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แนวทางการประยกุตใ์ชบ้ญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนวนคร 
นางสาวอารีย ์ เจริญศุข 

บทคดัย่อ 

 การการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา การใช้บญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน
อุตสาหกรรม เขตนวนคร และเพื่อหาแนวทางการประยุกต์ใช้บัญชีเพื่อส่ิงแวดล้อมในโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อรับทราบการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อม และแนวทางการปฏิบติั เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจอุตสาหกรรม โดยจ าแนกรายการ เป็น 5 ประเด็น คือ  1. การรับรู้ต้นทุน           
ส่ิงแวดล้อม   2. การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม  3.การรับรู้การบนัทึกค่าชดเชย  4. การวดัมูลค่า    
ต้นทุนและหน้ีสินในการจัดท าบัญชีเพื่อส่ิงแวดล้อม และ  5. การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี         
และยงัแบ่ง การรับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนและหน้ีสินในการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม เป็น 8 ขอ้ 
นอกจากน้ียงัเสนอแนวทางการในการประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัจริง รวมทั้งช้ีให้เห็นประโยชน์ท่ีคาด
วา่จะไดรั้บจากการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มอีกหลายประการ 

 ผลการศึกษาพบว่า โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนวนคร มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเร่ือง 
ปัญหาขยะ มากท่ีสุด มีมาตรการในการบริหารส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบั จึงท าให้มีการท าลายส่ิงแวด
ลอ้ อยู่ในระดบัน้อยและเห็นด้วยกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรรม ส่วนความรู้
เร่ืองการจัดท าบัญชีเพื่อส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับน้อย และเห็นด้วยกับ   การจัดท าบัญชีเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 การจัดอันดับข้อมูลค่าใช้จ่ายประเภทของต้นทุนเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในโรงงาน              
อุตสาหกรรมพบวา่ เป็นตน้ทุนเก่ียวกบั ค่าธรรมเนียมและค่าภาษี  และ การจดัอนัดบัขอ้มูลค่าใชจ่้าย
ประเภทของหน้ีสินเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน้ีสินเก่ียวกบั ค่าวตัถุดิบการ
ด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีการวดัมูลค่า ด้วยราคาทุนปัจจุบนั ส่วนการรับรู้ค่าชดเชยด้าน      
ส่ิงแวดล้อมมาจากสาเหตุต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานด้าน         
ส่ิงแวดลอ้มนั้น    ส่วนใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมไม่แสดงความคิดเห็น และการจดัอนัดบัขอ้มูลใน
การปฏิบติังานจริงส าหรับการประยุกต์ใช้บญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มนั้น พบว่า ขั้นตอนในการออกแบบ
ระบบเพื่อสนบัสนุนการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นขั้นตอนท่ียากท่ีสุด เน่ืองจาก ตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนจาก ผูบ้ริหารระดบัสูง  เพราะการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มถือเป็นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสภาพแวดลอ้มของโรงงาน แต่การจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั แพร่หลาย
มากนกั และจากการศึกษาพบวา่ยงัมีปัญหาในการน ามาปฏิบติัใชง้านจริง เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหา
ทั้งท่ีจะเกิดข้ึน ควร มีหน่วยงานของรัฐ เช่น สภาอุตสาหกรรม และหอการคา้ เป็นตน้  
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      ABSTRACT 

 Objective To study accounting practice’s deployment in industrial 

manufacturing, To customize accounting practice for industrial manufacturing, To 

recognize accounting management for environment and To apply accounting practice 

to be beneficial for industrial business 

A study of concept and accounting principle, which is related to its practice 

for environment. There are five factors for accounting practice for environment as 

following details: 

1. Cost of environment 

2. Liability of environment  

3. Compensation record 

4. Measurement of cost and liability in accounting practice for environment 

5. Disclosure of accounting information 

  Furthermore, expenses of cost and liability for accounting management for 

environment can be divided into 8 parts. In order to apply the accounting practice to its 

day to day working basis, this will indicate to most benefit from accounting 

management for environment saving. 

 From the questionnaire results, industrial plants in Navanakorn district have 

faced environment crisis mostly in garbage and waste, even though, the district has 

strictly complied with high standard of environment management and keep for 

environment saving. For its acknowledgement of accounting management, this is in 

low level of interest, however, they have agreed in accounting management for 

environment saving and disclosure of environment-saving management. 

