and their purpose on handling the environment to the 
public which will show their concern and awareness to the problems existing (Pongpun 
Jiaviriyapan ,2542 : 280) This research is a survey research that affects the factors on applying 
environmental accounting including 6 important factors:-  1. initiative in the country 2. local and 
international laws 3. good governance 4. principles of practice 5. encouragement by the  society;  
and 6. the incentives of the investors. This will be done by having the accounting executive to 
respond the questionnaires using the 1-5 level opinion survey of Likert Scale. Still, it is needed to 
study more on qualitative information which Semi-Structured interview style will be used with 
those executives on the problems of practice in environmental management including problems and 
barriers in processing environmental accounting to gain more insight data. This will be done by 
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randomly selecting the sample group from the various kinds of listed company in the Stock 
Exchange of Thailand, except those in the finance businesses. The result of this research will be 
beneficial information both for government and professional agencies involving in law 
improvement and other requirements on environment and also will be beneficial to the business 
sectors in utilizing environment accounting efficiently. And this result also provides an empirical 
data on the 6 important factors that affect on applying quality cost accounting, including some 
suggestions for the future research. 
key words :  environmental accounting,   factors for environment accounting  
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บทที ่ 1  

บทน า 
 
 

 ความเป็นมาของปัญหา    
 สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัมีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมด้าน 
ต่าง ๆ ทั้งจากนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ   โดยมุ่งเนน้ให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่ (New Industrializing) จากสภาพการเติบโตดา้นอุตสาหกรรมจึงเกิดมลภาวะปัญหา
ดา้นต่าง ๆ มากมาย เช่น   มลภาวะทางอากาศ  มลภาวะทางน ้ า  เกิดขยะกากของเสียจากกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรม  ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีการก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย
ด้านการควบคุมมลภาวะเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม และออกเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัแรก ในปีพ.ศ. 2518  และมีการปรับปรุงกฎหมายอยา่งต่อเน่ืองจนถึงในปัจจุบนั คือ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535  ก าหนดให้ทุก
อุตสาหกรรม ท่ีด าเนินงานและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  ต้องจัดท ารายงานส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment Report- EIA Report)  เสนอให้ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ  (ส.ผ.)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพิจารณา  ซ่ึงในรายงาน
ประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งอุตสาหกรรมใน  หวัขอ้ไดแ้ก่ ดา้นมลภาวะทางน ้ า  ดา้นมลภาวะทาง
อากาศ  ดา้นขยะและของเสีย   ดา้นมลภาวะดา้นดิน  ดา้นมลภาวะทางเสียง  นอกจากน้ีกฎหมายยงั
ก าหนดให้การพฒันาโครงการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งจดัท ารายงาน
ส่ิงแวดล้อมเช่นกันและต้องน าเสนอรายงานส่ิงแวดล้อมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุก 6 เดือนใน
ปัจจุบนัมีกิจการและประเภทโครงการพฒันาจ านวน  22  ประเภท ไดแ้ก่  โครงการพฒันาประเภท
พาณิชย์  ระบบทางพิเศษหรือระบบขนส่งมวลชนท่ีใช้ราง  ท่าเรือพาณิชย์ประเภทโรงานไฟฟ้า
พลงังานความร้อน และอุตสาหกรรม  เช่น  อุตสาหกรรมกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียมผลิตปูนซีเมนต ์    

 จากท่ีภาคอุตสาหกรรมมีความต่ืนตวัในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีก าหนดให้
กิจการตอ้งท ารายงานส่ิงแวดลอ้ม มีผลให้องคท์างวิชาชีพบญัชีทัว่โลกมีการก าหนดแนวคิดเก่ียวกบั
การรวบรวมขอ้มูลของการรายงานส่ิงแวดลอ้มซ่ึงในปี ค.ศ. 1991   มีการจดัประเภทและมีการก าหนด
ความหมายของบญัชีส่ิงแวดลอ้มออกเป็น  3  ลกัษณะ  ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ความหมายในมุมุมองของ ขอบเขตการรายงาน ผู้รับรายงาน 

1.  Environmental Natural  
 Resource Accounting 
 (ENA) 

ประชาชาติโดยรวม บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

2.  Environmental Financial 
 Accounting (EFA) 

องคก์รธุรกิจ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

2.  Environmental Management   
 Accounting (EMA) 

ทั้งกิจการ  ส่วนงาน  โครงการ  
กลุ่มสินคา้ 

ผูบ้ริหารและพนกังานภายใน 

 

ทีม่า  :  โครงการสัมมนา “ใตร่้มพระบารมีการบญัชีกา้วไกล”   ภาควชิาการบญัชี  คณะพณิชยศาสตร์
และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ในปี ค.ศ. 2005 สมาพนัธ์นกับญัชีนานาชาติหรือ IFAC ไดก้  าหนดแนวปฏิบติัในเร่ืองบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม (  IFAC   launched  International  Guidance  Document, 2005  ) ส าหรับในประเทศไทย
เร่ืองบญัชีส่ิงแวดลอ้มยงัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ   ในขณะน้ีจึงยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีใดๆ ท่ี
เป็นหลกัปฏิบติัส าหรับบริษทัในประเทศไทย 

 งานวิจัย จึงศึกษา เ ก่ียวกับแนวทางในการจัดท าบัญชี ส่ิงแวดล้อมในขอบเขตของ 
Environmental Financial Accounting (EFA) ซ่ึงเป็นการจดัท ารายงานทางการเงินเสนอต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก และเน้นรายงานดา้นภาระหน้ีสินท่ีแสดงตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มในอนาคต ท่ีมี
นยัส าคญัแก่ผูใ้ช้รายงานการเงิน  การให้ขอ้มูลกบัผูใ้ช้งบการเงินในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึง
ของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ซ่ึงค านิยามของ CSR กล่าวไวอ้ยา่ง
ชดัเจนวา่ “ เป็นการท่ีองคก์รรวบรวมเร่ืองเก่ียวกบัสังคมทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจเขา้ไปสู่
นโยบายของธุรกิจและการด าเนินงาน      ขอบเขตของความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมไดร้วม
ผลกระทบทางตรงของการกระท าขององค์กรและผลกระทบด้านอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนแก่สังคม”  
ผลกระทบของการกระท าขององค์กรต่อสังคมในเร่ืองของส่ิงแวดล้อมจึงเป็นหัวข้อท่ีส าคัญท่ี
ก าหนดให้เปิดเผยไวใ้นรายงานทางการเงินตาม MD&A ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดการรายงานของผูบ้ริหาร
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และพบวา่ 64% ของรายงานทางสังคม
เป็นรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากความสนใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียและไดรั้บการสนบัสนุนจาก
กฎหมายขอ้บงัคบัและแนวทางท่ีเพิ่มข้ึน   จึงอาจกล่าวไดว้่าการท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ขอ้มูลจึง
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เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม   จึงอาจกล่าวไดว้า่การท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อใหข้อ้มูลจึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการความรับผดิชอบต่อสังคม 

 ปัจจยัท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ให้กิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มี  6 ปัจจยั  ไดแ้ก่  ปัจจยัท่ี 1 
การริเร่ิมหลกัการในระดบัชาติ   ปัจจยัท่ี 2 หลกัการท่ีตอ้งปฏิบติั   ปัจจยัท่ี  3 กฎหมายทั้งในประเทศ
และกฎหมายสากล  ปัจจยัท่ี 4 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ปัจจยัท่ี 5แรงกระตุน้จากสังคมความเส่ียง
ดา้นช่ือเสียงและปัจจยัท่ี 6 แรงกระตุน้จากนกัลงทุน จาก 6 ปัจจยัน าขอ้มูลมาจากการโครงการสัมมนา
“ใต้ร่มพระบารมี-การบัญชีก้าวไกล”  เร่ืองการก ากับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผดิชอบต่อสังคม : ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุลและรองศาสตราจารยด์วงมณี  โกมารทตั  ซ่ึงงานวิจยั
ฉบบัน้ีตอ้งการศึกษาวา่ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยุกตใ์ชก้ารบญัชีส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
และนอกจากน้ียงัตอ้งการศึกษาถึงการน าเอาการบญัชีส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นทางปฏิบติัอยา่งไร และมี
ความแตกต่างในการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจ 
2. เพื่อศึกษาการจดัท ารายงานและการเปิดเผยขอ้มูลของแต่ละกลุ่มธุรกิจท่ีมีผลต่อการจดัท า

บญัชีส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจ 
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในทางปฏิบติัในแต่ละกลุ่ม

ธุรกิจ 
 

สมมุติฐาน 

 กลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 7 กลุ่มหลกัทรัพยต่์างกนัจะท า
ใหก้ารประยกุตก์ารใชบ้ญัชีส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยต่างกนัไดแ้ก่  การริเร่ิมหลกัในระดบัประเทศ  หลกัการท่ีตอ้งปฏิบติั   กฎหมายทั้งในประเทศและ
กฎหมายสากล  การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  แรงกระตุน้จากสังคมความเส่ียงดา้นช่ือเสียง     แรงกระตุน้
จากนกัลงทุน  
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นิยามศัพท์  
 
 ส่ิงแวดลอ้ม    สภาพทางธรรมชาติท่ีอยูร่อบธุรกิจ  เช่น  อากาศ 
      น ้า  พื้นดิน 
 
 บญัชีส่ิงแวดลอ้ม     การรับรู้รายการทางบัญชี ท่ีแสดงข้อมูลเก่ียว   
      ส่ิงวดลอ้มและผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
      ขององคก์รธุรกิจเพื่อใชใ้นการบริหารงาน 
 
 รายงานการเงินเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การจดัท ารายงานการเงินท่ีน าเสนอต่อบุคคลหรือ 
      พนักงานภายนอก เป็นการรายงานด้านภาระ
      หน้ีสินท่ีเป็นผลจากต้นทุนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
      ส่ิงแวดล้อมในอนาคตท่ีมีนัยส าคัญแก่ผูใ้ช้งบ
      การเงินท่ีเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วย 
      งานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และการใช ้มาตรฐานการ
      บญัชีเป็นหลกัในการจดัท ารายงานทางการเงิน 
 
 การเปิดเผยขอ้มูลการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม การน าเสนอขอ้มูลในรายงานทางการเงิน ในส่วน 

ต่าง ๆ  ของรายงานประจ าปี หรือในหมายเหตุ 
 ประกอบงบการเงิน 

 
 การสนบัสนุนขององคก์ร   การก าหนดนโยบาย และการวางแผนการด าเนิน
      งานทั้ งระยะสั้ นและระยะยาวรวมทั้ งการฝึก 
      อบรมและส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของพนกังาน 
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 ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม   ตน้ทุน     ท่ีเกิดจากความรับผดิชอบในการจดัการ
      ดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ       จากการปฏิบติัตาม
      กฎหมายจริยธรรมของธุรกิจ    หรือวตัถุประสงค์
      อ่ืนๆ ท่ีธุรกิจก าหนดข้ึน 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
  ศึกษาจากแบบสอบถามผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์   แห่ง
ประเทศไทย รวม 7 กลุ่มหลกัทรัพย ์  ไดแ้ก่   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  กลุ่มสินคา้อุปโภค
และบริโภค   กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม  กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อนสร้าง    กลุ่มทรัพยากร       กลุ่ม
บริการ  กลุ่มเทคโนโลย ี  
  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เป็นขอ้มูลใหแ้ก่ภาคธุรกิจในการประยกุตใ์ชก้ารบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 
2. ผลการศึกษาน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการประยุกต์ใช้การบญัชีส่ิงแวดล้อมให้
 ประสบความส าเร็จ 
3. ใชเ้ป็นขอ้มูล         ในการปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนในวชิาบญัชีการเงินในเร่ือง  
     เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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บทที ่ 2 

แนวความคดิทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 

 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีการก าหนดเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ในเร่ืองการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มและการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มเป็นแนวทางในการปฏิบติั   ดงันั้นในการศึกษาวิจยัเร่ือง   
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้บัญชีส่ิงแวดล้อม จึงท าการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎี  เอกสาร
บทความการสัมมนาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นพื้นฐานในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้บัญชีส่ิงแวดล้อมก่อนเร่ิมงานวิจยั
แบ่งเป็น 

1. แนวทางปฏิบติัในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)   
2. กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
3. ความหมายเก่ียวกบับญัชีส่ิงแวดลอ้ม (Environment Accounting) 

 4.  งานวจิยัเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  
 
แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)    

 การด าเนินธุรกิจในโลกเศรษฐกิจปัจจุบนัมีแรงกระตุน้ในเร่ืองแนวคิด “ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ” หรือ CSR ท่ีการด าเนินธุรกิจควรมีการค านึงถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสังคม ซ่ึงเป็น
ทิศทางใหม่ในการด าเนินธุรกิจท่ีเรียกวา่ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” หรือ sustainable development เป็นการ
ด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและสังคมนอกเหนือจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงด้าน
เดียวเท่านั้น 
 ค านิยามของ CSR คือ “การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการ  เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื” 
 จากแนวคิดในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศไทยได้มีหลกัแนวคิดเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบต่อสังคมจากหลกัปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทรงมีพระ
ราชด ารัสมาตั้ งแต่ พ.ศ. 2517 ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจท่ีอยู่ในหลักการประมาณความ
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ระมดัระวงั มีเหตุผล และการบริหารความเส่ียง  ภายใตค้วามรู้และคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ  มี
เป้าหมาย คือ ความสมดุล มัน่คง และย ัง่ยนืของชีวติและสังคม 
 ซ่ึงมีขอ้มูลจากคณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) : หนงัสือ เข็มทิศธุรกิจเพื่อ
สังคม  (1 กุมภาพนัธ์ 2551)    
 ส าหรับแนวปฏิบติัในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)  แบ่งได ้8 หวัขอ้ดงัน้ี   

1. การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Economic Good Governance)  
2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม (Ethical Business Conduct) 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  

          (Labor / Employee / Human Rights)  
 4. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค (Customers / Stakeholders) 
 5. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม (Social / Community Involvement) 
 6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
 7. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม      
          (Development of Innovation through CSR Best Practices) 
 8. การจดัท ารายงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  (Accountability &  Transparency  CSR  
          Report) 

 แนวปฏิบติัทางดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มโดยอยู่
ในแนวปฏิบติัหัวขอ้ท่ี  6 ในเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและแนวปฏิบติัหัวขอ้ท่ี  8 ในเร่ืองการ
จดัท ารายงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงในหวัขอ้ท่ี  6 เร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มมีหลกัการ 
คือธุรกิจมีหนา้ท่ีในการจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มหรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
การด าเนินงานของธุรกิจ  จึงมีแนวปฏิบติัโดยใหธุ้รกิจจดัใหมี้ระบบการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ  รวมทั้งมีการใชเ้ทคโนโลยีและ
ขั้นตอนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงการลดปริมาณและการบ าบดัมลพิษก่อน
ปล่อยสู่ธรรมชาติ  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภยัและ
สาธารณสุข พร้อมการจดัเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจดัการกบัปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึน
รวมทั้งการจดัให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแลทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ และในหวัขอ้ท่ี  8 
เร่ืองการจดัรายงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีหลกัการให้ธุรกิจควรให้ความส าคญักบัการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders) มีแนวปฏิบติัคือให้มีการจดัท ารายงานเปิดเผย
การด าเนินงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR report) โดยอาจระบุไวใ้นรายงานประจ าปี(annual 
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report) หรือจัดท าเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจ าปี  ท่ีเรียกว่า “รายงานความย ัง่ยืน”
(sustainability report)  ท่ีมีการเปิดเผยเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัใน
เร่ืองกระบวนการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการฟ้ืนฟูธรรมชาติ  และกระบวนการจดัการของ
เสียและวสัดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต  ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเป็นประโยชน์  
มีคุณค่าต่อผูบ้ริโภค สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
กฎหมายและข้อบังคับเกีย่วกับการจัดการส่ิงแวดล้อม   

 ข้อกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับกับการจัดการส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย  มีการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัดา้นน้ีท่ีก าหนดชดัเจนเก่ียวกบัธุรกิจท่ีมีการกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเช่น  ธุรกิจท่ีมี
การด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมการผลิต  หรือธุรกิจท่ีจดัตั้งในรูปแบบโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็กแต่มีการด าเนินงานท่ีกระทบต่อมลภาวะส่ิงแวดลอ้มดา้นอากาศ  ดา้นเสียง ดา้นน ้ า  ดา้นกากขยะ
ของเสียจากการผลิต  มีการก าหนดให้ธุรกิจตอ้งจดทะเบียนกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและกรมโรงงาน รวมทั้งก าหนดให้ธุรกิจตอ้งจดัท ารายงานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเรียกว่า 
“รายงานส่ิงแวดลอ้ม” (EIA Report : Environmental Impact Assessment Report) น าส่งส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามก าหนด
ขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535    ซ่ึงเป็น
กฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยในการจัดการและควบคุมเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม   จากการด าเนินงานของธุรกิจในดา้นเสียง  ดา้นน ้ า  ดา้นกากขยะของเสีย  ดา้นอากาศ  
ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535     มีการก าหนด
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 10 ฉบบั คือ 

1. กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพอากาศและการควบคุมมลพิษ 
2. กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการคุณน ้าและการควบคุมมลพิษทางน ้า 
3. กฎหมายเก่ียวกบัขยะมูลฝอยกฎหมายเก่ียวกบัเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 
4. กฎหมายเก่ียวกบัเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 
5. กฎหมายเก่ียวกบัเขตควบคุมมลพิษ 
6. กฎหมายเก่ียวกบัการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
7. กฎหมายเก่ียวกบัโรงงาน 
8. กฎหมายเก่ียวกบัคุณภาพระดบัเสียงและการควบคุมมลภาวะทางเสียง 
9. กฎหมายเก่ียวกบัสารพิษ สารเคมี วตัถุอนัตราย วตัถุมีพิษ  
10. กฎหมายเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม 
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 การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยท่ีมีกฎหมายก าหนดให้จดัท า
รายงานส่ิงแวดลอ้มตามขอ้บงัคบัของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  จะเห็นวา่ในโลก
เศรษฐกิจปัจจุบนัมีน าระบบการรับรองคุณภาพท่ีองค์กรมาตรฐานสากลจดัระเบียบการคา้โลก ISO 
(International Standardization and Organization) ท่ีเป็นมาตรฐานการวดัคุณภาพท่ีองค์กรต่าง ๆ  
ทัว่โลกเลือกใช้ เพื่อรับรองระบบการบริหารการด าเนินงานขององค์กร ระบบคุณภาพท่ีใช้ในการ
ควบคุมการผลิตหรือการให้บริการ และในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสากลมีการรับรองคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ ISO 14000 เป็นมาตรฐานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System)  ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลในการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางบญัชีและดา้นการเงินครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ   การตลาด  การผลิต  การบริการ  
ซ่ึงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงของระบบการบริหารทั้งหมด  โดยมีวตัถุประสงค์ให้
องค์กรปรับปรุงผลการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง  มาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมน้ีไม่ได้เป็นกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของรัฐท่ีบงัคบัในการจดัท า  แต่ผูป้ระกอบการถือ
ปฏิบติัโดยความสมคัรใจเพราะมีความตระหนกัในการปกป้องส่ิงแวดลอ้มและความตอ้งการในการ
ขยายตลาด  จากการท่ีธุรกิจน ามาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 ไปท าการปฏิบติัใน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  และการขอใบรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อ แสดงให้เห็นวา่ธุรกิจมีการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อมและสร้างความมัน่ใจว่าธุรกิจด าเนินงานตาม
นโยบายส่ิงแวดลอ้ม   

 จากข้อก าหนดตามกฎหมายตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535   และมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 จากการก าหนดตาม
กฎหมายและตามความสมคัรใจของธุรกิจในการจดัท า นอกจากน้ียงัมีการก าหนดเก่ียวกับการ
น าเสนอเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The 
securities  Exchange Commission : SEC) ท่ีมีการออกขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไว ้3 ขอ้ 
คือ 
 1.  ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งเปิดเผยผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อค่าใชจ่้ายในการลงทุน  ก าไร
และฐานะการแข่งขันของบริษัทหรือการปฏิบัติการตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมและต้องเปิดเผย
ประมาณการค่าใชจ่้ายส่ิงแวดลอ้มทั้งในปีปัจจุบนัและในอนาคต 
 2.  ก าหนดให้บริษทัตอ้งเปิดเผยถึงการด าเนินงานตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มข้ึนภายใต้
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 3.  ก าหนดให้บริษทัเปิดเผยข้อมูลส่ิงแวดล้อมโดยการอธิบายและวิเคราะห์เก่ียวกับการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม  กฎระเบียบขอ้บงัคบั  ขอ้ผูกมดั  เหตุการณ์  หรือความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิด
ผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อสภาพคล่องและทรัพยากรดา้นเงินทุนของบริษทั 
 
การบัญชีส่ิงแวดล้อม : ความหมาย การจัดท าบัญชีและรายงานเกีย่วกบับัญชีส่ิงแวดล้อม     

 การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีหรือกฎหมายขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม   ดงันั้นในเร่ืองการบญัชีส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นเพียงการแสดงขอ้มูล
เก่ียวกบัผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มจากการปฏิบติังานของธุรกิจและบางคร้ังจะน าขอ้มูลไปแสดง
รวมอยูใ่นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการผลิต  จากการศึกษาขอ้มูลมีผูใ้ห้ความหมายและการจดัท า
เก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไวห้ลายดา้นดงัน้ี 

 Kimio  Uno : การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม เป็นการจดัท าบญัชีท่ีรวบรวมและจดัท ารายงานข้อมูล
การบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย     การบญัชีส่ิงแวดลอ้มไดแ้บ่งเป็น 
3 ประเภท คือ 

  1. การบญัชีส่ิงแวดลอ้มท่ีแสดงภาพรวมระดบัชาติ (Environment National Accounting) 
จะรายงานเก่ียวกบัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายส่ิงแวดลอ้มท่ีรัฐบาลตอ้งลงทุนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของประเทศใหมี้ความย ัง่ยนื (Sustainable) เป็นการแสดงขอ้มูลในระดบัมหภาค 

  2.  การบญัชีส่ิงแวดลอ้มทางบญัชีการเงิน (Environment Financial Accounting)  เป็น
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนของธุรกิจเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม  มีการแสดงรายได ้ค่าใช้จ่ายท่ี
อาจเกิดข้ึนหรือเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตถา้ไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม  รายงานดังกล่าวแสดงในระดับจุลภาคต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก  จะแสดงการเปิดเผยขอ้มูลตามาตรฐานการบญัชีหรือขอ้บงัคบัท่ีทางราชการ
ก าหนดไว ้  

  3. การบญัชีส่ิงแวดลอ้มทางบญัชีบริหารหรือการบญัชีบริหารส่ิงแวดลอ้ม(Environment 
Management Accounting)  เป็นการเปิดเผยขอ้มูลและการจดัท ารายงานขอ้มูลดา้นการลงทุน  ตน้ทุน
และรายได้ท่ีเป็นผลกระทบจากการบริหารส่ิงแวดล้อมของธุรกิจ  เป็นการจดัท ารายงานต่อฝ่าย
บริหารภายในของธุรกิจ    

 Rob Gray (1994)  :  การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  เป็นการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์ร
ธุรกิจมีการจัดท าหรือเตรียมการในด้านบัญชีแนวระบบนิเวศ (eco-accounting) การจัดท าบัญชี

DPU



11 
 

ส่ิงแวดล้อมจึงครอบคลุมในเร่ืองการบัญชีส าหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและความเส่ียงภัยจาก
ส่ิงแวดลอ้ม  การบญัชีส าหรับการตีราคาสินทรัพยใ์หม่และการประมาณการเงินทุนท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์ตน้ทุนในดา้นพลงังาน  ของเสีย  การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม  การประเมินการ
ลงทุนโดยค านึงถึงปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม  การประเมินเก่ียวกบัตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ
ปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้ม  การพฒันาดา้นการบญัชีโดยการน าเสนอขอ้มูลดา้นสินทรัพย ์หน้ีสินและ
ตน้ทุนในแง่ของนิเวศวทิยาท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 

 ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และรองศาสตราจารย์ดวงมณี  โกมารทตั (2549) :  การบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง  การบญัชีท่ีแสดงสารสนเทศเก่ียวกบัผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มและผลการ
ปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มขององค์กรธุรกิจ  การบญัชีส่ิงแวดลอ้มในมุมมองของการบญัชีบริหาร 
(Management Accounting) เป็นการบญัชีท่ีระบุการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินเสนอต่อผูบ้ริหารทุกระดบัภายใน
องคก์รเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัของนกับญัชีบริหารท่ีตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มการประมาณ
เก่ียวกบัผลท่ีไดรั้บและตน้ทุนค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  การปรับปรุงระบบขอ้มูลท่ีมีอยูใ่ห้เป็น
ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารส่ิงแวดลอ้ม  การประมวลและจ าแนกประเภทของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment Costs)   การปันส่วนตน้ทุนและการค านวณตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มให้เขา้กบัผลิตภณัฑ์โดย
ท าการวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการปันส่วน  การประเมินและวิเคราะห์โครงการลงทุนจากการ
จดัการบริหารส่ิงแวดลอ้ม การตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม (Environment Audit) การวิเคราะห์ตน้ทุน ผลท่ี
ไดรั้บ  กบัเงินทุนต่อการปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้ม การประเมินผลกระทบต่อตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มและ
ความเส่ียงทางการเงินเพื่อการวางแผนธุรกิจในระยะยาว  การจดัท าระบบขอ้มูล  การจดัท ารายงาน
สนบัสนุนโครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  การจดัท าขอ้มูล  สารสนเทศและรายงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
แก่ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ดร. ศุภมติร  เตชะมนตรกุีล  และรองศาสตราจารยด์วงมณ ีโกมารทตั  (2549)  : การ
ก ากบัดแูลกจิการและการเปิดเผยขอ้มลูความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

นิยาม ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility  : CSR)  คอื  การที ่
องคก์รรวบรวมเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสงัคมทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิเขา้สู่นโยบายทางธุรกจิ
และการด าเนินงาน  ขอบเขตของความรว่มมอืในการรบัผดิชอบต่อสงัคมไดร้วมผลกระทบ
ทางตรงของการกระท าขององคก์รและผลกระทบดา้นอื่นทีอ่าจเกดิขึน้แก่สงัคม 

ทศิทางปจัจบุนัและผลทีเ่กดิขึน้ต่อการเปิดเผยผลกระทบต่อความรว่มมอืในการ
รบัผดิชอบต่อสงัคม :  สิง่ทีก่ระตุน้ต่อความรว่มมอืในการรบัผดิชอบต่อสงัคม คอื 

1. การรเิริม่หลกัในระดบัชาต ิ :  การจดัประชุมและแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นสากล 
2. หลกัการทีต่อ้งปฏบิตั ิ
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3. กฎหมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
4. การก ากบัดแูลทีด่ ี
5. แรงกระตุ้นจากสงัคมและความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง 
6. แรงกระตุ้นจากนกัลงทุน 

การเปิดเผยความรว่มมอืในการรบัผดิชอบต่อสงัคม  :  มกีารจดัท ารายงานเรยีกว่า 
รายงานดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืสงัคม หรอืรายงานยัง่ยนื   แนวโน้มในการรายงานทางสงัคมมกีาร
จดัท ารายงานด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัการสนับสนุน  โดยการพฒันาของกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัทีต่อ้งการใหอ้งคก์รรายงานในเรือ่งการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ในประเทศ   ปจัจบุนั
รายงานดา้นสิง่แวดลอ้มมจี านวน  64% ของรายงานทางสงัคมทัง้หมด   ซึง่เกดิขึน้จากความ
สนใจของผูถ้อืหุน้และไดร้บัการสนับสนุนจากกฎหมายขอ้บงัคบัและมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ 

  รองศาสตราจารยว์ชันีพร  เศรษฐสักโก  : การน าเสนอขอบเขตของบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มใน
ดา้นการเก็บขอ้มูลในการบนัทึกรายการทางบญัชีและรายงานเก่ียวกบัการบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสินและ
ความเส่ียงอาจเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้ม การบญัชีเก่ียวกบัการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ในการลงทุนเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  การวเิคราะห์ตน้ทุนในดา้นพลงังาน  ของเสียและการอนุรักษธ์รรมชาติ   การประเมินผล
การลงทุนท่ีรวมถึงปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม  การแสดงรายการสินทรัพย ์หน้ีสินและตน้ทุนท่ีมีตวัเลข 
ไม่เป็นตวัเลข ทางการเงิน (Ecological or Non - Financial Terms)   ตน้ทุนดา้นกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจริง
และอาจเกิดข้ึน  ผลกระทบดา้นภาษี  ค่าเผื่อส าหรับการเตรียมการส าหรับการแกไ้ขในขอ้ผิดพลาดท่ี
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั  การรับเงินช่วยเหลือ  การเปิดเผยตน้ทุนดา้นพลงังาน  การเปิดเผย
ตน้ทุนในการจดัการและการก าจดัของเสีย  การเปิดเผยตน้ทุนการบรรจุหีบห่อ  การเปิดเผยตน้ทุนท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย  การเปิดเผยวธีิการหรือกระบวนการผลิตในการท าให้สภาพของส่ิงแวดลอ้ม
สะอาด 

 Intergovermental  Working Group of Experts on International Stardards of Accounting and 
Reporting : ISAR) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญวา่ดว้ยมาตรฐานสากลเก่ียวกบัการบญัชีและรายงานเป็นองคก์รท่ี
จดัตั้งข้ึนโดยคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (The United Nation 
Economic and Social Council : ECOSOC)  มีการน าผลในการศึกษาเร่ือง Accounting and Reporting 
for Environmental Cost and Liabilities น ามาเปิดเผยดงัน้ี 

 เกณฑ์ในการจดัท ารายงานส่ิงแวดล้อมค านึงถึงการน าเอาหลัก  Triple Bottom Line   
มาพิจารณาในมุมมองระยะยาวโดยเน้นด้านสังคม(Social  Criteria)  ประกอบด้านเกณฑ์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการ(Corporate Governance) และความรับผิดชอบ
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ต่อผูถื้อหุน้ในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจระยะยาว การจดัท ารายงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืมีการค านึงถึงการน าเอาหลกั  Triple Bottom Line  มาใชใ้นรายงานประกอบ  3 ดา้น  คือ 

 1. ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic  Performance) หรือรายงานด้านบญัชี
(Financial  Accounting and  Reporting) 
 2. ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม (Environment Performance) หรือรายงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม (Environment Reporting) 
 3. ผลการด าเนินงานดา้นสังคมและจรรยาบรรณ (Social Performance) หรือรายงานดา้น
การบญัชีสังคมและจรรยาบรรณ 

 รายงานทั้ง 3 รายงาน เป็นรายงานย ัง่ยืนท่ีแสดงส่ิงแวดล้อมท่ีเน้นความรับผิดชอบท่ีมีต่อ
สังคม  ซ่ึงบญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงของการบญัชีตามความรับผดิชอบ (Social Accounting)   
 
 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการบัญชีส่ิงแวดล้อม  แบ่งหวัขอ้ดงัน้ี 

 1. การประยกุตใ์ชก้ารบญัชีส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 
 2. ทศันคติของนกับญัชีเก่ียวกบัการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 
 3. แนวทางการปฏิบติัและแนวโน้มทางการบญัชีการเงิน และ การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมประเภทท่ีมีผลกระทบโดยตรงหรือมีนยัส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 4. การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 การประยุกต์ใช้การบัญชีส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย :  พจน์  วีรศุทธากร (2543)  ศึกษา
เร่ืองแนวทางการประยกุตใ์ชก้ารบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่และ
ล าพนู  เป็นการวเิคราะห์จากบทความเอกสารวิชาการดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและการส่งแบบสอบถาม
เพื่อหาแนวทางในการปฏิบติัโดยมีกลุ่มตวัอยา่ง  16 บริษทั และผลจากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริหารและ
นกับญัชีส่วนมากมีความรู้เก่ียวกบัการบญัชีส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก และผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็น
ต่อการประยุกตใ์ชบ้ญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นไปไดย้ากและยงัไม่เป็นท่ีเผยแพร่   หน่วยงานรัฐยงัไม่มีการ
ติดตามและส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 ทัศนคติของนักบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีส่ิงแวดล้อม : นงนุช  โฆษิตคุณ และ พชัราภรณ์  
ลิมปิองัคนนัท ์(2540)  ศึกษาพื้นฐานความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม เพื่อศึกษา
ทศันคติของนกับญัชีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มและสัดส่วนของบริษทัท่ีมีการจดัท าบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 500 บริษทัแรกท่ีมีก าไรสูงสุดในปี 1994  จากการศึกษาพบวา่ 
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 1. นกับญัชีส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเก่ียวกบัการบญัชีส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอาจ
เป็นไปไดว้่า  เร่ืองการบญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองใหม่และยงัไม่มีนโยบาย มาตรการ  และวิธีการท่ี
ชัดเจนในการปฏิบติัทางบญัชี   นักบญัชีมีความคิดต่อการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินควรท าการ
เปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มรวมในงบการเงินมากกวา่เพราะมีความสะดวก และประหยดัเวลาค่าใชจ่้าย
ในการจดัท า 
 2. บริษทัในกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่มีการจดัท าในเร่ืองบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นไป
ไดว้า่บริษทัไม่มีนโยบาย แผนงานในการปฏิบติัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

 แนวทางการปฏิบัติและแนวโน้มทางการบัญชีการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมของอุตสาหกรรมประเภทที่มีผลกระทบโดยตรงหรือมีนัยส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม :   
จกัรพนัธ์   จินดาวงศ์ (2547) ท าการศึกษาแนวทางในการปฏิบติัด้านนโยบายการบญัชีเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  จากการสอบถามและศึกษาการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินและรายงานการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดล้อมจากกลุ่มตวัอย่าง 40 บริษทัมีเพียงบริษทัเดียวหรือคิดเป็นร้อยละ 2.50  
เท่านั้นท่ีมีการก าหนดนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่งชดัเจน  แต่นโยบายท่ีก าหนดข้ึน
ครอบคลุมเพียงรายการบญัชีเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสินส่ิงแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
เน่ืองจากบริษทัน าหลกัการบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มเพียงบางส่วนประยุกต์ใช้ ซ่ึงการน าหลกัการบญัชี
เพื่อส่ิงแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีของไทยท่ีเก่ียวขอ้งออกมาบงัคบัใช้หรือ
น ามาเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีอา้งอิงไดจึ้งตอ้งอา้งอิงหลกัการปฏิบติัของต่างประเทศ  และนัก
บญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการบญัชีส่ิงแวดลอ้มในองค์กรยงัมีจ านวนนอ้ยและไม่มีความมัน่ใจใน
หลกัการปฏิบติัวา่มีความถูกตอ้งและเหมาะสมหรือไม่ 

 ในการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลพบว่าธุรกิจด้านอุตสาหกรรมท่ีมีการเปิดเผยข้อมูล 
นอ้ยมาก ไดแ้ก่  กลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่ง  เพราะบางธุรกิจไม่ไดจ้ดท าเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและมีการจดัท างบการเงินน าส่งกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชยเ์ท่านั้น  จึงพบวา่
ไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  และถึงแมว้า่บริษทัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน  

 การเปิดเผยข้อมูลส่ิงแวดล้อมในรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมส าหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ศุภมิตร   เตชะมนตรี
กุล (2540)  ไดท้  าการส ารวจการเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปีของบริษทัท่ีจะทะเบียน
และบริษทัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 100  บริษทัโดยการ
โทรศพัทส์อบถามและส ารวจจากรายงานประจ าปี  พบวา่การเปิดเผยขอ้มูลในระดบัท่ีต ่ามาก  บริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยขอ้มูลมากกว่าบริษทัท่ีมีได้จด
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ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมส่ิงแวดลอ้มมีการเปิดเผยขอ้มูลมากท่ีสุด
นอกจากนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนดา้นส่ิงแวดล้อม  การปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมและ
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม   การเปิดเผยส่วนใหญ่อยู่ในสารจากประธานกรรมการบริษทัและมีเพียง
เล็กนอ้ยท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และไดท้  าการศึกษาในการก าหนดลกัษณะขอ้มูล
และรูปแบบรายงานจากความคิดเห็นของฝ่ายบริหารของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและผูใ้ชข้อ้มูลส่ิงแวดลอ้ม (นกัลงทุน  หน่วยงานรัฐบาล  เจา้หน้ี  กลุ่มชุมชน)   ผลจาก
การส ารวจพบว่า  ขอ้มูลส่ิงแวดล้อมด้านการวางแผน นโยบาย  แผนงาน  ผลงาน  สินทรัพยแ์ละ
ค่าใช้จ่าย  ผลประโยชน์การปฏิบติัตามกฎหมายและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนควรมีการเปิดเผยถึงระดบั
ความสูงต ่าของรายการสินทรัพยแ์ละค่าใช้จ่ายควรมีการเปิดเผยมากท่ีสุด  ส่วนแผนงานไดรั้บการ
สนบัสนุนให้เปิดนอ้ยท่ีสุดกลุ่มผูใ้ชข้อ้มูลเห็นว่าขอ้มูลสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายส าคญั ในขณะท่ีกลุ่ม
ผูใ้ช้ขอ้มูลเห็นว่าการปฏิบติัตามกฎหมายส าคญัเช่นกนั   และกลุ่มผูต้อบทั้งหมดสนบัสนุนรายงาน
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหน้ าเสนอแยกจากรายงานประจ าปี 

 จากการศึกษางานวิจยั เอกสารบทความจากผูท้รงคุณวุฒิ เก่ียวกบับญัชีส่ิงแวดล้อมในการ
จัดท ารายงานและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมยงัไม่มีการจัดท าข้อมูลเก่ียวกับบัญชี
ส่ิงแวดลอ้มและศึกษาถึงสาเหตุการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัจึง
เห็นว่าแนวทางในการท่ีจะประยุกต์ใช้บญัชีส่ิงแวดลอ้มน่าจะศึกษาในขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นส่ิง
กระตุน้ให้กิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคม   6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีหน่ึง คือ  การริเร่ิมหลกัการใน
ระดบัชาติ ปัจจยัท่ีสอง คือ  หลกัการท่ีตอ้งปฏิบติั ปัจจยัท่ีสาม คือ  กฎหมายในประเทศและกฎหมาย
สากล  ปัจจยัท่ีส่ี คือ  การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปัจจยัท่ีห้า คือ  แรงกระตุน้จากสังคมดา้นช่ือเสียงและ
ปัจจยัท่ีหก คือ  แรงกระตุน้จากนกัลงทุน 

กรอบแนวคิดในการจัดท าวจัิย 

        