 To categorize expense information of environment saving cost in industrial 

plants, it found that most costs derive from fee/ government tax. For categorizing 

expense information of liability of environment saving in industrial plants, most of its 

factors are raw materials with actual costs and compensation incurred in working 

places, To reveal the information of environmental management, the industries mostly 

do not share the opinion. Then, to categorize the information in work places for 

applying to the accounting management for environment found that the hardest process 

is to design a system supporting to the accounting management for environment 

because of having to have permission from higher managers of the industries. The 

accounting management for environment is the responsibility to social, but it is not in 

widespread use. Moreover, it found that there are many problems happened. However, 

to prevent that problems occurred, the related parts of government, such as The 

Federation of Thai Industries and  The Thai Chamber of Commerce, etc. should rule 

the standard or the right way to do the accounting management for environment. The 

industries will take it in practice. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมในหลาย
ประเทศทัว่โลกไดส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ และในประเทศไทยเองก็ไดรั้บ
ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก เช่น ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาคุณภาพน ้ า 
ปัญหาขยะและกากพิษ ซ่ึงมีผลกระทบท่ีเป็นวงกวา้งต่อชุมชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะนกับญัชี
ควรใชก้ารบญัชีส่ิงแวดลอ้มมาจดัการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีตามมา เน่ืองจากการรับผลของมลพิษ
และความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มน้ี จะเสียทั้งเวลาและงบประมาณเป็นจ านวนมาก เพื่อปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมท่ีเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม ดังนั้น การบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อม (Environmental 

Management Accounting) จึงเป็นแนวทางส าหรับนกับญัชีท่ีจะไดน้ าวชิาชีพไปรับใชส้ังคม 
   การบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มเป็นวิวฒันาการทางการบญัชีแขนงหน่ึงท่ีนกับญัชีสมยัใหม่ได้

พฒันาข้ึนมาและเป็นการบญัชีท่ีตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ ซ่ึงพยายาม
คน้หามาตรการเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบดา้นลบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มจากการบญัชีแบบดั้งเดิม โดยระบุ   
รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มจากระบบบญัชีแบบเดิมออกมาให้ได ้ และพยายาม
ประเมินผล และรายงานในรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเสนอข่าวสารขอ้มูลเพิ่มเติมให้กบั 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ ข่าวสารขอ้มูลท่ีตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใน
การด าเนินธุรกิจ เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาก่อนการตดัสินใจ ระบบข่าวสารข้อมูลท่ีถูกต้อง         
ทนัเวลาและตรงประเด็น ท าให้การตดัสินใจมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน ผูท่ี้มีส่วนร่วม
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มยอ่มตอ้งการข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจอีกมากมายท่ี
ธุรกิจยงัเปิดเผยไม่เพียงพอ ทั้งข่าวสารขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งขอ้มูลทางด้าน
การเงิน (Financial Information) และทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัด้านการเงิน (Non-Financial 

Information) ซ่ึงนักบัญชีเป็นผู ้ท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีโดยตรงกับระบบข่าวสารข้อมูลท่ีมี            
ประสิทธิภาพ                  
  ในต่างประเทศมีการเคล่ือนไหวมากในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีการออกกฎระเบียบ
มากมาย ตลอดจนมีการส่งเสริมให้องคก์ารธุรกิจตระหนกัถึงผลกระทบดงักล่าวดงันั้น ในทางปฏิบติั 
นกับญัชีสมยัใหม่จึงตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยเหตุผลท่ีส าคญั 2 ประการ ดงัน้ี 
                 1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาของธุรกิจ ซ่ึงส่งผลต่อความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั      
ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน มูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน และความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของกิจการ นักบญัชีเองซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในระบบสารสนเทศจึงต้องเขา้มามีส่วนร่วมอย่าง       
หลีกเล่ียงไม่ได ้
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   2. ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีควรน ามาตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะ
ปัจจุบนัท่ีประชาชนเรียกร้องใหห้น่วยงานของรัฐเขา้มาท าหนา้ท่ีตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มในกิจการ
ต่าง ๆ อยา่งจริงจงั ดงันั้น การบญัชีส่ิงแวดลอ้มไดมี้การขยายขอบเขตของการตรวจสอบ แมว้า่การ
ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบบญัชีแบบดั้งเดิม แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมี
ความตอ้งการในการตรวจสอบดงักล่าวมากข้ึน นกับญัชีจึงตอ้งมีทกัษะและประสบการณ์ในเร่ืองน้ี 
เพื่อลดความเส่ียงภยัดา้นส่ิงแวดลอ้มของกิจการ 

   อย่างไรก็ตาม การจดัการส่ิงแวดล้อมเป็นการป้องกนัล่วงหน้าท่ีท าให้ส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนไม่ถูกท าลาย นกับญัชีสมยัใหม่จึงควรเป็นผูท่ี้มีทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีเพื่อ        
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี เพื่อน ามาใชแ้กปั้ญหาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบั องคก์รในอนาคต  