 
ตวัแปรต้น 

กลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 7 กลุ่มหลกัทรัพย ์

กลุ่ม 1 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

กลุ่ม 2 กลุ่มสินคา้อุปโภคและบริโภค 

กลุ่ม 3 กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

กลุ่ม 4 กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

กลุ่ม 5 กลุ่มทรัพยากร 

กลุ่ม 6 กลุ่มบริการ 

กลุ่ม 7 เทคโนโลย ี

ตัวแปรตาม 
การริเร่ิมหลกัในแนวทางระดบัชาติ  
หลกัการท่ีตอ้งปฏิบติั   
กฎหมายทั้งในประเทศและกฎหมายสากล   
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
แรงกระตุน้จากสังคมความเส่ียงดา้นช่ือเสียง   
แรงกระตุน้จากนกัลงทุน   
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บทที ่ 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงประยุกต์ ท่ีมุ่งจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประยุกต์ใช้การบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม  และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการน าเอาบญัชีส่ิงแวดลอ้มมาประยุกต์ใชเ้พื่อช่วยในการ
ปรับปุรงผลการด าเนินงาน  จากการท่ีตอ้งศึกษาในลกัษณะดงักล่าวระเบียบวธีิวจิยัจึงเป็นลกัษณะของ
การวจิยัเชิงส ารวจ (Exploratory research)     และเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อให้งานวิจยัไดข้อ้มูลอย่างเพียงพอ จึงก าหนดให้มีการใชเ้คร่ืองมือ
วจิยัทั้งแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหส้ามารถเก็บขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็น(Survey) 
ทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการวิธีการสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง(Semi Structured 
Interview)  ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมาใชป้ระกอบการวเิคราะห์งานวิจยัรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยัมี
ดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เน่ืองจากงานวจิยัน้ีมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะในกลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มประชากรตามการแบ่งกลุ่มของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ  
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเปิดเผยมีจ านวนแน่นอนโดยน ามาจากรายช่ือท่ีแสดงไว้ในบัญชีรายช่ือในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศรายช่ือในเว็บไซด์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ณ 
วนัท่ี 27 เมษายน 2551 (http://www.sec.go.th) ซ่ึงแบ่งออกเป็นกลุ่มทั้ งส้ิน 8 กลุ่ม ผูว้ิจ ัยท าการ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) จากประชากรดงักล่าว โดยคดัเลือกเพียง   
7 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรและอุสาหกรรมอาหาร 2) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 3) กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม 4) กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 5) กลุ่มทรัพยากร 6) กลุ่มบริการ และ7) กลุ่ม
เทคโนโลยี  การท่ีผูว้ิจยัเลือกกลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีเน่ืองจากเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีการด าเนินงานท่ีมีผล
โดยตรงต่อส่ิงแวดล้อม ส่วนกลุ่มธุรกิจการเงินไม่ได้ท าการเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างเน่ืองจากการ
ด าเนินงานมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย  
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ผูว้ิจยัก าหนดจ านวนการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งตามกลุ่มท่ีก าหนด 7 กลุ่มรวม
จ านวนแบบสอบถาม 418 ฉบบัและท าการส่งแบบสอบถามตามจ านวนทั้งหมด จ านวนประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่งแสดงไวใ้นตารางท่ี 3-1   
ตารางที ่3-1 จ านวนประชากรและตัวอย่างเรียงตามกลุ่มหลกัทรัพย์ 

 

 
กลุ่มหลกัทรัพย ์

จ านวน 
บริษทักลุ่มตวัอยา่ง  

(บริษทั) 
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 44 
กลุ่มสินคา้อุปโภคและบริโภค 42 
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 68 
กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 107 
กลุ่มทรัพยากร 25 
กลุ่มบริการ 84 
กลุ่มเทคโนโลยี 37 
รวม 407 

 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช่ในการวจัิย 
 

 3.2.1 การส ารวจความคิดเห็นโดยการใช้แบบสอบถาม 
  ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิส ารวจ (Survey) โดยการส่งแบบสอบถามตรงไปยงัผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีของกลุ่ม
ตวัอย่าง ในการออกแบบสอบถามเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงปริมาณน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามระดบัความ
คิดเห็นแบบ Likert Scale ระดบั 1-5 โดยมีระดบัดงัน้ี 

ระดับLikert Scale   ความคิดเห็น 
5    เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4    เห็นดว้ย 
3    ไม่แน่ใจ 
2    ไม่เห็นดว้ย 
1    ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
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  โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 8 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 และ 2 เป็นค าถามขอ้มูล
เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามและบริษทั ส่วน 3 เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการริเร่ิม
การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในระดบัประเทศ ส่วนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ  ส่วนท่ี  5  เป็นแบบสอบถามระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม   ส่วนท่ี  6  เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้ม   ส่วนท่ี  7  เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัผลกระทบการบญัชีส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนินงานและภาพลกัษณ์ของบริษทั ส่วนท่ี  8  
เป็นค าถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นในปัญหาและอุปสรรคและขอ้เสนอในการประยุกตใ์ชก้าร
บญัชีส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดของค าถามในแบบสอบถามดงัน้ี 

 แบบสอบถามส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผูบ้ริหารฝ่ายบัญชี ประกอบด้วย 7 ค าถาม
ครอบคลุมขอ้มูลส่วนบุคคล อาทิ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงานปัจจุบนั  
ความรู้เก่ียวกบับญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

 แบบสอบถามส่วนที ่2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับบริษทั ประกอบด้วย 11 ค าถามครอบคลุม
ขอ้มูลการด าเนินธุรกิจของบริษทั อาทิ การไดรั้บรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO14000 ผูถื้อหุ้น 
กลุ่มลูกคา้ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 แบบสอบถามส่วนที ่3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการริเร่ิมการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัประเทศ  ประกอบดว้ย 6 ค าถาม ครอบคลุม 2 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ 

3.1 การก าหนดมาตรฐาน กฎระเบียบข้อบังคับ  บทลงโทษเก่ียวกับการจัดท าบัญชี
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 4 ค าถาม 

3.2 การสนบัสนุนจากรัฐในการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 2 ค าถาม 

 แบบสอบถามส่วนที ่4  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใน
ประเทศและต่างประเทศประกอบดว้ย 7 ค าถาม ครอบคลุม 2 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ 

4.1 การก าหนดมาตรฐานการบัญชี  กฎระเบียบข้อบังคับการลงโทษ ท่ีสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535   จ  านวน 2 ค าถาม 

4.2 การก าหนดมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยกบัการจดัท าบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศยโุรปและเอเชีย  จ  านวน 1 ค าถาม 
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 แบบสอบถามส่วนที ่5  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นหลกัการปฏิบติัท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ย 8 ค าถาม ครอบคลุม 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 

5.1 การก าหนดแผนและนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 6 ค าถาม 
5.2 การก าหนดระบบขอ้มูลและระบบบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  จ านวน 2 ค าถาม 

 แบบสอบถามส่วนที ่6  ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 7ค าถาม ครอบคลุม 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 

6.1 การก าหนดแผนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในแผนงานของบริษทั จ านวน 3 ค าถาม 
6.2 การบริหารและการจดัสรรเงินทุนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  จ านวน 2 ค าถาม 
6.3 การก าหนดความรับรับผดิชอบในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 2 ค าถาม 

แบบสอบถามส่วนที่ 7 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านสังคม เก่ียวกบัผลกระทบการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มต่อการด าเนินงานและภาพลกัษณ์ของบริษทั ประกอบดว้ย 10 ค าถาม ครอบคลุม 2 ปัจจยั
หลกั ไดแ้ก่ 

7.1 กลุ่มลูกคา้ และสังคม  ต่อภาพลกัษณ์ การประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
 ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 7 ค าถาม 

7.2 กลุ่มนกัลงทุนและ คู่แข่งขนั  ในดา้นการน าเสนอขอ้มูลของบริษทัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 จ านวน 3 ค าถาม 
 

ระดบัความคิดเห็นของส่วนท่ี 3 – 7 จดัเป็น 5 ระดบั Likert Scale โดยมีค าอธิบายระดบัดงัน้ี 
ระดับ 5 4 3 2 1 

ความคิดเห็น เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

 
แบบสอบถามส่วนที่ 8 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการการประยุกต์ใช้บญัชี

ส่ิงแวดลอ้ม     
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การทดสอบความเช่ือมั่นแบบสอบถาม 
 เม่ือท าการออกแบบสอบถามเสร็จส้ินผูว้ิจยัท าการทดสอบแบบสอบถามโดยไดใ้ห้ผูช้  านาญ 
การจ านวน 2 ท่านสอบทานค าถาม และท า pilot test แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 6 ชุดเพื่อทดสอบ 
Content Validity โดยใชว้ิธีการส่งแบบสอบถามท่ีเป็นชุด pilot test ให้กบัผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบังานดา้นคุณภาพจ านวน 6 ท่าน ตอบแบบสอบถาม และท าการปรับปรุงแบบสอบถาม
ก่อนส่งไปยงักลุ่มตวัอยา่งทางทางไปรษณีย ์พร้อมซองตอบกลบัโดยก าหนดใหส่้งกลบัภายใน 30 วนั 
 

 3.2.2 การสัมภาษณ์แบบกึง่มีโครงสร้าง (Semi – Structured Interview)  
  ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์กบัผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ทราบถึงปัญหาในทางปฏิบติัของการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัญหาอุปสรรคในการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  การสัมภาษณ์เลือก
กลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิเลือกแบบเจาะจง  กลุ่มละ 1 บริษทั  ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากผูป้ฏิบติัการงานดา้น
ส่ิงแวดล้อมและจากนกัวิชาชีพบญัชี  ในแต่ละบริษทัจะสัมภาษณ์ผูบ้ริหารอย่างน้อยดา้นละ 1 คน  
บริษทักลุ่มตวัอย่างน้ีเลือกจากบริษทัท่ีจดัท ารายงานประจ าปีท่ีน าส่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ตามท่ีก าหนดอย่างครบถว้น  ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์จาก 7 กลุ่มดงักล่าว  การ
สัมภาษณ์แต่ละกลุ่มก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีสัมภาษณ์กลุ่มละ 1 บริษทัและการสัมภาษณ์บริษทัละ  2 
ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดล้อมคือ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม   
  แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 ส าหรับผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี แบบ
สัมภาษณ์ชุดท่ี 2 ส าหรับผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ขอ้มูลของแบบสัมภาษณ์ 
ทั้งสองชุดเป็นขอ้มูลท่ีสอดคล้องและเก่ียวขอ้งเพื่อใช้ในการศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบติัของการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัญหาอุปสรรคในการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  
 โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น  5  ส่วนไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั
และผูต้อบสัมภาษณ์   ส่วนท่ี  2 เป็นการสัมภาษณ์ด้านภาครัฐ ในการริเร่ิมและกฎหมายขอ้บงัคบั 
ส่วนท่ี  3 เป็นการสัมภาษณ์ดา้นหน่วยงาน ในหลกัการปฏิบติัและการก ากบัดูแล  ส่วนท่ี 4 เป็นการ
สัมภาษณ์ดา้นสังคม  ในภาพลกัษณ์และความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มลูกคา้ ชุมชน นกัลงทุน ส่วนท่ี 5 ให้
ผูต้อบสัมภาษณ์ล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีมีผลต่อการประยกุตใ์ชบ้ญัชีส่ิงแวดลอ้ม 
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ส่วนที ่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย  6  ค  าถามการสัมภาษณ์ครอบคลุม 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  
1.1 ขอ้มูลของผูต้อบสัมภาษณ์เก่ียวกบัต าแหน่งงาน  ประสบการณ์   ระยะเวลาการท างานใน

บริษทั การอบรมศึกษาหรือมีความรู้เก่ียวกบับญัชีส่ิงแวดลอ้ม   
1.2 ขอ้มูลของบริษทัเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISOO14000 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับภาครัฐในการริเร่ิมและกฎหมายข้อบังคับ  ประกอบด้วย 5 ค าถามการ
สัมภาษณ์ครอบคลุม  3 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ 

2.1 ความชดัเจนของนโยบายของรัฐ  และความแตกต่างของลกัษณะธุรกิจ  
2.2 พระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535กบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  และการก าหนด

เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชีในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 
2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาครัฐ 
 

ส่วนที่  3  ขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน  ในหลกัการปฏิบติัและการก ากบัดูแล  ประกอบดว้ย 5 ค าถาม 
การสัมภาษณ์ครอบคลุม  3 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ 

3.1 การวางแผนนโยบายหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในจดัท าและจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม   

3.2 การประยุกต์ใช้เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มและการจดัท ารายงาน  การน าเสนอ
รายงานส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอก 

3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัและ
การก ากบัดูแลกิจการ 

 
ส่วนที่  4 ขอ้มูลเก่ียวกบัด้านสังคม  ประกอบด้วย 4 ค าถามการสัมภาษณ์ครอบคลุม 3 ปัจจยัหลกั
ไดแ้ก่   

4.1 แผนงานประจ าปีของบริษทัมีการก าหนดในเร่ืองเก่ียวกบัแผนและนโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัโครงการพฒันาสังคมและชุมชนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั  

4.2 การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาสังคมในรายงานประจ าปีของบริษทัมีผลต่อการ
ยอมรับของลูกคา้และนกัลงทุน 
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ส่วนที่  5 การล าดับความส าคัญของปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้บญัชีส่ิงแวดล้อม  ให้ผูต้อบ
สัมภาษณ์ล าดบัปัจจยัท่ีมีความส าคญัแรกเป็นล าดบัท่ี 1  การก าหนดล าดบัความส าคญัมี 6 ปัจจยัคือ   
 1. การริเร่ิมของภาครัฐบาล   
 2. กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในประเทศและต่างประเทศ  
 3. หลกัการในการปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร   
 4. การก ากบัดูแลกิจการดา้นส่ิงแวดลอ้ม   
 5. ดา้นลูกคา้และสังคม   
 6. ดา้นนกัลงทุน  
  
การทดสอบความเช่ือมั่นแบบสัมภาษณ์ 
     ก่อนการออกสัมภาษณ์ผูว้จิยัท  าการออกแบบสัมภาษณ์โดยไดใ้หผู้ช้  านาญการจ านวน 2 ท่าน
สอบทานค าถาม และท าการทดสอบแบบสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบังานดา้นคุณภาพจ านวน 2 ท่าน ตอบแบบสัมภาษณ์ และท าการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์
ก่อนท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง  

 การเขา้สัมภาษณ์ผูว้ิจยัจดัท าจดหมายติดต่อขอเขา้สัมภาษณ์ บอกรายละเอียดหัวข้อในการ
สัมภาษณ์ และเวลาส าหรับการสัมภาษณ์   ซ่ึงการเขา้สัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะเขา้สัมภาษณ์ตามวนัเวลาใน
จดหมายตอบรับตามท่ีผูต้อบสัมภาษณ์และก าหนดวนัเวลาในการเขา้สัมภาษณ์   ในการสัมภาษณ์
ผูว้ิจยัช้ีแจงให้ผูต้อบสัมภาษณ์ทราบถึงขอบเขต  วตัถุประสงค์ของการท างานงานวิจยัและการเก็บ
ขอ้มูลในการสัมภาษณ์จะเป็นความลบั  ก่อนการเร่ิมสัมภาษณ์จะขออนุญาตใชเ้ทปบนัทึกเสียงก่อน
ทุกคร้ัง ในกรณีท่ีไม่สามารถใชเ้ทปบนัทึกเสียงผูว้จิยัใชว้ธีิการจดบนัทึกขอ้มูลในการสัมภาษณ์ 

 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลใน 2 ลกัษณะดงัน้ี 

- ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บจากแบบสอบถามท่ีตอบกลบัโดยผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีของ
บริษทักลุ่มตวัอย่าง มีแบบสอบถามท่ีถูกตีกลบัเน่ืองกิจการยา้ยท่ีอยูแ่ละเลิกกิจการมีจ านวน
ทั้งส้ิน 2 ฉบบั และเม่ือครบก าหนดการเก็บแบบสอบถามได้รับแบบสอบถามทั้งส้ิน 134 
ฉบบัซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งส้ิน 134 ฉบบั จึงสรุปว่ามีอตัราผลตอบกลบัร้อยละ 
32 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั(Aaker, Kumar and Say, 2001) ท่ีน าเสนอวา่การส่งแบบสอบถามตอ้ง
ไดรั้บอยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จึงเป็นท่ียอมรับได ้
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- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) การเก็บขอ้มูลมาจากการศึกษาคน้ควา้ทางเอกสาร โดย
ศึกษาขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีการจดัท าในเร่ือง
ทศันคติของนกับญัชีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม   การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับญัชี
ส่ิงแวดล้อม   ความคิดเห็นของนักบญัชีต่อแนวทางในการจดัท ารายงานและการเปิดเผย
ขอ้มูลการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับสังคมศาสตร์โดยมีสถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. ใช้เคร่ืองมือสถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการวดัการกระจาย (dispersion) เช่น ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. ใช้เคร่ืองมือทางสถิติอนุมาน (Inference Statistics) ประกอบด้วยการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ Anova  

3. ใช้เคร่ืองการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ส าหรับข้อมูลภาพท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์โดยท าการจดักลุ่มของค าถามจากการสัมภาษณ์เพื่อหาความถ่ีในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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บทที ่4 

ผลการวจิยั 
 
 

 จากการเก็บขอ้มูลใน 2 ลกัษณะผูว้จิยัจึงน าเสนอผลการวจิยัแยกออกเป็น 2  ตอนโดยในบทท่ี  
4 น าเสนอผลวิจยัจากแบบสอบถามและบทท่ี 5 จะเป็นการน าเสนอผลงานวิจยัท่ีได้มากจากการ
สัมภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 ผลการวจิยัจากการส่งแบบสอบถามท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 134 ฉบบัตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด  แบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมดได้น ามาจดัท าดชันีและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามและพบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกฉบบั  ตารางท่ี 4-1  แสดงถึง
จ านวนแบบสอบถามท่ีส่ง และจ านวนแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบั 

ตารางที ่4-1 สรุปแบบสอบถามทีไ่ด้รับการตอบกลบั 

 จ านวนแบบสอบถาม 
ท่ีส่ง 

จ านวนแบบสอบถาม 
ท่ีไดรั้บกลบั 

 
% 

1.  กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม 44 15 3.68 
2.  กลุ่มสินคา้อุปโภคและบริโภค 42 13 3.19 
3.  กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 68 17 4.17 
4.  กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 107 29 7.13 
5.  กลุ่มทรัพยากร 25 10 2.46 
6.  กลุ่มบริการ 84 34 8.35 
7.  กลุ่มเทคโนโลย ี 37 16 3.94 

รวม 407 134 32.92 
 
 จากจ านวนของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบั   ผูว้ิจยัจึงก าหนดให้ท าการวิเคราะห์ผลแยกตาม
กลุ่มธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
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ตอนที ่ 1  ลกัษณะประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์คุณลกัษณะและลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างใช้เคร่ืองมือสถิติพรรณนาในการ
วิเคราะห์ โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ขอ้มูล
บริษทัของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยการค านวณหาสัดส่วนอตัราร้อยละ รายละเอียดแสดงไวใ้นตารางท่ี 4-2 
และตารางท่ี 4-3 ตามล าดบั 

ตารางที4่-2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามคุณลกัษณะบริษัทในกลุ่มธุรกจิ 
 คุณลกัษณะ         กลุ่มธุรกจิ 
 เกษตร 

และอุต
สาห 
กรรม 

สินคา้
อุปโภค
และ

บริโภค 

สินคา้
อุตสาห 
กรรม 

อสังหา 
ริมทรัพย์
และ

ก่อสร้าง 

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลย ี รวม 
(%) 

เพศ         
ชาย 46.7 15.4 17.6 37.9 30.0 20.6 25.0 27.6 
หญิง 53.3 84.6 82.4 62.1 70.0 79.4 75.0 72.4 
N(คน) 15 13 17 29 10 34 16 134 
อาย ุ         
นอ้ยกวา่ 35ปี 13.3 23.0 5.9 13.8 20.0 17.6 18.8 15.6 
มากกวา่ 35ปีข้ึนไป 86.7 77.0 94.1 86.2 80.0 84.2 81.2 84.4 
ระดบัการศึกษา         
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

53.3 
 

38.5 
 

47.1 
 

55.2 
 

40.0 
 

38.2 
 

50.0 
 

46.3 
สูงกวา่ปริญญาตรี 46.7 61.5 52.9 44.8 60.0 61.8 50.0 53.7 
ประสบการณ์ในการ
ท างานดา้นบญัชี 

        

นอ้ยกวา่10 ปี 20.0 23.1 5.9 13.7 10.0 14.7 12.6 14.2 
มากกวา่ 10 ปี 80.0 76.9 94.1 86.3 90.0 85.3 87.4 85.8 
ต าแหน่งงาน         
ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี 66.7 69.2 94.1 82.8 60 94.1 81.2 82.2 
เจา้หนา้ฝ่ายบญัชี 33.3 30.8 5.9 17.2 40 5.9 18.8 17.8 
ความรู้เร่ืองการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม 

        

ไม่มีความรู้ 13.3 38.5 23.5 34.5 30 41.2 18.8 30.6 
มีความรู้ 86.7 61.5 76.5 65.5 70 58.8 81.2 69.4 
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 จากตาราง 4-2 แสดงให้เห็นว่ามี ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 72.4 และมีอายุมากวา่ 35 ข้ึนไปร้อยละ 84.4  ระดบัการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามมี
วุฒิการศึกษามีจ านวนท่ีไม่แตกต่างกนัมากคือในระดบัปริญญาตรีในอตัราร้อยละ 46.3 และสูงกว่า
ปริญญาตรีในอตัราร้อยละ 53.7  ส าหรับประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชีส่วนใหญ่อยูใ่นระหวา่ง 
10 ปีข้ึนไปในอตัราร้อยละ 85.8  ต าแหน่งงานในปัจจุบนัในต าแหน่งผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีในอตัรา 
ร้อยละ 82.2 และรู้ในเร่ืองการบญัชีส่ิงแวดลอ้มแต่ไม่ทราบรายละเอียดการจดัท าในอตัราร้อยละ 69.4  
และมีเพียงอตัราร้อยละ 30.6 ท่ีไม่ทราบในเร่ืองการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

ตารางที ่4-3 ร้อยละของบริษัทกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามคุณลกัษณะบริษัทในกลุ่มธุรกิจ 
 คุณลกัษณะ    กลุ่มธุรกจิ 

 เกษตร 
และอุต
สาห 
กรรม 

สินคา้
อุปโภค
และ

บริโภค 

สินคา้ 
อุต
สาห 
กรรม 

อสัง 
หา 

ริมทรัพย์
และ

ก่อสร้าง 

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลย ี รวม 
(%) 

การขอรับรองมาตรฐาน 
ISO14000 

        

ไดรั้บ 20.0 38.5 64.7 13.8 70.0 26.5 37.5 33.6 
ยงัไม่ไดรั้บ 80.0 61.5 35.3 86.2 30.0 73.5 62.5 66.4 
การขอส่งเสริมการ
ลงทุน B.O.I.  

        

ขอ 80.0 61.5 58.8 3.4 60.0 32.4 50.0 41.8 
ไม่ขอ 20.0 38.5 41.2 96.6 40.0 67.6 50.0 58.2 
ระยะเวลาด าเนินงาน         
นอ้ยกวา่ 15 ปี 6.7 15.4 23.5 34.5 10.0 17.7 49.3 23.9 
มากวา่ 15 ปี 93.3 84.6 76.5 65.5 90.0 82.4 50.7 76.1 
สาขาของกิจการ         
ไม่มีสาขา 10.0 7.7 35.3 58.6 60.0 55.9 37.5 44.0 
มีสาขาในประเทศ 80.0 76.9 64.7 41.4 30.0 35.3 56.3 53.7 
มีสาขาต่างประเทศ 10.0 15.4 - - 10.0 8.8 6.2 2.3 
จ านวนพนกังาน         
นอ้ยกวา่ 150 คน - 15.4 17.7 31.0 30.0 11.7 12.5 17.2 
มากกวา่ 150 คน 100 84.6 82.4 69.0 70.0 88.3 87.5 82.8 
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ตารางที ่4-3 (ต่อ)             

คุณลกัษณะ    กลุ่มธุรกจิ    
 เกษตร 

และอุต
สาห 
กรรม 

สินคา้
อุปโภค
และ

บริโภค 

สินคา้ 
อุต
สาห 
กรรม 

อสัง 
หา 

ริมทรัพย์
และ

ก่อสร้าง 

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลย ี รวม 
(%) 

 

เกษตร 
และอุต
สาห 
กรรม 

สินคา้
อุปโภค
และ

บริโภค 

สินคา้ 
อุต
สาห 
กรรม 

อสัง 
หา 

ริมทรัพย์
และ

ก่อสร้าง 

ทรัพยากร บริการ เทคโนโลย ี รวม 
(%) 

ทุนจดทะเบียน         
นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท 13.3 7.7 - - - 5.8 12.5 5.2 
มากกวา่ 50 ลา้นบาท 86.7 92.3 100 100 100 94.2 87.5 94.8 
รายไดห้ลกัเฉล่ีย 
ต่อปี 

        

นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท 6.7 7.7 - 10.3 - 11.8 6.3 7.4 
มากกวา่ 50  ลา้นบาท 93.3 92.3 100 89.7 100 88.2 93.8 92.6 
สินทรัพยร์วม         
นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท - - - - - 5.8 6.3 2.2 
มากกวา่  50  ลา้นบาท 100 100 100 100 100 94.2 93.8 97.8 
สดัส่วนการถือหุน้         
ผูถื้อหุน้ไทย 100% 26.7 7.7 23.5 20.7 10.0 11.8 18.8 17.2 
ผูถื้อหุน้ต่างชาตินอ้ย
กวา่ 25% 

 
66.6 

 
84.6 

 
70.6 

 
79.3 

 
90.0 

 
88.2 

 
62.4 

 
78.3 

ผูถื้อหุน้ต่างชาติ
มากกวา่ 25% 

 
6.7 

 
7.7 

 
5.9 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18.8 

 
4.5 

กลุ่มลูกคา้         
ภายในประเทศ 60.0 69.2 88.2 96.6 80.0 82.4 81.3 83.6 
ต่างประเทศ 40.0 30.8 11.8 3.4 20.0 17.6 18.7 16.4 
หน่วยงาน 
ท่ีรับผดิชอบ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

        

ฝ่ายผลิต 46.7 15.4 11.8 31.0 10.0 2.9 6.3 17.2 
ฝ่ายคุณภาพ 26.7 46.2 41.2 20.7 50.0 32.4 31.3 32.8 
ฝ่ายบริหาร 26.6 38.4 41.1 38.0 40.0 52.9 43.6 41.8 
ไม่มี - - 5.9 10.3 - 11.8 18.8 8.2 
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 จากตารางท่ี 4-3 แสดงขอ้มูลของบริษทักลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงสามารถท าการสรุปคุณลกัษณะของ
บริษทัออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1.  การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO14000 พบว่า  กลุ่มบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามท่ียงั
ไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000  มีประมาณร้อยละ 67 ของกลุ่มบริษทัทั้งหมด  
ซ่ึงบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม และกลุ่มบริษัทท่ีได้รับรองมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้ม ISO14000 มากท่ีสุดคือ กลุ่มธุรกิจทรัพยากรและรองลงมาคือกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 
และจากบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามประมาณร้อยละ 42   บริษทัมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้น
ส่ิงแวดล้อม คือ ฝ่ายบริหาร ซ่ึงกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ  
ฝ่ายผลิต แต่กลุ่มธุรกิจทรัพยากรหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และมีการขอส่งเสริม
การลงทุน B.O.I บริษทัท่ีขอส่งเสริมการลงทุนอยู่ในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมประมาณ
อตัราร้อยละ 80  
 2.  การด าเนินงานของธุรกิจ  พบวา่บริษทัส่วนใหญ่มีระยะเวลาด าเนินงานมากกวา่ 15 ปีถึง
ร้อยละ 76 และร้อยละ 54  ส่วนใหญ่มีสาขาในประเทศ จ านวนพนกังานของบริษทัมีจ านวนมากกวา่ 
150 คนในร้อยละ 83  และสัดส่วนการถือหุน้เป็นผูถื้อหุน้ไทยร้อยละ 17 และมีการถือหุ้นของต่างชาติ 
25 % ในร้อยละ 78 กลุ่มลูกคา้ของส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ในประเทศประมาณร้อยละ 84 
 3.  ขนาดของธุรกิจ  พบวา่บริษทัท่ีตอบแบบสอบถามร้อยละ 95 มีทุนจดทะเบียนมากกวา่ 50 
ลา้นบาท  มีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 50 ลา้นบาทในร้อยละ 93 และมีสินทรัพยร์วมมากกวา่ 50 ลา้นบาท
ในร้อยละ 98 

 ผลจาการส ารวจน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง  ในการวิเคราะห์ผลการวิจยั
จะน าเอาคุณลกัษณะทั้ง 3 ประเภทไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มISO14000 การด าเนินงาน
ของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ มาศึกษาในลักษณะของธุรกิจและทดสอบความสัมพนัธ์ว่าจะส่งผล
อยา่งไรต่อการประยกุตใ์ชบ้ญัชีส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะแสดงผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีในตอนท่ี 3 
 
ตอนที ่ 2  การศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ในการศึกษาความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้บญัชี
ส่ิงแวดลอ้มทั้ง 6 ปัจจยั  ผูว้จิยัจะท าการวเิคราะห์และแปลความหมายของแต่ละกลุ่มปัจจยัจากค่าเฉล่ีย
ระดบัความคิดเห็นตาม Likert Scale จากนั้นท าการทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นใน
ระหว่างกลุ่มธุรกิจ  โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One-way Anova ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 
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4.1 ปัจจัยเกีย่วกบัการริเร่ิมการจัดท าบัญชีส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศ 

 ปัจจยัเก่ียวกบัการริเร่ิมการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในระดบัประเทศ ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้
ไดแ้ก่ การก าหนดมาตรฐาน กฎระเบียบขอ้บงัคบั บทลงโทษเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม และ
การสนบัสนุนจากภาครัฐในการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม   ดงันั้นในการวิเคราะห์และแปลความหมาย
ระดบัความคิดเห็นจะรายงานแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

 4.1.1 การก าหนดมาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับ  บทลงโทษ  
 ค าถามในหวัขอ้น้ีมุ่งท่ีศึกษาถึงภาครัฐกบัการจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการก าหนดการ
จดัท ารายงานรายละเอียดเก่ียวกบัต้นทุนส่ิงแวดล้อม  มาตรฐานการจดัท าบญัชีส่ิงแวดล้อม  การ
ตรวจสอบและบทลงโทษ ผลจากการสอบถามในตารางท่ี 4-4 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงในทุกหวัขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในท านองเดียวกนั
คือ “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก” และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหวา่งกลุ่ม
ธุรกิจทั้ง 7 กลุ่ม พบวา่ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในแต่ละหวัขอ้ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญั 

ตาราง 4-4  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทดสอบของปัจจัยเกีย่วกบัการริเร่ิมการจัดท า
บัญชีส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศ 
 

2.1.1 การก าหนดมาตรฐาน ระเบียบขอ้บงัคบั  
 บทลงโทษ  

_ 
X 

 
SD 

แปลความหมาย 
 

F 
Sig 
(0.05) 

1. รัฐมีการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มเพ่ือแสดง
 รายละเอียดตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 

3.80 .802 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.295 .938 

2.  รัฐควรก าหนดมาตรฐานการบญัชีในการ
 จดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

3.67 .821 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.583 .743 

3.  รัฐตอ้งมีกฎระเบียบบงัคบัและมาตรฐาน
 ในการตรวจสอบและบทลงโทษเก่ียวกบั
 การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

3.62 .908 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.313 .929 

4.  รัฐควรก าหนดใหธุ้รกิจทีเกิดมลภาวะและ
 กระทบส่ิงแวดลอ้ม  ใหแ้สดงตน้ทุนหรือ
 งบประมาณเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใน
 รายงานทางการเงิน 

3.95 .718 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.899 .498 
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 4.1.2 การสนับสนุนจากภาครัฐ 
ค าถามในหวัขอ้น้ีตอ้งการศึกษาถึงการสนบัสนุนจากภาครัฐในการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มใน

ดา้นเก่ียวกบัภาษี ดา้นการจดัอบรมสัมมนาในการให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  จาก
ตารางท่ี4-5 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงพบวา่อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยค่อนขา้งมาก  และเม่ือทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มธุรกิจทั้ง 7 กลุ่ม
พบวา่ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในแต่ละหวัขอ้ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

ตาราง4-5 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทดสอบของปัจจัยเกีย่วกบัการริเร่ิมจัดท าบัญชี
ส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศ 
 

2.1.2 การสนบัสนุนจากรัฐ  _ 
X 

 
SD 

แปล
ความหมาย 

 
F 

Sig 
(0.05) 

1. รัฐควรมีการสนบัสนุนการจดัท าบญัชี
 ส่ิงแวดลอ้มโดยมีการก าหนดนโยบายใน
 การลดภาษีหรือใหสิ้ทธิประโยชน์
 ทางดา้นการคา้กบักิจการท่ีมีการจดัท า
 บญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

4.15 .677 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.924 .480 

2.  รัฐควรจดัสมัมนาดา้นการจดัท าบญัชี
 ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
 ส่ิงแวดลอ้ม 

4.20 .646 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.614 .719 

  
 4.1.3 สรุปผลวจัิย 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัเก่ียวกับการริเร่ิมการจัดท าบญัชีส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศ   
ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มธุรกิจแสดงความคิดเห็นในท านองเดียวกนัคือความเห็น
ดว้ยค่อนขา้งมากกบัภาครัฐท่ีตอ้งมีการสนับสนุนเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐาน ระเบียบขอ้บงัคบั 
บทลงโทษ และการจดัอบรมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งควรมีแรง
กระตุ้นให้กบัภาคธุรกิจเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดล้อมในด้านภาษีหรือตน้ทุนท่ีเกิดจากการ
จดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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4.2 ปัจจัยเกีย่วกบักฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ 
 ปัจจยัเก่ียวกบักฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มในประเทศและต่างประเทศ ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้
ได้แก่ การก าหนดมาตรฐาน กฎระเบียบข้อบังคับการลงโทษท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535    และแนวทางในการก าหนดมาตรฐานการบญัชีส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย
กบัเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม กบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มของประเทศแถบยุโรปหรือแถบ
เอเชีย ดงันั้นในการวเิคราะห์และแปลความหมายระดบัความคิดเห็นจะรายงานแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

 4.2.1 การก าหนดมาตรฐานการบัญชี กฎระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษ กับ พระราชบัญญัติ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535  
 ค าถามในหัวขอ้น้ีมุ่งท่ีศึกษาถึงการ มาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม
การตรวจสอบและบทลงโทษ   และการก าหนดมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดท าบัญชี
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มของประเทศแถบยโุรปและเอเชีย    ผลจาก
การสอบถามในตารางท่ี 4-6 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงในทุก
หวัขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในท านองเดียวกนัคือ “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก” และเม่ือ
ท าการทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหว่างกลุ่มธุรกิจทั้ง 7 กลุ่ม พบว่าระดบัความ
คิดเห็นของแต่ละกลุ่มในแต่ละหวัขอ้ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
ตาราง 4-6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทดสอบของปัจจัยเกี่ยวกับกฎหมายด้าน
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยและต่างประเทศ 
2.2.1 การก าหนดมาตรฐานการบญัชี  
 ระเบียบขอ้บงัคบับทลงโทษกบั 
 พระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้มพ.ศ.
 2535  

- 
X 

 
SD 

 
แปลความหมาย 

 
F 

Sig 
(0.05) 

1. การก าหนดมาตรฐานการบญัชี
 เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย ควร
 สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัดา้น
 ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

3.81 .809 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก .486 .818 

2. การก าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัและ
 มาตรฐานในการตรวจสอบและ
 บทลงโทษควรศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
 พระราชบญัญติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 พ.ศ.2535 

3.82 .716 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก .639 .699 

3.  การก าหนดมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบั
 ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยควร
 ท าการศึกษาจากประเทศยโุรปและเอเชีย 

3.50 .811 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 1.094 .370 
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4.2.2 สรุปผลวจัิย 
จากการศึกษาวจิยัในเร่ืองปัจจยัเก่ียวกบักฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มในประเทศและต่างประเทศ  

ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มธุรกิจแสดงความคิดเห็นในท านองเดียวกนัคือเห็นดว้ย
ค่อนข้างมากในการจัดท าบัญชีส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยควรมีก าหนดมาตรฐานการบัญชี
กฎระเบียบขอ้บงัคบัและบทลงโทษให้มีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535  
และควรมีการศึกษาแนวทางการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มของประเทศในแถบยโุรปและเอเชีย  
 
4.3 ปัจจัยเกีย่วกบัหลกัการปฏิบัติทีบ่ริษัทต้องปฏิบัติเกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อม 
 ปัจจยัเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ย 2 หวัขอ้
ไดแ้ก่ การก าหนดแผนและนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และการก าหนดระบบขอ้มูลและระบบบญัชี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นในการวิเคราะห์และแปลความหมายระดบัความคิดเห็นจะรายงานแต่ละ
หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

 4.3.1 การก าหนดแผนและนโยบายเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม  
ค าถามในหวัขอ้น้ีตอ้งการศึกษาถึงการก าหนดแผนนโยบาย  วตัถุประสงค์และเป้าหมายใน

การด าเนินงานของกิจการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม จากตารางท่ี4-7แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงพบวา่อยู่ในระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก  และเม่ือทดสอบความแตกต่าง
ในระดบัความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มธุรกิจทั้ง 7 กลุ่มพบวา่ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในแต่ละ
หวัขอ้ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตาราง 4-7 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทดสอบของปัจจัยเกีย่วกบัหลกัการปฏิบัติที่
บริษัทต้องปฏิบัติเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
 

2.3.1 การก าหนดแผนและนโยบายเก่ียวกบั
 ส่ิงแวดลอ้ม 

 
X 

 
SD 

 
แปลความหมาย 

 
F 

Sig 
(0.05) 

1. การประเมินหรือตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มท่ี
 มีต่อกิจการ 

4.05 .549 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.702 .648 

2. การก าหนดแผนหรือนโยบายเก่ียวกบั
 ส่ิงแวดลอ้ม 

4.08 .521 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.431 .857 

3. การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
 การด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี
 ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

3.90 .626 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.286 .943 

4. การก าหนดแผนงานและหน่วยงานบุคคล
 ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชี
 ส่ิงแวดลอ้ม 

3.91 .607 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.142 .990 

5. การก าหนดการประชาสมัพนัธ์ดา้น
 ส่ิงแวดลอ้มภายในภายนอกบริษทั 

4.07 .583 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.396 .881 

6. การประเมินผลการปฏิบติังานดา้น
 ส่ิงแวดลอ้มทุกหน่วยงานของบริษทัท่ี
 เก่ียวขอ้ง 

3.98 .631 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.409 .872 

 
4.3.2 การก าหนดระบบข้อมูลและระบบบัญชีเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

ค าถามในหัวขอ้น้ีตอ้งการศึกษาถึงการก าหนดเก่ียวกบัขอ้มูลและระบบบญัชีในการจดัท า
บญัชีส่ิงแวดลอ้ม  จากตารางท่ี4-8 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม   ซ่ึง
พบวา่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก และเม่ือทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหวา่ง
กลุ่มธุรกิจทั้ง 7 กลุ่มพบวา่ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในแต่ละหวัขอ้ไม่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญั 
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ตาราง 4-8 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทดสอบของปัจจัยเกีย่วกบัหลกัการปฏิบัติที่
บริษัทต้องปฏิบัติเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
 

2.3.2  การก าหนดระบบขอ้มูลและระบบ
 บญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 
X 

 
SD 

 
แปลความหมาย 

 
F 

Sig 
(0.05) 

1. การก าหนดแผนงานเก่ียวกบัการศึกษา
 และการจดัฝึกอบรมดา้นการจดัท าบญัชี
 ส่ิงแวดลอ้ม 

4.01 .631 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.652 .907 

2. การก าหนดระบบขอ้มูลและระบบบญัชี
 เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

3.91 .555 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.257 .956 

 
 4.3.3 สรุปผลวจัิย 

จากการศึกษาวิจัยในเร่ืองปัจจัยเก่ียวกับหลักการปฏิบัติท่ีบริษัทต้องปฏิบัติเ ก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มธุรกิจแสดงความคิดเห็นในท านองเดียวกนั
คือเห็นดว้ยค่อนขา้งมากเก่ียวกบับริษทัควรมีการก าหนดแผนงานนโยบาย  วตัถุประสงคเ์ป้าหมายใน
การจดัการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของบริษทั รวมทั้งการจดัฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม   
และการก าหนดหน่วยงานหรือบุคคลท าหน้าท่ีเก่ียวกับข้อมูลและรายงานเก่ียวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อก าหนดระบบขอ้มูลและระบบบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบริษทั  
 
4.4 ปัจจัยเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีด้านส่ิงแวดล้อม 
 ปัจจยัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ย 3 หัวขอ้ไดแ้ก่ การ
ก าหนดแผนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในแผนงานของบริษทั  การบริหารการจดัสรรเงินทุนดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและการก าหนดความรับผิดชอบในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   ดงันั้นในการวิเคราะห์และ
แปลความหมายระดบัความคิดเห็นจะรายงาน 
แต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

 4.4.1 การก าหนดแผนเกีย่วกับส่ิงแวดล้อมในแผนงานของบริษัท 
ค าถามในหัวขอ้น้ีมุ่งท่ีศึกษาถึงการก าหนดแผนงานเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในแผนงานของ

บริษทัเป็นแผนระยะสั้นหรือแผนระยะยาว ในดา้นการพฒันาความรู้และการจดัโครงการกิจกรรม
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ผลจากการสอบถามในตารางท่ี 4-9 
แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงในทุกหวัขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นในท านองเดียวกันคือ “เห็นด้วยค่อนข้างมาก” และเม่ือท าการทดสอบความ
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แตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหว่างกลุ่มธุรกิจทั้ง 7 กลุ่ม พบวา่ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม
ในแต่ละหวัขอ้ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ตาราง 4-9 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทดสอบของปัจจัยเกีย่วกบัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ีด้านส่ิงแวดล้อมด้านการวางแผนงานของบริษัทเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม  

2.4.1 การก าหนดแผนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
 ในแผนงานของบริษทั 

 
X 

 
SD 

 
แปลความหมาย 

 
F 

Sig 
(0.05) 

1. การก าหนดแผนหรือนโยบายเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มเป็นแผนระยะสั้นและแผน
ระยะยาวของบริษทั 

4.00 .548 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

1.638 .142 
 

2. การพฒันาความรู้ทางดา้นระบบ 
การบริหารส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานที
เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4.14 .537 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.844 .539 

3. การจดัท า โครงการ/กิจกรรม ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัใหเ้ป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

4.11 .557 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

.548 .771 

 
 4.4.2 การบริหารและการจัดสรรเงินทุนด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 ค  าถามในหัวข้อน้ีมุ่งท่ีศึกษาถึงการจัดสรรและการาจัดหาเงินทุนรวมทั้ งการจัดท า
งบประมาณการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั   ผลจากการสอบถามจากในตารางท่ี4-10 แสดงค่าเฉล่ีย
ของระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงในทุกหัวขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นในท านองเดียวกนัคือ “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก” และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างในระดบั
ความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มธุรกิจทั้ง 7 กลุ่ม พบวา่ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในแต่ละหวัขอ้ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตาราง 4-10  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทดสอบของปัจจัยเกี่ยวกบัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ีด้านส่ิงแวดล้อมด้านการบริหารและจัดสรรเงินทุนเกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อมของบริษัท  

 

2.4.2 การบริหารและการจดัสรรเงินทุนดา้น
 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 
X 

 
SD 

 
แปลความหมาย 

 
F 

Sig 
(0.05) 

1. การจดัสรรงบประมารหรือเงินทุนท่ี
 เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการจดัท า
 บญัชีส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

3.94 .572 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

1.584 .157 

2. การจดัหาเงินทุนและจดัสรรงบประมาณ
 ในเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
 กบัส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

3.93 .630 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

1.683 .130 

 

 4.4.3 การก าหนดความรับผดิชอบในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 ค าถามในหวัขอ้น้ีมุ่งท่ีศึกษาถึงการก าหนดหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการรับผิดชอบเก่ียวกบัการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัหาเงินทุนและงบประมาณ  ผลจากการสอบถามในตารางท่ี 4-11 แสดง 
ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงในทุกหวัขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมี ระดบั
ความคิดเห็นในท านองเดียวกนัคือ เห็นด้วยค่อนขา้งมากและเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างใน
ระดบัความคิดเห็นระหว่างกลุ่มธุรกิจทั้ง 7 กลุ่ม พบว่าระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในแต่ละ
หวัขอ้ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ตาราง 4-11 ค่าเฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทดสอบของปัจจัยเกีย่วกบัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ีด้านส่ิงแวดล้อม   ด้านการการก าหนดหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
 

2.4.3 การก าหนดความรับผิดชอบในการ
 จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 
X 

 
SD 

 
แปลความหมาย 

 
F 

Sig 
(0.05) 

1. การก าหนดใหมี้หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบโดยตรงทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ในเร่ืองของงบประมาณและการจดัหา
เงินทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3.91 .677 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก .682 .665 

2. การก าหนดใหมี้หน่วยงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง
และสามารถรายงานน าเสนอขอ้มลูท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
ไดโ้ดยตรง 

3.95 .653 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 1.151 .337 
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 4.4.4 สรุปผลวจัิย 
ผลการศึกษาวิจยัในเร่ืองปัจจัยเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีด้านส่ิงแวดล้อมผูต้อบ

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มธุรกิจแสดงความคิดเห็นในท านองเดียวกันคือเห็นด้วย
ค่อนขา้งมากเก่ียวกบับริษทัควรมีการก าหนดแผนงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นแผนงานของบริษทัทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวในแผนงานประจ าปีของบริษทั    และการก าหนดแผนงานควรมีเร่ืองเก่ียวกบั
การพฒันาความรู้ทางดา้นระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มใหก้บัส่วนงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  การจดัการ
เก่ียวกบัโครงการกิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มให้เป็นระบบและต่อเน่ือง  รวมทั้งการจดัหาเงินทุน
และการจดัท างบประมาณเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 
4.5 ปัจจัยเกีย่วกบัด้านสังคม 
 ปัจจยัเก่ียวกบัดา้นสังคม ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้และสังคมดา้นภาพลกัษณ์
ของบริษทั  กบักลุ่มนักลงทุน   ดงันั้นในการวิเคราะห์และแปลความหมายระดบัความคิดเห็นจะ
รายงานแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

 4.5.1 ด้านกลุ่มลูกค้าและสังคมด้านภาพลกัษณ์ของบริษัท 
 ค าถามในหัวขอ้น้ีมุ่งท่ีศึกษาการจดัท าบญัชีส่ิงแวดล้อมกบัภาพลักษณ์ของบริษทัต่อกลุ่ม
ลูกคา้ในการเลือกสินคา้ของบริษทั   ผลจากการสอบถามในตารางท่ี 4-12แสดงค่าเฉล่ียของระดบั
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงในทุกหัวขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นใน
ท านองเดียวกันคือ “เห็นด้วยค่อนขา้งมาก” และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างในระดับความ
คิดเห็นระหวา่งกลุ่มธุรกิจทั้ง 7 กลุ่ม พบวา่ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในแต่ละหวัขอ้ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตาราง 4-12  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทดสอบของปัจจัยเกี่ยวกบัด้านสังคม 
เกีย่วกบักลุ่มลูกค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท 

2.5.1 กลุ่มลูกคา้และสงัคมเก่ียวกบั
 ภาพลกัษณ์ของบริษทั 

 
X 

 
SD 

 
แปลความหมาย 

 
F 

Sig 
(0.05) 

1. กิจการท่ีมีภาพลกัษณ์เก่ียวกบัการ
 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมีผลต่อการยอมรับ
 ของลูกคา้ 

4.05 .653 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก .737 .621 

2. การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการอนุรักษ ์
 ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการยอมรับของ
 สงัคม 

4.16 .624 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก .915 .486 

3. ผลิตภณัฑท่ี์มีการอนุรักษแ์ละไม่ท าลาย
 ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือของ
 ลูกคา้ 

3.93 .640 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก .633 .704 

4. ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีการรับรอง
 มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 (ฉลากเขียว) เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

3.96 .665 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 1.331 .248 

5. ผลิตภณัฑท่ี์หมดการใชง้านและสามารถ
 น าไปใชง้านอ่ืนไดอี้ก(recycle) เป็นท่ี
 ตอ้งการของสงัคม 

3.90 .734 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 1.197 .312 

6. สภาพแวดลอ้มของชุมชนรอบธุรกิจมีผล
 ต่อการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
 ส่ิงแวดลอ้ม 

3.93 .656 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก .899 .498 

7. การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี
 ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกแสดง
 ถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 

4.14 .684 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก .693 .656 

 
4.5.2 ด้านกลุ่มนักลงทุน 

 ค าถามในหวัขอ้น้ีมุ่งท่ีศึกษาการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มของบริษทัต่อกลุ่มนกัลงทุน  ผลจาก
การสอบถามในตารางท่ี 4-13 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงในทุก
หวัขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในท านองเดียวกนัคือ “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก” และเม่ือ
ท าการทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหว่างกลุ่มธุรกิจทั้ง 7 กลุ่ม พบว่าระดบัความ
คิดเห็นของแต่ละกลุ่มในแต่ละหวัขอ้ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตาราง4-13ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทดสอบของปัจจัยเกีย่วกบัด้านสังคม เกีย่วกบั
นักลงทุน 
 

2.5.1 ดา้นกลุ่มนกัลงทุน 
 

 
X 

 
SD 

 
แปลความหมาย 

 
F 

Sig 
(0.05) 

1. การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษ์
 ส่ิงแวดลอ้มในรายงานทางการเงินจะ เป็น
 ปัจจยัท่ีท าใหธุ้รกิจไดเ้ปรียบในการ
 แข่งขนัทางการคา้ 

3.57 .818 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 2.005 .070 

2. การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มและการ
 เปิดเผยขอ้มูลจะช่วยใหกิ้จการสามารถ
 สร้างก าไรและผลตอบแทนระยะยาว 

3.51 .838 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 1.443 .203 

3. การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 
 และการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัมีผลต่อ
 การตดัสินใจของนกัลงทุน 

3.54 .782 เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก .938 .470 

 
 4.5.3 สรุปผลวจัิย 

จากการศึกษาวิจยัในปัจจยัเก่ียวกบัด้านสังคมแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มลูกคา้และกลุ่มนัก
ลงทุน   ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มธุรกิจแสดงความคิดเห็นในท านองเดียวกนัคือ
เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก ในปัจจยัดา้นสังคมทั้ง 2 กลุ่มแต่ใน  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักลุ่มลูกคา้
เร่ืองการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหรือผลิตภณัฑ์ของบริษทัช่วยลด
มลภาวะดา้นขยะ เช่น ผลิตภณัฑท่ี์ใชห้มดแลว้สามารถน ากลบัมาใชไ้ดห้รือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อมจะมีผลต่อภาพลักษณ์และการยอมรับของสังคมรวมทั้ งการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อมของบริษทัควรมีการเปิดเผยทั้งภายในบริษทัและภายนอกเพราะเป็นภาพลกัษณ์ของ
บริษทัท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  แต่การแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยั
ดา้นสังคมเก่ียวกบักลุ่มของนกัลงทุนมีมุมมองการใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่ดา้นสังคมของกลุ่มลูกคา้ 
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บทที ่5 

ผลวจิยัจากการสัมภาษณ์ 
 
 

 เพื่อให้ไดข้อ้มูลจากผูป้ฎิบติัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  ผูว้ิจยัจึงเลือกการ
เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยท าการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง(Semi – Structured Interview) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเก็บขอ้มูลเชิงลึกในปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยุกต์การใช้บญัชีส่ิงแวดลอ้ม  การเก็บ
ขอ้มูลในการสุ่มตวัอยา่งผูถู้กสัมภาษณ์ผูว้ิจยัใช้วิธีแบบเจาะจง   โดยเลือกจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้าก
การส ารวจโดยก าหนดการเลือกเป็นกลุ่มธุรกิจละ 1 บริษทั และก าหนดการสัมภาษณ์กลุ่มธุรกิจละ  2  
คนแบ่งเป็นผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี  และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการเขา้สัมภาษณ์บริษทัในแต่ละกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี   ผูว้จิยัท  าจดหมายติดต่อขอเขา้สัมภาษณ์เม่ือ
ไดรั้บการตอบรับได้ขอให้บริษทักลุ่มตวัอยา่งก าหนดวนัเวลาในการเขา้สัมภาษณ์   ก าหนดเวลาใน
การสัมภาษณ์ท่านละ 30 นาทีและขอให้บริษทักลุ่มตวัอยา่งจดัสถานท่ีสัมภาษณ์ให้เหมาะสมในการ
สัมภาษณ์   
 จากการติดต่อเขา้สัมภาษณ์ได้รับการตอบรับให้ผูว้ิจยัเขา้สัมภาษณ์ทั้งส้ิน 7 บริษทัและทุก
กลุ่มบริษทัสามารถสัมภาษณ์ไดท้ั้ง 2 ต าแหน่งงาน รวมทั้งส้ิน 14 คน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบวา่ผูถู้ก
สัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญช านาญในหน้าท่ีงานท่ีเก่ียวกับการ
สัมภาษณ์  โดยมีประสบการณ์การท างานเฉล่ียระหว่าง 10 – 15 ปี   ส่วนใหญ่ไดรั้บการอบรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ 50%   จึงถือไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีให้ขอ้มูลแก่ผูว้ิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม   ดงันั้น
ผูว้จิยัท  าการสรุปขอ้มูลทัว่ไปแสดงขอ้มูลในตารางท่ี 5 – 1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่5 – 1 สรุปจ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
 

 
กลุ่มธุรกจิ 

 
รหัส 

ผู้ตอบ
สัมภาษณ์ 

 
ต าแหน่งงาน 

ประสบ 
การณ์
ท างาน 

การอบรม
เกีย่วกบั

ส่ิงแวดล้อม 

บริษัท
ได้รับ

ISO14000 

กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรม

อาหาร 

01 A - 01 ผูจ้ดัการอาวุโส
ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

23   ไม่อบรม ไม่มี 

B - 01 ผูจ้ดัการฝ่ายลูกคา้
และบริหาร 

14 ไม่อบรม 

กลุ่มธุรกิจ รหสั ผูต้อบ
สัมภาษณ์ 

ต าแหน่งงาน ประสบ 
การณ์
ท างาน 

การอบรม
เก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทั
ไดรั้บ

ISO14000 

กลุ่มสินคา้
อุปโภคและ
บริโภค 

02 A - 02 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 10 ไม่อบรม ไม่มี 

B - 02 เจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบและ
พฒันาระบบ 

7 ไม่อบรม 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

03 A - 03 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
ดา้นตรวจสอบ 

8 ไม่อบรม ไม่มี 

 B - 03 ผูจ้ดัการฝ่าย
บริหารและ

ประชาสัมพนัธ์ 

5 ไม่อบรม 
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กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย ์

04 A - 04 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 21 อบรม ไดรั้บ 

 B - 04 เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ตรวจสอบและ
พฒันาระบบงาน 

9 อบรม 

กลุ่มทรัพยากร 05 A - 05 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

10 ไม่อบรม ไม่มี 

B - 05 ผูจ้ดัการฝ่าย
บริหารโรงงาน 

11 อบรม 

กลุ่มบริการ 06 A - 06 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 25 ไม่อบรม ไม่มี 

  ผูจ้ดัการฝ่าย
ปฏิบติัการดา้น
ความปลอดภยั 

11 ไม่อบรม  

กลุ่มธุรกิจ รหสั ผูต้อบ
สัมภาษณ์ 

ต าแหน่งงาน ประสบ 
การณ์
ท างาน 

การอบรม
เก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทั
ไดรั้บ

ISO14000 

กลุ่มเทคโนโลยี 07 A - 07 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 15 ไม่อบรม ไม่มี 

B - 07 ผูจ้ดัการฝ่าย
บริหารทรัพยากร/
ประชาสัมพนัธ์ 

8 ไม่อบรม 
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เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ถือเป็นความลบั  ในงานวิจยัน้ีจึงไม่สามารถเปิดเผยช่ือ
บริษทัและผูถู้กสัมภาษณ์ ในการสรุปผลวจิยัจึงใชร้หสัในการอา้งอิงดงัน้ี 
 กลุ่มอุตสาหกรรม  รหสั   ผูถู้กสัมภาษณ์ 
       ฝ่ายบญัชี      ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม 
 

กลุ่มสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม   01  A  01   B  01 
กลุ่มสินคา้อุปโภคและบริโภค    02  A  02   B  02 
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม     03  A  03   B  03 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์     04  A  04   B  04 
กลุ่มทรัพยากร      05  A  05   B  05 
กลุ่มบริการ                06  A  06   B  06 
กลุ่มเทคโนโลยี      07  A  07   B  07 
 

 ผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะรายงานเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

5.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
จากตารางท่ี 5 – 1 แสดงถึงผูต้อบสัมภาษณ์ในส่วนของฝ่ายบริหารงานดา้นบญัชีในแต่ละ

บริษทักลุ่มตวัอย่างมีต าแหน่งงานเป็นผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี   ซ่ึงมีประสบการณ์ในการท างานประมาณ 
15 – 20 ปีและไม่มีความรู้หรืออบรมเก่ียวกบัการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  และในส่วนของฝ่ายบริหารท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในแต่ละบริษทักลุ่มตวัอยา่งมีต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร ฝ่าย
โรงงาน(วศิวกร) ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ประสบการณ์ในการท างาน 9 – 15 ปี และส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บ
การอบรมเก่ียวส่ิงแวดลอ้ม เวน้กลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14000   มีความรู้เก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มและเขา้อบรมเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและผูจ้ดัการท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

5.2  ความเห็นในเร่ืองการขอรับรองมาตรฐานส่ิงแวดล้อม  ISO 14000  
ขอ้มูลจากตารางท่ี 5 – 1  ผูว้ิจยัไดใ้ห้บริษทักลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในการท่ี

บริษทัตดัสินใจท่ีจะเขา้ขอรับรองหรือไม่เขา้รับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม  ISO 14000   รวมทั้ง
อธิบายเหตุจูงใจในการเขา้ขอรับรอง  จากขอ้มูลการสัมภาษณ์พบวา่  บริษทักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นตรงกนัว่า บริษทัจะด าเนินการดา้นจดัการส่ิงแวดลอ้มตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐ
ตามขอ้ก าหนดของกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มและมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งท ามากกวา่ท่ีก าหนดระบุไว ้   และมีความเห็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมจากผูจ้ดัการฝ่ายเก่ียวกบั
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ส่ิงแวดลอ้ม B 05  ซ่ึงแสดงความคิดเห็นดงัน้ี   “ผมคิดว่าการเขา้รับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม  ISO 
14000  เป็นการแสดงภาพพจน์ขององคต่์อคนทัว่ไปมากกวา่ท่ีจะเป็นการค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม”  และ
ความเห็นจากผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี A 04 และฝ่ายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม B  04    ซ่ึงเป็นไปในท านอง
เดียวกนัวา่   “ การจะเขา้รับรองหรือไม่รับรองเป็นเร่ืองของเงินของบริษทัมากกวา่ท่ีจะสนใจในเร่ือง
การจดัการส่ิงแวดล้อม  เพราะบริษทัก็ต้องมีการจดัท ารายงานเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมให้กบัรัฐตาม
ก าหนดอยูแ่ลว้  ส่วนในการเขา้รับรองมาตรฐาน ISO 14000 เป็นการท าตามกระแสสังคมมากกวา่  วา่
ประชาชนคนทั่วไปยอมรับว่าบริษัทมีการจัดการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมเพราะช่ือของ ISO  คือ 
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ” 
 จากการสัมภาษณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัการจูงใจในการขอรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มISO 14000     
สามารถสรุปไดว้า่           บริษทักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หค้วามสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มมากเท่าท่ีควรและการจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นการจดัท าตามระเบียบขอ้บงัคบัของ
รัฐเท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นท่ีน่าสังเกตวา่  บริษทัเหล่านั้นปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงเพราะกฎหมาย
ก าหนด        ซ่ึงในเร่ืองเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม  ( CSR :  Corporate Social  Responsibility) 
โดย ดร.โสภณ พรโชคชยั(2550)   กล่าววา่  “ เป็นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม ท่ีไม่กระท าการ
หลีกเล่ียงหรือละเมิดกฎหมายตอ้งมีหลกัการปฏิบติัและการก ากบัดูแลท่ีดีในการด าเนินงาน      ซ่ึงการ
ด าเนินงานตามความรับผดิชอบน้ีตอ้งด าเนินการต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลาย ตั้งแต่  ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน  
ลูกจา้ง ลูกคา้ คู่คา้  ชุมชนท่ีตั้ง สังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยรวมทั้งหมด ”  จากขอ้มูลการสัมภาษณ์น้ีจะ
เป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการเก่ียวส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยอาจไม่เกิดข้ึนอยา่งมี
ประสิทธิผล  เน่ืองจากบริษทัเห็นวา่การจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นการจดัท าตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายเท่านั้น 
 
5.3   ความเห็นในเร่ืองความชัดเจนของนโยบายของรัฐเกี่ยวกบัการจัดการส่ิงแวดล้อมและ
พระราชบัญญตัิส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 เกีย่วกบัการจัดท าบัญชีส่ิงแวดล้อม   
 ในการสัมภาษณ์พบว่า   ผูถู้กสัมภาษณ์แสดงความคิดในทิศทางเดียวกนัว่า   ภาครัฐยงัไม่มี
ความชดัเจนในดา้นการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายการ
จดัการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมว่าภาครัฐควรมีการค านึงถึงลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจมีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม    ซ่ึงในส่วนน้ีมีบริษทักลุ่มตวัอย่างบางบริษทัท่ีแสดง
ความคิดท่ีน่าสนในดงัน้ี 

ผูจ้ดัการฝ่ายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม B – 04  มีขอ้คิดเห็นดงัน้ีวา่  “ดิฉนัคิดวา่ในเร่ืองเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มโรงงานในการก าจดัของเสียออกจากโรงงานเป็นเร่ืองท่ีรัฐตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน  รัฐ
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ยงัไม่มีความชดัเจนในการจดัการเก่ียวกบัเร่ืองน้ี และอยากเสนอใหรั้ฐควรมีการก าหนดให้มีบริษทัท่ีมี
หนา้ท่ีเก่ียวกบัการก าจดัของเสียจากโรงงานโดยตรงมากกวา่ท่ีจะให้โรงงานตอ้งมารับผิดชอบในการ
จดัการ  เพราะการจดัใหมี้บริษทัท่ีมีความช านาญดา้นน้ีโดยตรงรับก็จะสามารถควบคุมและตรวจสอบ
การจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมได้ง่ายข้ึน   และดิฉันยงัมีขอ้เสนอเพิ่มเติมอีกว่าภาครัฐตอ้งก าหนด
แนวทางปฏิบติัเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมโดยน่าจะต้องเร่ิมจากการจดัขนาดโรงงาน ลักษณะการผลิต  
จ านวนเงินทุนของบริษทัและสภาพแวดลอ้มของโรงงานของชุมชนโดยรอบ  ไม่ใช่ดูเฉพาะของเสีย
ของมีพิษเขา้เกณฑ์ท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น  เพราะในอุตสาหกรรมหรือโรงงานแต่ละแห่งการ
ประกอบกิจการลกัษณะแตกต่างกนั   และรัฐควรหาผูมี้ความรู้ความช านาญในเร่ืองของการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งภาครัฐและบริษทัทัว่ไปหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยกนัในวางแผนแนวทางในการ
จดัท า” 

ผูจ้ดัการฝ่ายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม B – 05 มีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวกบัความชดัเจน
ของรัฐเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมและพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535เก่ียวกับการจัดท าบัญชี
ส่ิงแวดลอ้มวา่  “ รัฐควรเร่ิมจากการปรับกฎหมายขอ้บงัคบัในปัจจุบนัท่ีมีความซ ้ าซ้อนกนัของแต่ละ
หน่วยงานของรัฐก่อน  เช่น  การจดัการเก่ียวกบัก าจดัเก่ียวกบักล่ิน  ควนั น ้ าเสีย   ซ่ึงบริษทัตอ้งมีการ
จดัท ารายงานน าส่งกรมโรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม   และตอ้งจดัส่งรายงานอีกหน่ึงฉบบัให้
กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม   ซ่ึงหลกัและกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัในการวดัประมาณของเสีย
วิธีการแตกต่างกนั  แต่ค่าท่ีไดเ้ท่ากนั  แต่การจดัท ารายงานท่ีน าขอ้มูลเสนอในรายงานท่ีส่งให้แต่ละ
หน่วยงานเหมือนกนั  คือ  ฉบบัหน่ึงส่งให้กรมโรงงานและอีกฉบบัส่งให้กระทรวงทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม   ผมเห็นวา่เป็นการท างานท่ีมีความซ ้ าซอ้น     และอีกดา้นก็คือรัฐไม่มีความจริงจงัในการ
จดัการส่ิงแวดล้อม   เพราะการเขา้ตรวจของภาครัฐท างานเพียงส่งคนไปตรวจและเอารายงานมา
ตรวจสอบ ถา้ผิดให้เสียค่าปรับปิดโรงงานชัว่คราวเพียง  2 – 3 วนั หรือช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือส่วน
งานบางส่วนของโรงงานใหจ้ดัการเร่ืองของเสียมลพิษใหเ้รียบร้อยแลว้ ก็เปิดท าการต่อไปซ่ึงรัฐควรมี
ความจริงจงัในการท างานมากวา่น้ี  และอีกเร่ืองหน่ึงคือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัออกกฎขอ้บงัคบัหรือกฎหมาย
ลูกออกมานั้น  ผมคิดว่ากฎหมายของบา้นเราออกกฎหมายมาใช้โดยไม่พิจารณาว่ามนัเหมาะสมกบั
ประเทศของเรามากนอ้ยเพียงใด   ซ่ึงบางกฎหมายเอาของกฎหมายสากลท่ีออกมาบงัคบัทั้งหมดมาใช้
โดยไม่มีการปรับเปล่ียน   ผมเห็นว่าภาครัฐชอบท าไปตามกระแสของสังคมมากกว่าท่ีจะมีความ
จริงจงัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ” 
 ผูจ้ดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม B – 06  มีขอ้คิดเห็นดงัน้ี “ ในเร่ืองเก่ียวกบักฎหมายเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม    ผมคิดวา่กฎหมายของบา้นเรามีความล่าสมยัไม่เป็นไปตามหลกัสากลและค่าเบ้ีย
ปรับเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจ านวนเงินค่าปรับต ่ามากถา้เทียบกบัค่าเบ้ียปรับของสากล   ตามลกัษณะการ
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ท างานของบริษทัท่ีผมท างาน    ถา้การท างานท่ีส่งให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นมลภาวะใน
ประเทศใดประเทศนั้นจะใช้หลกัสากลและกฎหมายของประเทศนั้นควบคู่กนั   ซ่ึงกฎหมายของ
ประเทศไทยและค่าเบ้ียปรับจ านวนเงินต ่ามาก  เพราะถ้าตามหลักสากลนั้นบริษัทใดก่อให้เกิด
มลภาวะท่ีเป็นพิษในประเทศใดบริษทัตอ้งรับผิดชอบในจ านวนเงินท่ีมากหรือปิดบริษทัหรือตอ้ง
จ่ายเงินชดเชยหรือรักษาสภาพแวดล้อมของประเทศนั้นให้กลับมาเหมือนเดิม   และการจดัการ
เก่ียวกบัของเสียโดยหลกัของสากลจะมีปริษทัท่ีมีหนา้ท่ีจดัการเก่ียวกบัของเสียและของพิษโดยตรง  
ไม่ตอ้งให้บริษทัมารับผิดชอบแต่ให้บริษทัจา้งบริษทัท่ีจดัการดา้นน้ีมาดูแลให้บริษทั   รัฐจึงน่าจะมี
การปรับปรุงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ” 
 จากการสัมภาษณ์ในเร่ืองความชดัเจนของนโยบายของรัฐเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
พระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มสามารถสรุปไดว้า่ 
 1.  ความชดัเจนของภาครัฐในเร่ืองเก่ียวกบัการออกกฎขอ้บงัคบัในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม  

2.   ความซ ้ าซอ้นของกฎหมายเก่ากบักฎหมายใหม่   ท่ีมีกฎหมายบางฉบบัมีการออกกฎหมาย
ลูกเพิ่มเติม  ภาครัฐควรมีการพิจารณาถึงขอ้บงัคบักฎเกณฑใ์นการจดัท าและตอ้งไม่ให้มีความซ ้ าซ้อน
ระหวา่งกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่   

3.  การจดัท ารายงานส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการก าหนดในการจดัท าเหมือนกนั  ภาครัฐควรลดการ
จดัท ารายงานท่ีตอ้งน าเสนอใหห้น่วยงานของภาครัฐท่ีใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนั 

4.  ในการออกกฎหมายท่ีมีการอิงกฎหมายต่างประเทศหรือหลกัปฏิบติัสากล  ภาครัฐควรมี
การศึกษาขอ้มูลของกฎหมายต่างประเทศหรือหลกัปฏิบติัสากลก่อนน ามาใชป้ฏิบติั  เพื่อให้กฎหมาย
ท่ีออกมาใหม่นั้นมีความปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย 

5.  การก าหนดให้มีการจดัตั้งบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในดา้น 
ต่าง ๆ โดยตรงเพื่อด าเนินงานบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม  

 

ขอ้มูลท่ีสรุปจากการสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นในเร่ืองความชดัเจนของนโยบายของรัฐ
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและพระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535  เก่ียวกบัการจดัท าบญัชี
ส่ิงแวดล้อม  ผูว้ิจ ัยมีความคิดเห็นก่อนท่ีจะมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกับการจดัท าบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีความพร้อมและควรมีความชดัเจนในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ความชดัเจนในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย 
2. การออกกฎขอ้บงัคบัในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมตอ้งมีการค านึงถึงในเร่ือง 

ต่าง ๆ เช่น ในเร่ือง ความซ ้ าซ้อนในการออกกฎหมาย  การก าหนดการจดัการส่ิงแวดล้อมให้ตาม
สภาพแวดลอ้มของประเทศไทย 
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5.4   ความคิดเห็นในเร่ืองความชัดเจนของภาครัฐเกีย่วกบัการจัดท าบัญชีส่ิงแวดล้อม  

ในปัจจุบนัสภาวิชาชีพบญัชียงัไม่มีการออกมาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัชีเก่ียวกบั
การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  การสัมภาษณ์ให้ผูถู้กสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการปฏิบติั
ควรมีความครอบคลุมในเร่ืองใดบา้ง 
 ในการสัมภาษณ์พบวา่  ผูถู้กสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นในแนวทางเดียวกนัวา่  การก าหนด
แนวทางปฏิบติัดา้นบญัชีตอ้งดูแนวทางของภาครัฐในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มจึง
จะน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบับญัชีในดา้นต่าง เช่น ดา้นการลงทุนในเคร่ืองมืออุปกรณ์
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  การค านวณตน้ทุนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
และมีบริษทักลุ่มตวัอยา่งบางบริษทัท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี A 04 มีขอ้คิดเห็นท่ีน่าสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัความชดัเจนของภาครัฐในการ
จดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มวา่ “ในความเห็นของดิฉนัเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  น่าจะเก่ียวขอ้ง
กบัการลงทุนเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินใน
เร่ืองของค่าใช้จ่ายและตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในจ านวนเงินท่ีสูงมากเม่ือเทียบกบั
ประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บ   ดิฉนัมีความคิดเห็นวา่ถา้ภาครัฐจะให้ธุรกิจมีการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  
ภาครัฐตอ้งมีการก าหนดนโยบายใหช้ดัเจนในเร่ืองเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   
รวมทั้งการค านวณค่าใชจ่้ายและตน้ทุนท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสินคา้ของบริษทั  และรัฐควรก าหนดในเร่ือง
เก่ียวกบัภาษีการน าเขา้อุปกรณ์เคร่ืองจกัรเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษี
หรือลดหยอ่นเก่ียวกบัภาษีกบับริษทัท่ีมีการจดัท าเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ” 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี A 06 มีขอ้คิดเห็นดา้นการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในอีกแง่มุมหน่ึงวา่ “ดิฉนั
คิดว่าในเมืองไทยยงัไม่มีการจัดท าบัญชีส่ิงแวดล้อม และถ้าจะต้องมีการจัดท าบัญชีท่ีเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนจริง ๆ ดิฉนัคิดวา่ควรมีพิจารณาเก่ียวกบัลกัษณะด าเนินงานของธุรกิจเป็นประเด็น
ส าคญัล าดบัแรกท่ีจะใชใ้นการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  เพราะการด าเนินงานของธุรกิจท่ีไม่เหมือนกนั
หรือท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต่างกนั  การจดัท าบญัชีก็ควรมีความต่างกนัตามการจดัการเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  เพราะเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมือนกนัของแต่ละ
ธุรกิจหรือบางธุรกิจลกัษณะของการด าเนินธุรกิจไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มก็ไม่เห็นสมควรในการ
จะตอ้งมีการจดัท าบญัชีส่ิงแวดล้อม และดิฉันคิดว่าถา้มีการก าหนดให้ทุกธุรกิจมีการจดัท าบญัชีท่ี
เหมือนกนัจะท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบของแต่ละธุรกิจ   ดิฉนัคิดวา่ถา้มีการวางแนวทางปฏิบติั
ดา้นบญัชีควรมีการวางแนวทางปฏิบติัท่ีมีการแบ่งแยกตามลกัษณะของธุรกิจท่ีมีผลการกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากกวา่จะตอ้งมีการบงัคบัใหทุ้กธุรกิจจดัท าเหมือนกนั” 
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 จากการสัมภาษณ์ในเร่ืองความชดัเจนของภาครัฐเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ท าการ
สรุปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ไดว้า่ 

1. รัฐต้องก าหนดกรอบแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติ เ ก่ียวกับการจัดท าบัญชี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินงานของธุรกิจ  ขนาดธุรกิจ  และเงินทุนของธุรกิจ 

2. ในการก าหนดการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มตอ้งค านึงถึงดา้นต่าง ๆ คือ  การลงทุนเก่ียวกบั
เคร่ืองมือในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  การค านวณตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดา้นภาษีและ
สิทธิพิเศษท่ีเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดส้รุปจากการสัมภาษณ์ในเร่ืองความชดัเจนของภาครัฐเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี
ส่ิงแวดล้อมนั้น  ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า  ในประเทศไทยเร่ืองการจดัท าบญัชีส่ิงแวดล้อมยงัไม่มี
หน่วยงานในภาครัฐหรือภาคธุรกิจจดัท าและสภาวชิาชีพบญัชียงัไม่มีการออกมาตรฐานการบญัชีและ
การสอบบญัชีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดล้อม  และจากการศึกษาขอ้มูลในการท าวิจยัในเร่ือง
เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มพบวา่   การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มสามารถจดัท าและศึกษาขอ้มูล
ไดจ้ากหลกัของสากลเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล   และในมาตรฐานการบญัชีไทยบางฉบบัท่ีสามารถ
น ามาใชป้ฏิบติัไดด้งัน้ี  คือ 

ในหลกัสากล   Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of 
Accounting and Reporting (ISAR) มีแนวปฏิบติัในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลน้ี ISAR มีแนวทางปฏิบติัทั้ง
ในเร่ืองของการรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดล้อม การรับรู้หน้ีสินส่ิงแวดล้อม การรับรู้ค่าชดเชยท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บขากบุคคลท่ีสามการวดัมูลค่าหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม   
 ส่วนในมาตรฐานการบญัชีไทย มีการกล่าวถึงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม  คือ แม่บท
การบญัชี    มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 35 เร่ืองการน าเสนองบการเงิน  และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
53 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

ซ่ึงในรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มจะบนัทึกและรับรู้เป็นองคป์ระกอบของงบการเงิน
ไดต่้อเม่ือรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามค านิยามขององค์ประกอบงบการเงิน
และเขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการ  ตามค านิยามของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในแม่บทการบญัชี   คือ 

“สินทรัพย”์ หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นการควบคุมของกิจการทรัพยากรดงักล่าวเป็นผลของ
เหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนั้นในอนาคต และกิจการตอ้ง
พิจารณาวา่รายการนั้นเขา้เกณฑก์ารรับรู้หรือไม่   

“หน้ีสิน”  หมายถึง  ภาระผูกพนในปัจจุบนัของกิจการท่ีเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตโดยการ
ช าระหน้ีคาดวา่จะส่งผลใหเ้กิดกระแสเงินไหลออกของทรัพยากรซ่ึงเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
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กิจการ  ดงันั้นกิจการควรรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดล้อมในงบดุลเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจากกิจการเพื่อช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนัและเม่ือ
มูลค่าของภาระผกูพนัท่ีตอ้งช าระนั้นสามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

ดงันั้นจากการสัมภาษณ์ในส่วนน้ีภาครัฐจะตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมและก าหนดแนวคิดและแนวทาง
ในการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มใหก้บัภาคธุรกิจ 

  
5.5 ความคิดเห็นในเร่ืองเกี่ยวกบัหลกัการปฏิบัติและการก ากบัดูแล  

  จากการสัมภาษณ์พบวา่  ผูถู้กสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นในแนวทางเดียวกนัวา่  การจดัท า
บญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มยงัไม่มีหลกัปฏิบติัท่ีชดัเจนและ ส่วนการจดัท ารายงานเป็นการจดัท าตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัตามหลกัปฏิบติัท่ีภาครัฐก าหนดให้มีการน าส่งรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
เท่านั้น และมีกลุ่มบริษทัตวัอยา่งท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 ผูจ้ดัการฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม B – 05   มีขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัและการก ากบัดูแลของ
กิจการวา่   “การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเป็นการปฏิบติัจดัท าตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
บงัคบัของรัฐท่ีใหจ้ดัท า  เช่น ตามระเบียบขอ้บงัคบักรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม    
และบริษทัก าหนดการจดัท าและรายงานในแผนงานของบริษทัตามท่ีภาครัฐก าหนดให้จดัท าเท่านั้น    
ส่วนในเร่ืองการน าขอ้มูลรายงานให้หน่วยงานอ่ืนภายในบริษทันั้นไม่มีการน าส่งรายงานระหว่าง
แผนกในบริษทัเพราะถือว่าการรายงานส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีท่ีฝ่ายการผลิตหรือโรงงานมีหนา้ท่ีใน
การจดัท าส่งใหก้บัหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น  ส่วนในเร่ืองการก ากบัดูแลในความคิดเห็นของผม
คิดว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบักระแสของสังคมในการเรียกร้องให้บริษทัท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมให้แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น ซ่ึงภาครัฐก็ไม่ได้มีความจริงจงัในเร่ืองน้ีเท่านักเช่นในเร่ืองการ
ตรวจสอบหรือการจดัท าเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มก็มีการจดัท าใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเท่านั้น” 
 ผูจ้ดัการฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม B – 06   มีขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติักบัการก ากบัดูแล
เพิ่มเติมในมุมมองท่ีน่าสนใจวา่ “ หลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบริษทั  ผมคิดวา่บริษทัส่วน
ใหญ่จะจดัท าตามแนวทางภาครัฐท่ีบงัคบัให้จดัท ามากกว่าท่ีบริษทัจะมีการก าหนดให้มีหลกัปฏิบติั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเฉพาะของแต่ละบริษทั  ส่วนท่ีบริษทัของผมนั้นจะใชแ้นวทางปฏิบติัโดยน าเอา
หลกัปฏิบติัสากลท่ีบริษทัเก่ียวขอ้งหรือท่ีติดต่องานระหวา่งประเทศใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติั  และใน
เร่ืองการก ากบัดูแลของบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มผมคิดวา่เป็นกระแสของสังคมท่ี
ใหบ้ริษทัแสดงในเร่ืองเก่ียวกบัการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม” 
 จากการสัมภาษณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัและการก ากบัดูแล  ท าการสรุปขอ้มูลใน
การแสดงความคิดเห็นของผูส้ัมภาษณ์ได ้ ดงัน้ี 
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 1.  หลกัการปฏิบติัและการก ากบัดูแลของบริษทัในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของภาครัฐท่ีบริษทัตอ้งจดัท าเท่านั้น   
 2.   ในแผนงานของบริษทัไม่มีการก าหนดหลกัการปฏิบติัหรือการก ากบัดูแลในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม  

3.   การจดัท ารายงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเป็นหน้าท่ีของฝ่ายผลิตหรือฝ่ายบริหาร
เป็นผูมี้หนา้ท่ีในการจดัท า   และจดัท าตามขอ้ก าหนดหรือระเบียบของภาครัฐ 

4.  การน าเสนอรายงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มบริษทัน าเสนอรายงานใหภ้าครัฐตามขอ้ก าหนดท่ี
ภาครัฐก าหนดในการจดัส่ง  ไม่มีการมีการส่งรายงานส่ิงแวดล้อมให้หน่วยงานภายในของธุรกิจ
รับทราบเก่ียวเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
 ผูว้จิยัมีความคิดเห็นจากการสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติั
และการก ากบัดูแล    ซ่ึงมีความคิดเห็นว่า  ถา้ภาคธุรกิจก าหนดหลกัการปฏิบติัและการก ากบัดูแล
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในแผนงานของบริษทัหรือนโยบายบริษทัรวมทั้งการก าหนดในเร่ือง
จดัท ารายงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการน าเสนอรายงานส่ิงแวดลอ้มให้กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายใน
บริษทัรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  จะช่วยในการบริหารงานของบริษทัในเร่ือง
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและยงัอาจจะเป็นการช่วยในเร่ืองของการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ของบริษทั
ในอนาคต ซ่ึงจะเป็นการก้าวไปสู่การบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการพัฒนาด้านสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเป็นการสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัธุรกิจในอนาคต   
 
5.6   ความคิดเห็นในเร่ืองเกี่ยวกบัการน าเสนอข้อมูลเกีย่วกับการพฒันาชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ในแผนงานประจ าปีของบริษัทมีผลต่อการยอมรับของสังคมและกลุ่มลูกค้าหรือไม่อย่างไร 
 ในการสัมภาษณ์พบวา่  ผูถู้กสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ในแนวทางเดียวกนัวา่ ใน
แผนงานประจ าปีของบริษทัไม่มีการก าหนดโครงการพฒันาชุมชนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม แต่มีการจดั
กิจกรรมเก่ียวกบัการช่วยเหลือสังคมและชุมชนทุกปีท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นกิจกรรมในการสร้างความ
สามคัคีหรือประชาสัมพนัธ์บริษทัมากกวา่    ซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่ของบริษทัจะเป็นโครงการปลูกป่า
และโครงการช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสจดัเป็นโครงการท่ีจดัท าเป็นกิจกรรมภายในบริษทั  ส่วนใน
เร่ืองเก่ียวกบัการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับโครงการพฒันาชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อมในรายงาน
ประจ าปีของบริษทั   ผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีแนวคิดในทางเดียวกนัวา่การน าเสนอขอ้มูลในรายงาน
ทางการเงินไม่มีผลต่อการยอมรับของสังคมหรือนกัลงทุนท่ีมีต่อบริษทั   แต่เป็นการแสดงภาพลกัษณ์
ของบริษทัท่ีมีต่อสังคมและประชาสัมพนัธ์บริษทัมากกวา่ 
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 จากการสัมภาษณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มในแผนงานประจ าปีของบริษทัมีผลต่อการยอมรับของสังคมและกลุ่มลูกคา้หรือไม่นั้นมี
ขอ้สรุปจากการสัมภาษณ์ดงัน้ี 

1. การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัมีการจดัท าข้ึนเพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ให้
บริษทัและเป็นการประชาสัมพนัธ์บริษทั 

2. ในแผนงานประจ าปีของบริษทัไม่มีการก าหนดโครงการเก่ียวกบัการพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3. การก าหนดกิจกรรมของบริษัทเป็นกิจกรรมท่ีเน้นเพื่อการสร้างความสัมพนัธ์ของ
พนกังานภายในบริษทัมากกวา่ท่ีจะมุ่งเนน้เพื่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. การน าเสนอขอ้มูลในรายงานการเงินของบริษทัเก่ียวกบัการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ไม่ส่งผลต่อนกัลงทุนหรือกลุ่มลูกคา้ของบริษทั 
 จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลในเร่ืองเก่ียวกบัการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนสังคม
และส่ิงแวดลอ้มในแผนงานประจ าปีของบริษทัมีผลต่อการยอมรับของสังคมและกลุ่มลูกคา้หรือไม่
อยา่งไรนั้นในส่วนน้ี   ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ 

1. การจดัท ากิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีภาคธุรกิจจดัท าเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ของบริษทัมากกวา่เพื่อเป็นการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม   

2. แผนงานของบริษทัเก่ียวกบัโครงการกิจกรรมภายในของบริษทัเพื่อการพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นการสร้างความสัมพนัธ์พนกังานภายในบริษทัมากกว่าเพื่อการพฒันาสังคมหรือ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 จากความคิดเห็นของผูว้ิจยัขา้งตน้สองขอ้นั้น  ผูว้ิจยัคิดว่าถา้ภาคธุรกิจน ามาเป็นจุดเด่นของ
ธุรกิจในการก าหนดในแผนงานประจ าปีและก าหนดเป็นส่วนหน่ึงในโครงการกิจกรรมภายในของ
ธุรกิจและน าเสนอใหภ้ายนอกจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางในการบริหารงานทางธุรกิจ 
 
5.7   ความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ประยุกต์ใช้บัญชีส่ิงแวดล้อม  

ปัจจยัในการเรียงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยุกตใ์ชบ้ญัชีส่ิงแวดลอ้มมี  6 
ปัจจยั คือ การริเร่ิมของภาครัฐ กฎหมายส่ิงแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ   หลกัการปฏิบติั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร การก ากบัดูแลกิจการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นลูกคา้และสังคม   ดา้นนกั
ลงทุน    
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จากการแสดงความคิดเห็นในส่วนน้ี  ผูถู้กสัมภาษณ์ด้านฝ่ายบญัชีและด้านฝ่ายบริหารท่ี
เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมแสดงความคิดเห็น  ปัจจัยล าดับแรกท่ี มีผลต่อการประยุกต์ใช้บัญชี
ส่ิงแวดลอ้ม    คือ  การิเร่ิมของภาครัฐเป็นล าดบัแรก  และปัจจยัสุดทา้ยท่ีมีผลต่อการประยุกตใ์ชบ้ญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม   คือ   ดา้นนกัลงทุนเป็นการส่งผลต่อการประยุกตก์ารใชบ้ญัชีส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดหรือ
ไม่ไดส่้งผลในการจดัท า 

ผลการวจิยัในส่วนของการสัมภาษณ์จากการแสดงความคิดเห็นจากผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม    จะเห็นวา่ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อ
การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มตอ้งเร่ิมจากภาครัฐเป็นผูก้  าหนดการวางแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มแก่ภาคธุรกิจ   โดยท่ีหน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีการก าหนด
กรอบแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจนและแนวทางปฏิบติัเดียวกนัท่ีไม่ให้มีความซ ้ าซ้อนในการปฏิบติั      
รวมทั้ งการพิจารณาน ากฎหมายต่างประเทศหรือระหว่างประเทศท่ีมีการบังคับใช้ควรมีการ
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยก่อนน ามาเป็นกรอบแนวทางปฏิบติัใน
ประเทศไทย    ซ่ึงในเร่ืองน้ีภาครัฐควรมีจดัสัมมนาในการระดมความคิดจากหน่วยงานเอกชนโดย
แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือตามลกัษณะของธุรกิจท่ีก่อให้ภาวะมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มกบัหน่วย
ของภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัท าแนวทางปฏิบติัให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในการปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม      
 
5.8 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 

จากการขอ้มูลสัมภาษณ์มีประเด็นท่ีน่าสนใจในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยุกตก์ารใชบ้ญัชี
ส่ิงแวดลอ้ม  คือ 
 1.  การก าหนดแนวทางปฏิบติั   ภาครัฐตอ้งเป็นผูริ้เร่ิม  โดยการระดมความคิดจากภาคธุรกิจ
ท่ีด าเนินธุรกิจและส่งผลโดยตรงกบัส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงในส่วนน้ีภาครัฐควรมีการจดัสัมมนาระหว่าง
ภาครัฐกบัภาคธุรกิจ   และควรมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาตามกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมหรือตามลกัษณะ
ของธุรกิจท่ีก่อใหภ้าวะมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 2. กรอบแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนและแนวปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั  จะไม่ท าให้เกิดความ
ซ ้ าซอ้นในการปฏิบติัของแต่ละหน่วยงาน 
 3.  การก าหนดบริษทัหรือธุรกิจท่ีมีความช านาญในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อเป็นการ
รองรับก าจดัมลพิษเพื่อใหถู้กตามหลกัการปฏิบติัของสากล  
 
 

DPU



53 
 

สรุปผลการวจัิยจากการสัมภาษณ์ 
 
 การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยมีปัจจยัท่ีส าคญัเป็นล าดบัแรก  คือ  ความชดัเจน
ของภาครัฐท่ีเป็นผูก้  าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม   โดยท่ีภาครัฐตอ้งมีการระดม
ความคิดจากภาคธุรกิจในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ท่ีมีการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อน าขอ้มูลท่ี
เกิดจากการปฏิบติัจริงของแต่กลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมไปเป็นแนวทางในการก าหนด
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งภาครัฐตอ้งมีการศึกษาในเร่ือง
เก่ียวกบักฎหมายต่างประเทศหรือหลกัปฏิบติัสากลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มน ามาปรับให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มในประเทศไทย    

 จากการจดัการดังกล่าวของภาครัฐถ้ามีแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจน  นักบญัชีจะสามารถ
ก าหนดแนวทางการปฏิบติัด้านการจดัท าบญัชีและการสอบบญัชีในเร่ืองการบญัชีส่ิงแวดล้อมใน
ประเทศไทยไดใ้นอนาคต 
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บทที ่6  
 

สรุปผลการวจิัย 
 
 การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยกุตใ์ชบ้ญัชีส่ิงแวดลอ้ม    เป็นการจดัท าเพื่ออยากทราบ
ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจ   การจดัท ารายงานและการเปิดเผยขอ้มูลของ
แต่ละกลุ่มธุรกิจท่ีมีผลต่อการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจ  รวมทั้งการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มในทางปฏิบติัในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  ในการจดัท าวิจยัก าหนดสมมติฐาน
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี   

กลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 7 กลุ่มหลกัทรัพยต่์างกนัจะท า
ใหก้ารประยกุตก์ารใชบ้ญัชีส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยต่างกนัไดแ้ก่  การริเร่ิมหลกัในระดบัประเทศ  หลกัการท่ีตอ้งปฏิบติั  กฎหมายทั้งในประเทศและ
กฎหมายสากล  การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  แรงกระตุน้จากสังคมความเส่ียงดา้นช่ือเสียง     แรงกระตุน้
จากนกัลงทุน  

การศึกษาใชก้ลุ่มประชากรคือ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย        กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัมี 7 กลุ่ม
ไดแ้ก่   กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร       กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค     กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม  
กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง   กลุ่มทรัพยากร   กลุ่มบริการ  กลุ่มเทคโนโลยี   จ  านวน407 บริษทั 
การส่งแบบสอบถามไดส่้งแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 407 บริษทัจ านวนแบบสอบถามท่ีไดส่้งกลบั
จ านวน  134 บริษทั         และการสัมภาษณ์ท าการสัมภาษณ์ทุกกลุ่มตวัอยา่งโดยท าการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งกลุ่มละ 1 บริษทัและบริษทัละ 2 ท่าน  

ผลจากการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้บัญชีส่ิงแวดล้อมการจัดท าบัญชี
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยมีปัจจยัท่ีส าคญัเป็นล าดบัแรก  คือ  ปัจจยัการริเร่ิมหลกัในระดบัชาติ ซ่ึง
เป็นการแสดงความชดัเจนของภาครัฐท่ีจะเป็นผูก้  าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม   
โดยท่ีภาครัฐตอ้งมีการระดมความคิดจากภาคธุรกิจในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ท่ีมีการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อน าขอ้มูลท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริงของแต่กลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไปเป็น
แนวทางในการก าหนดขอ้บงัคบัหรือกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  จากการศึกษา
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ข้อมูลจากการท าวิจยัในเร่ืองปัจจัยริเร่ิมในระดับชาติจะสอดคล้องกับการศึกษาในหัวข้อปัจจัย
กฎหมายทั้งในประเทศและกฎหมายสากล   รวมทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัของภาคธุรกิจ  
จากการขอ้มูลการตอบแบบสอบถามและขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัใน
สามด้านน้ีมีข้อมูลท่ีความสอดคล้องกัน  คือ  ภาครัฐต้องมีการศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับกฎหมาย
ต่างประเทศหรือหลกัปฏิบติัสากลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มน ามาปรับให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใน
ประเทศไทย   รวมทั้งภาครัฐตอ้งมีการจดัอบรมสัมมนาระดมความคิดเห็นกับภาคธุรกิจท่ีมีการ
ด าเนินงานเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อให้ภาครัฐไดท้  าการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศไทยให้เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัซ่ึงยงัรวมทั้งเป็นหลกัปฏิบติัท่ีเป็นสากลท่ี
ต่างชาติยอมรับและปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทย   ดงันั้นในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐ  จึงตอ้งมีการสนบัสนุนจากาภาครัฐโดยทางภาครัฐตอ้งท า
การจดัอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อไดข้อ้ก าหนดมาตรฐาน ระเบียบ
ขอ้บงัคบั บทลงโทษ เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดล้อมรวม ซ่ึงจะเป็นแรงจูงในและแรงกระตุน้
ให้กบัภาคธุรกิจเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม และอาจจะท าให้รวมถึงเร่ืองการจดัเก็บภาษีกบั
ภาคธุรกิจ ในการค านวณตน้ทุนท่ีเกิดจากการจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มนั้นสามารถเป็นค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานของธุรกิจท่ีสามารถน าไปท าการลดหยอ่นภาษีของธุรกิจได ้

จากผลการศึกษาขอ้มูลจากปัจจยัสามดา้น คือ ปัจจยัการริเร่ิมในระดบัชาติ  ปัจจยักฎหมาย 
ทั้งในประเทศและกฎหมายสากล  รวมทั้งปัจจยัเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัท่ีขอ้มูลจากการศึกษามีความ
สอดคลอ้งและสนบัสนุนขอ้มูลระหวา่งกนันั้น  ขอ้มูลดงักล่าวยงัส่งผลต่อขอ้มูลในปัจจยัอีกสามดา้น 
คือ  ปัจจยัเก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ปัจจยัเก่ียวกับแรงกระตุน้จากสังคมความเส่ียงด้าน
ช่ือเสียง  รวมทั้งปัจจยัเก่ียวกบัแรงกระตุน้จากนักลงทุน  ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นผลมาจากการท่ีภาครัฐมีข้อก าหนดท่ีดี  ผลจาการจัดท าข้อมูลเก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐานตามขอ้ก าหนดท่ีดีท่ีภาครัฐก าหนดจะท าให้ขอ้มูลบริษทัมีการก าหนด
แผนงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นแผนงานของบริษทัทั้งระยะสั้นและระยะยาวในแผนงานประจ าปี
ของบริษทั    และการก าหนดแผนงานควรมีเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ทางดา้นระบบการบริหาร
ส่ิงแวดล้อมให้กับส่วนงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง  การจัดการเก่ียวกับโครงการกิจกรรมเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นระบบและต่อเน่ือง  รวมทั้งการจดัหาเงินทุนและการจดัท างบประมาณเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวก็เป็นขอ้มูลท่ียงัส่งผลให้ปัจจยัอีกสองดา้นคือแรงกระตุน้
จากสังคมและแรงกระตุน้จากนกัลงทุน  เป็นการด าเนินงานของธุรกิจท่ีส่งผลต่อเน่ืองกนัจากผลของ
การวิจยัทั้งสองปัจจยัดงัน้ี คือ ทางด้านสังคมในเร่ืองเก่ียวกบักลุ่มลูกคา้ของธุรกิจ   ถ้าธุรกิจมีการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหรือของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยลดมลภาวะ
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ดา้นส่ิงแวดลอ้มจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์และการยอมรับของสังคม   รวมทั้งภาคธุรกิจท่ีมีการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการด าเนินงานภายในและการช่วยส่งเสริมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มต่อ
สังคมจะเป็นการแสดงภาพลกัษณ์ของธุรกิจท่ีแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม   

 ดงันั้นจากผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยกุตใ์ชบ้ญัชีส่ิงแวดลอ้มทั้ง 6 ดา้นนั้น
สามารถท าการสรุปผลการศึกษาขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดว้า่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มท่ีจะสามารถ
ก าหนดใหมี้การจดัท าเป็นระบบบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือมาตรการบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มได้
นั้ น   ภาครัฐเป็นส่วนส าคัญล าดับแรกของการเป็นผูว้างแนวทางการปฏิบัติ กฎหมายเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย  โดยท าการศึกษาจากกฎหมาย
หรือหลกัปฏิบติัสากล     ซ่ึงถา้ภาครัฐมีแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน  นกับญัชีจะสามารถก าหนดแนว
ทางการปฏิบติัด้านระบบบญัชี การสอบบญัชีในเร่ืองการบญัชีส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยได้ใน
อนาคต 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในอนาคต 
 ในการจดัท าการวจิยัท่ีเก่ียวกบับญัชีส่ิงแวดลอ้มมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  คือ    

1.  ควรแยกศึกษากลุ่มตวัอย่างตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจด้วย  เพราะจากการศึกษาจะ
พบวา่กกลุ่มธุรกิจเก่ียวกนัแต่ลกัษณะการด าเนินธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลให้
เกิดช่องว่างเก่ียวกบักฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมด้วยเช่นกัน ดังการถ้ามีการศึกษาเก่ียวกบัการบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มขอเสนอใหท้ าการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามกลุ่มธุรกิจและมีการแบ่งกลุ่มธุรกิจแต่ละกลุ่มตาม
ลกัษณะการด าเนินงานหรือผลิตภณัฑข์องธุรกิจ  

2. การวิจยัเก่ียวกบับญัชีส่ิงแวดลอ้มตอ้งศึกษาเก่ียวกบักฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มตามแต่
กลุ่มธุรกิจและผลิตภณัฑข์องธุรกิจดว้ย    

3. ในการวจิยัเก่ียวกบับญัชีส่ิงแวดลอ้ม  ในการจดัท าตอ้งศึกษาขอ้มูลในการก าหนดเก่ียวกบั
ขนาดของธุรกิจในการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามเฉพาะของลกัษณะการด าเนินงาน
ของธุรกิจและสภาพแวดลอ้มท่ีธุรกิจนั้นเก่ียวขอ้ง   

การท าวิจยัเก่ียวกับการจดัท าบญัชีส่ิงแวดล้อมนั้นน่าจะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์เก่ียว
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อความหยัง่ยืน่ของส่ิงแวดลอ้ม 
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บรรณานุกรม 

 

กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  พระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535  

 http://www.environment.tn.th 

กรอบการศึกษาแนวคิดเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดักิจกรรมทางเศรษฐกิจและวเิคราะห์ผลกระทบท่ีมี

 ต่อส่ิงแวดลอ้ม  ในการเช่ือมโยงระบบบญัชีประชาชาติกบัระบบบญัชี ส่ิงแวดลอ้มตาม

 กรอบแนวคิด SEEA  (System of Integrated Environment and Economic   Accounting)  

 กรณีตวัอยา่งประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีทางส่ิงแวดลอ้ม  (The 

 Environment and Economic Accounting) ท่ีเป็นสากล  : บทความจากการบรรยายเร่ือง 

 The  Environment Satellite Accounts  ณ หอ้งประชุมสิปปนนท ์เกตุทตั (2549)   

คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทย : ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) : หนงัสือ เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม  (1 

 กุมภาพนัธ์  2551)  

จกัรพนัธ์  จินดาวงศ์ (2547)  :  แนวทางการปฏิบติัและแนวโนม้ทางการบญัชีการเงิน และ การเปิดเผย

 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของ อุตสาหกรรมประเภทท่ีมีผลกระทบโดยตรงหรือมี

 นยัส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล  และรองศาสตราจารยด์วงมณี โกมารทตั (28  กนัยายน 2549  ) : การ

 ก ากบัดูแลกิจการและการเปิดเผยขอ้มูลความรับผดิชอบต่อสังคม : โครงการสัมมนา  

 “ใตร่้มพระบารมี-การบญัชีกา้วไกล”  

ดร.กิตติมา อคัรนุพงศ ์ :  การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม Environmental Accounting  จาก
 http://utcc2.utcc.ac.th/vraccountant/index.php?mod=Knowledge&file=view&saraI

 D=8 
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ดวงมณี โกมารทตั   “ การบญัชีส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ” วารสารนกับญัชี 48,3) หนา้ 67 – 

 93   (เมษ. – ก.ค. 2545)   

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SEC)  : การเปรียบเทียบขนาดของการเปิดเผยขอ้มูลนโยบาย

 ส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2550) 

นงนุช โฆษิตคุณ(2545)  ทศันคติของนกับญัชีเก่ียวกบัการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม    

นายบณัฑูร เศรษฐศิโรตม์   (สิงหาคม  2549)  : มุมมองและบทวิเคราะห์ในภาพรวมในโครงการ

 หน่วยจดัความรู้ดา้นการคา้และส่ิงแวดลอ้มในสถานการณ์สากล  : บทความการสัมมนา

 เร่ืองโจทย์ของประเทศไทยในเร่ืองการค้าและส่ิงแวดล้อมสนับสนุนโดยส านักงาน

 กองทุนสนบัสนุนการ วจิยั  (สกว.) 

นายพิเชษฐ ์  โสภาพงษ ์ (2545)  การเปิดเผยขอ้มูลการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม   กรณีศึกษากลุ่มบริษทั

 เคมีภณัฑ์ และพลาสติก  

พจน์  วรีศุทธากร (2543)  การประยกุตใ์ชก้ารบญัชีส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย  

ภูริภทั วอ่งพิพฒันานนท ์(บริษทัทีม คอนซลัต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนค ์แมเนจเมนท์ จ ากดั) : การพฒันา

 ประเทศกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของไทย , บทความ ประชาชาติธุรกิจ (12 กรกฎาคม 

 2549)  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 53 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

 เกิดข้ึน  (ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21)  

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 57 เร่ือง เกษตรกรรม 
 

รองศาสตราจารยว์ชันีพร  เศรษฐสักโก  : การน าเสนอขอบเขตของบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นการ

 เก็บขอ้มูลในการบนัทึกรายการทางบญัชีและรายงานเก่ียวกบัการบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสิน 
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ศิลปะพร ศรีจัน่เพชร “ การบญัชีสีเขียว : แนวโนม้ท่ีโลกเรียกร้อง ”  วารสารบริหารธุรกิจ 29,1009     
 หนา้ 1- 3 (ม.ค. –   มี.ค. 2549)  
 
ศุภมิตร   เตชะมนตรีกุล  (2540)  การเปิดเผยขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในรายงานทางการเงินและรายงานผล
การ  ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
 
International Guidance Document : Environmental Management Accounting  : International 
 Federation of Accountants 
 

Report on CSR Information Assurance Research   May 2007 Ministry of the Environment 
       The Japanese Institute of Certified Public Accountants 

Theoretical Framework for Environmental Accounting-Application on the Egyptian Petroleum 
 Sector  Mohamed A Raouf A hamid, MSc.The Egyptian Forum on Environment& 
 Sustainable Development (EFESD)Cairo, EgyptPresented for  Ninth Annual 
Conference of  the Economic Research Forum (ERF) 26-28 October 2002 
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แบบสอบถาม 
ปัจจยัที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้บัญชีส่ิงแวดล้อม 

 
กลุ่มหลกัทรัพย์ 

 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม   
 กลุ่มสินคา้อุปโภคและบริโภค   
 กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม   
 กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  
 กลุ่มทรัพยากร    

 กลุ่มบริการ     
    กลุ่มเทคโนโลย ี  
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริหารฝ่ายบัญชี 
 
1. เพศ 

   ชาย       หญิง 
 

2. อาย ุ
   นอ้ยกวา่ 30 ปี     30-35 ปี 
   36-40 ปี      มากกวา่ 40 ปี 

 
3. ระดบัการศึกษา 

   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
4. ประสบการณ์ในการท างานดา้นการบญัชี 

   นอ้ยกวา่ 5 ปี      5-10 ปี   
   11-15 ปี      มากกวา่ 15 ปี 
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5. ต าแหน่งงานในปัจจุบนั 
   ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
 อ่ืนๆ ................................... 
 

6. ท่านทราบเร่ืองการบญัชีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
  ไม่เคยทราบ      ไดย้นิแต่ไม่ทราบรายละเอียด   
   อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................... 

 

ตอนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบับริษัท                        
 
1.  ปัจจุบนักิจการของท่านไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ( ISO 140001 ) หรือไม่ 

    ไดรั้บ      ก าลงัด าเนินการขอรับ 
     ไม่ไดรั้บ 
 
2.  กิจการมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก  B.O.I.  หรือไม่ 
     ขอ ระยะเวลา............ปี    

   ไม่ไดข้อ  
 
3.   ระยะเวลาในการด าเนินงานของบริษทั 

   นอ้ยกวา่ 10 ปี     10 - 15 ปี   
   16 - 20 ปี      มากกวา่ 20 ปี 
 

4.  กิจการมีสาขาหรือไม่  ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 
   ไม่มีสาขา  
   มีสาขาในประเทศ  จ านวน.............สาขา   
   มีสาขาในต่างประเทศประเทศ  จ  านวน.............สาขา 

 
5.  จ านวนพนกังานของบริษทั 

   นอ้ยกวา่ 50 คน     50 - 100 คน   
   101 - 150 คน     มากกวา่ 150 คน 
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6.   ทุนจดทะเบียนของบริษทั 
           ต ่ากวา่ 10 ลา้นบาท      10 - 30 ลา้นบาท 
           มากกวา่ 30 - 50 ลา้นบาท     มากกวา่ 50 ลา้นบาท 
 
7.   รายไดห้ลกัของกิจการเฉล่ียต่อปี 
     ต ่ากวา่ 10 ลา้นบาท      10 - 30 ลา้นบาท 
           มากกวา่ 30 - 50 ลา้นบาท     มากกวา่ 50 ลา้นบาท 
 
8.   สินทรัพยร์วม 
           ต ่ากวา่ 50 ลา้นบาท      50 - 100 ลา้นบาท 
           มากกวา่ 100 - 150 ลา้นบาท     มากกวา่ 150 ลา้นบาท 
 
7. สัดส่วนการถือหุน้ของชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 ผูถื้อหุน้ไทย 100%    
 ผูถื้อหุน้ต่างชาติ นอ้ยกวา่ 25% 
 ผูถื้อหุน้ต่างชาติ  25% - 50%   
 ผูถื้อหุน้ต่างชาติ  มากกวา่ 50% 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)   .................................... 
 

9.  กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทั   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
           ภายในประเทศ    

 ต่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (ระบุประเทศ).............................. 
 ต่างประเทศในกลุ่มเอเชีย (ระบุประเทศ)........................................... 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)   .................................... 
 

10.  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มในบริษทัของท่าน 
           ฝ่ายผลิต       ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
     ฝ่ายบริหาร       อ่ืนๆ (ระบุ)  ............................. 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการริเร่ิมการจัดท าบัญชีส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศในเร่ืองต่าง  ๆ 
 

เร่ือง 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.   รัฐมีการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อแสดงรายละเอียด 
 เก่ียวกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 

     

2.  รัฐควรก าหนดมาตรฐานการบญัชีในการจดัท าบญัชี
 ส่ิงแวดลอ้ม 

     

3.  รัฐตอ้งมีกฎระเบียบบงัคบัและมาตรฐานในการ
 ตรวจสอบและบทลงโทษเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี
 ส่ิงแวดลอ้ม 

     

4.   รัฐควรก าหนดใหธุ้รกิจท่ีเกิดมลภาวะและกระทบ
 ส่ิงแวดลอ้ม  ใหแ้สดงตน้ทุนหรืองบประมาณเก่ียวกบั
 ส่ิงแวดลอ้มในรายงานทางการเงิน 

     

5.   รัฐควรมีการสนบัสนุนการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดย
 มีการก าหนดนโยบายในการลดภาษีหรือใหสิ้ทธิ
 ทางดา้นการคา้กบักิจการท่ีมีการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

     

6.  รัฐควรจดัสมัมนาดา้นการจดับญัชีส่ิงแวดลอ้มใหก้บั
 ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม   

     

 

ตอนที ่4  ความคิดเห็นเกีย่วกับกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมในประทศและต่างประเทศในเร่ืองต่างๆ 
  

เร่ือง 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.  การก าหนดมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของ
 ประเทศไทยควรสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัดา้น
 ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

     

2.  การก าหนดมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของ
 ประเทศไทยควรท าการศึกษาจากประเทศยโุรปและเอเชีย 
 

     

3.  การก าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัและมาตรฐานในการ
 ตรวจสอบและบทลงโทษควรศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
 พระราชบญัญติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  พ.ศ. 2535  
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ตอนที ่5  ความคิดเห็นเกีย่วกับหลกัการทีบ่ริษัทต้องปฏิบัติเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมในเร่ืองต่าง ๆ 
 

เร่ือง 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. การประเมินหรือตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อกิจการ 
 

     

2.  การก าหนดแผนหรือนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

     

3. การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินงานท่ี
 เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

     

4.  การก าหนดแผนงานและหน่วยงานบุคคลของบริษทัท่ี
 เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

     

5.  การก าหนดแผนงานเก่ียวกบัการศึกษาและจดัฝึกอบรม
 ดา้นการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

     

6.  การก าหนดระบบขอ้มูลและระบบบญัชีเก่ียวกบั
 ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

     

7.  การก าหนดการประชาสมัพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใน
 และภายนอกบริษทั 

     

8.  การประเมินผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มทุก
 หน่วยงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตอนที ่6   ความคิดเห็นเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีด้านส่ิงแวดล้อมในเร่ืองต่าง ๆ 
 

เร่ือง 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. การก าหนดแผนหรือนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็น
 แผนระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

     

2.  การจดัสรรงบประมาณหรือเงินทุนท่ีเหมาะสมและ
 เพียงพอส าหรับการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

     

3.  การพฒันาความรู้ทางดา้นระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม
 ใหก้บัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั 

     

4.  การจดัหาเงินทุนและจดัสรรงบประมาณในเคร่ืองจกัร
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

     

5. การก าหนดใหมี้หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง
 ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองของงบประมาณและการ
 จดัหาเงินทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

     

6.  การก าหนดใหมี้หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีหนา้ท่ี
 รับผิดชอบโดยตรงและสามารถรายงานน าเสนอขอ้มูลท่ี
 เก่ียวขอ้งต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไดโ้ดยตรง      

     

7.  การจดัท า โครงการ / กิจกรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
 ใหเ้ป็นระบบและต่อเน่ือง 
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ตอนที ่7   ความคิดเห็นเกีย่วกบัผลกระทบการบัญชีส่ิงแวดล้อมทีม่ีต่อผลการด าเนินงาน 
    และภาพลกัษณ์ของบริษัท 

 

เผลกระทบของการบัญชีส่ิงแวดล้อม 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.  กิจการท่ีมีภาพลกัษณ์เก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมี
 ผลต่อการยอมรับของลูกคา้   

     

2.  การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 มีผลต่อการยอมรับของสงัคม   

     

3.  การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน
 รายงานทางการเงินจะเป็นปัจจยัท่ีท าใหธุ้รกิจไดเ้ปรียบ
 ในการแข่งขนัทางการคา้ 

     

4. ผลิตภณัฑท่ี์มีการอนุรักษแ์ละไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
 ผลต่อการเลือกซ้ือของลูกคา้ 

     

5.  ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีการรับรองมาตรการดา้น
 ส่ิงแวดลอ้ม (ฉลากสีเขียว)  เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

     

6.  ผลิตภณัฑท่ี์หมดการใชง้านและสามารถน าไปใชง้านอ่ืน 
 ไดอี้ก (recycle)  เป็นท่ีตอ้งการของสงัคม 

     

7.  สภาพแวดลอ้มของชุมชนรอบธุรกิจมีผลต่อจดัท าและ
 น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  

     

8.  การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มและการเปิดเผยขอ้มูลจะช่วย
 ใหกิ้จการสามารถสร้างก าไรและผลตอบแทนระยะยาว 

     

9.  การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มและการเปิดเผยขอ้มูลมีผลต่อ
 การตดัสินใจของนกัลงทุน 

     

10.  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มทั้ง
 ภายในและภายนอกแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 

     

 

ตอนที ่ 8    ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการประยุกต์บัญชีส่ิงแวดล้อม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ 

DPU



แบบสัมภาษณ์ :  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการประยุกต์ใช้บัญชีส่ิงแวดล้อม 
 
ค าถามเร่ิมต้น 
 ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มและแนวทางปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 
  
ค าถามเกีย่วกบัปัจจัยภาครัฐและกฎหมาย 
 1.  การก าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม   ภาครัฐควรเป็นผูริ้เร่ิมก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัในดา้นใด และมีอุปสรรคและปัญหาอยา่งไร   
 2.  ตามขอ้ก าหนดในพ.ร.บ. ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535  ก าหนดให้รายงานเก่ียวกบัมลภาวะดา้น
เสียง  ดา้นอากาศ   ดา้นขยะของเสีย  ควรมีการประยกุตใ์หใ้หเ้หมาะสมกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไร  และมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ 
 
ค าถามเกีย่วกบัปัจจัยหลกัการปฏิบัติและการก ากบัดูแล 
 1.  การก าหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบริษทั  มีปัญหาและ
อุปสรรคในดา้นใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 
 2.  การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  หลกัการปฏิบติั วิธีการขั้นตอนใน
รวบรวมและบนัทึกขอ้มูล การรับรู้รายการ  มีการประยุกต์และเลือกมาตรฐานการบญัชีและหลกัการ
ปฏิบติัดา้นใดมาประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัขอ้มูลสารสนเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
ค าถามเกีย่วกบัปัจจัยด้านสังคม 
 1.  การประชาสัมพนัธ์และโครงการพฒันาสังคมและชุมชนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบริษทั
ในรายการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์ท่ีเก่ียวขอ้ง  ท่านคิดว่ามีส่วนส าคญัในการจดัท าบญัชี
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่  และมีปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าอยา่งไร 
 2.  การน าเสนอขอ้มูลดา้นบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในรายงานประจ าปี  มีผลต่อการตดัสินใจ
ของนกัลงทุนและกลุ่มลูกคา้หรือไม่อยา่งไร 
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มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

แบบสัมภาษณ์ :  ผูจ้ดัการ / วศิวกร 
 
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.  ต าแหน่งงาน............................................  
      
2.  ประสบการณ์ท างาน.............................ปี 
 
3.  การท างานในบริษทั..............................ปี 
 
4.  ท่านเคยศึกษาและอบรมเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มในดา้นใดบา้ง 
 ..................................................................................................... 
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................
 ...................................................................................................... 
 
5.  บริษทัด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม   ในกลุ่มธุรกิจ   ................................... 
 
6.  บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 140000   ..................................... 
 
7.  บริษทัมีการปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดา้นใดบา้ง 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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ส่วนที ่ 2   ภาครัฐ : การริเร่ิมแลกฎหมายข้อบังคับ 
 
 1.  นโยบายของรัฐดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความชดัเจนเพียงใด 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
2.  ลกัษณะธุรกิจท่ีมีความแตกต่างมีผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจหรือไม่ 
     ถา้มีความแตกต่างควรมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

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

........................................................................................................ 
3.   พระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบั 
     การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือไม่        
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
4.  ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีภาครัฐควรด าเนิน 
     การแกไ้ขปรับปรุงมีดา้นใดบา้ง 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
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ส่วนที ่3   หน่วยงาน :  หลกัการปฏิบัติและการก ากบัดูแล 
 
1.  บริษทัมีการก าหนดนโยบายการวางแผนหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติั 
     ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
2.  การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ท าตามกฎหมายหรือ 
     ขอ้ก าหนดในการจดัท า  หรือตามสภาพแวดลอ้มของสภาพเศรษฐกิจ 
     และสถานการณ์ของสังคม 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
3.  หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ใชห้ลกัเกณฑห์รือ 
     วธีิการใดในการประยกุตใ์ช ้
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
4.  การจดัท ารายงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  มีการจดัท าอยา่งไร  และการ 
     น าเสนอขอ้มูลใหส่้วนงานใดบา้ง 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
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5.  ปัญหาในการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอุปสรรคในการปฏิบติังานหรือไม่ 
     และมีแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงมีดา้นใดบา้ง 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
 
 
ส่วนที ่4   สังคม  
 
1.  บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัโครงการพฒันาชุมชนและสังคม  ในแผนงานของ 
     บริษทัหรือไม่   
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
2.  บริษทัมีการจดัโครงการพฒันาสังคม/ชุมชน ทางส่ิงแวดลอ้มดา้นใดบา้ง 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการพฒันาสังคมเป็นส่วนหน่ึงในรายงานประจ าปี มีผลต่อ 
     การยอมรับของสังคมดา้นลูกคา้และนกัลงทุนมากนอ้ยเพียงใด 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
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4.  ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั   และ 
     มีแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งไร 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 DPU



มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 

แบบสัมภาษณ์ :  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.  ต าแหน่งงาน............................................  
      
2.  ประสบการณ์ท างาน.............................ปี 
 
3.  การท างานในบริษทั..............................ปี 
 
4.  ท่านเคยศึกษาและอบรมเร่ืองการบญัชีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
     หรือ  ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบญัชีส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
 ..................................................................................................... 
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................
 ...................................................................................................... 
 
5.  บริษทัด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม   ในกลุ่มธุรกิจ   ................................... 
 
6.  บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 140000 มาเป็นเวลานานเท่าใด 
      ......................................................... 
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ส่วนที ่ 2   ภาครัฐ : การริเร่ิมและกฎหมายข้อบังคับ 
 
 1.  ท่านคิดวา่ นโยบายของรัฐดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความชดัเจนเพียงใด 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
2.  ท่านคิดวา่ความแตกต่างของลกัษณะธุรกิจ  มีผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
     ของธุรกิจหรือไม่อยา่งไร 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

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

........................................................................................................ 
3.  พระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบั 
     การจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่        
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 

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

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

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

....................................................................................................... 
4.  ปัจจุบนัสภาวชิาชีพยงัไม่มีออกมาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัชี 
     เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้ม   ถา้มีการจดัท าท่านคิดวา่ 
   ควรมีการก าหนดใหค้รอบคลุมเก่ียวกบัดา้นใดบา้ง 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
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5.  ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส่ิงแวดลอ้มมีดา้นใดบา้ง 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
 
ส่วนที ่3   หน่วยงาน :  หลกัการปฏิบัติและการก ากบัดูแล 
 

1.  บริษทัมีการก าหนดนโยบายและการวางแผนหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติั 
     ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
2.  การจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือการจดัท ารายงานใหก้บั 
     ผูบ้ริหาร  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ไดรั้บขอ้มูลมาจากส่วนงาน 
     แผนกใดบา้งของบริษทั 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
3.  หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
     ใชห้ลกัเกณฑห์รือวธีิการในการประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

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

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

....................................................................................................... 
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4.  การจดัท ารายงานเก่ียวกบับญัชีส่ิงแวดลอ้ม  มีการจดัท าอยา่งไร  และการ 
    น าเสนอขอ้มูลใหแ้ก่หน่วยงานภายในและภายนอกอยา่งไร 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
5.  ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติังานดา้นบญัชีส่ิงแวดลอ้มมีหรือไม่ 
     และมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงดา้นใดบา้ง 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
 
ส่วนที ่4   สังคม  
 

1.  บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัโครงการพฒันาชุมชนและสังคม  ในแผนงานของ 
     บริษทัหรือไม่   
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
2.  บริษทัมีการจดัโครงการพฒันาสังคม/ชุมชน ทางส่ิงแวดลอ้มดา้นใดบา้ง 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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3.  ท่านคิดวา่  ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการพฒันาสังคมท่ี เป็นส่วนหน่ึงใน 
     รายงานประจ าปีส่งผลต่อการยอมรับของสังคมดา้นลูกคา้และนกัลงทุน 
     มากนอ้ยเพียงใด 
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

.......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
4.   ท่านคิดวา่กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั  
     หรือไม่อยา่งไร 
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 

ช่ือ   อาจารยจ์งจิตต ์ พิมพาลยั 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโทMS. (บญัชี) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

   ปริญญาตรี บธบ.(บญัชี) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ปัจจุบันต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า 

ประสบการณ์ในการท างานวิจัย - ไม่มี - 
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