   แมปั้จจุบนัจะมีองคก์รจ านวนมากพยายามประกาศตวัเป็น "ธุรกิจสีเขียว" และประกาศตวั
ในการเป็นองคก์รท่ีให้ความส าคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หากแต่ยงัมีนอ้ยมากท่ีองคก์รสามารถ
ช้ีให้เห็นถึงการลดผลกระทบต่อ ส่ิงแวดลอ้มและสังคม ในเชิงมูลค่าและเป็นขอ้มูลตวัเลขท่ีสามารถ
น าไปเปรียบเทียบใหเ้ห็นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการกระท าได ้
    “บญัชีส่ิงแวดลอ้ม” (Environmental Management Accounting : EMA) จึงน่าจะ
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญั โดยถือเป็น รูปแบบบญัชีแนวคิดใหม่ท่ีเป็นการบูรณาการความรู้ในดา้น
การบญัชี การบริหารธุรกิจ และการบริหารส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั ในทาง
วชิาการใหค้วามหมายไวว้า่เป็นการรวบรวมวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น ต้นทุนท่ีจ่ายเก่ียวกับโครงการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม พลงังานท่ีกิจการใชแ้ละมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ฯลฯ  
  อุตสาหกรรมกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  การท่ีจะพฒันาประเทศคงปฏิเสธไม่ไดท่ี้จะใหมี้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมซ่ึงจะช่วย
ให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีข้ึนและส่งผลให้ประชาชนมีงานท างานมีรายไดเ้พื่อใชใ้นด ารงชีพ แต่
ทั้งน้ีและทั้งนั้นการพฒันาประเทศจะเป็นไปอย่างมัน่คงก็จะตอ้งอาศยัทรัพยากรทางดา้นธรรมชาติ
และการพฒันาคุณภาพความสามารถของประชากรในประเทศดว้ย ซ่ึงในการพฒันาดา้นประชากรนั้น
ตอ้งมีทั้งการพฒันาทางดา้นของจิตใจและสติปัญญา ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัในการพฒันาของทุก ๆ ดา้นนั้น 
คือ   ส่ิงแวดลอ้ม จึงท าใหท้ั้งอุตสาหกรรมกบัส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งกนั                 

 ในปัจจุบนันั้นการลงประกอบกิจการในดา้นอุตสาหกรรมนั้นไดรั้บความนิยมพอสมควร 
เพราะใหผ้ลตอบแทนดีพอสมควร ซ่ึงการท่ีมีการลงทุนในดา้นอุตสาหกรรมนั้นมีทั้งประโยชน์และก็
โทษดว้ยกนั หากมองในดา้นของบวกแลว้การลงทุนดา้นอุตสาหกรรมนั้นมีประโยชน์อยา่งมากมาย 
อย่างเช่นในดา้นของเศรษฐกิจซ่ึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในของประเทศดีข้ึนส่งผลให้ประชากรใน
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ประเทศมีรายไดม้ากข้ึนนอกจากน้ียงัส่งผลไปถึงการพฒันาประเทศ แต่ทวา่อุตสาหกรรมนั้นไม่ไดมี้
แค่เพียงประโยชน์เท่านั้น ซ่ึงหากเรามองในดา้นลบของการอุตสาหกรรมแลว้ อุตสาหกรรมก็มีโทษ
ไม่นอ้ยไปกวา่ประโยชน์ของมนัเลย โดยเฉพาะในดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจาก
การท่ีม่ีโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงปัญหาท่ีทุก ๆ คนรู้จกั ก็คือ ปัญหาโลกร้อน ทั้งน้ีสาเหตุหน่ึงของการ
เกิดภาวะโลกร้อนก็ คือ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นปัญหา
ส่ิงแวดล้อมอย่างหน่ึงจากการท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ีการท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึนยงัส่งผลกระทบให้ทรัพยากรทางด้านส่ิงแวดล้อมลดลงไป น้ีคือตัวอย่างผลเสียของ
อุตสาหกรรม ซ่ึงจะเห็นวา่การท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก ๆ ก็ไม่ใช่วิธีท่ีดีในการพฒันาประเทศ
เพราะว่าการท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมมากท าให้สภาพแวดลอ้มเส่ือมเสียไป ส่งผลกระทบให้การ
พฒันาทางดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจลดลงเน่ืองจากการท่ีส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมเป็นผลให้เกิด
มลพิษและปัญหาต่าง ๆ ตามมา แต่ทวา่ปัญหาต่างเหล่าน้ีไม่ใช่วา่ไม่มีทางท่ีจะป้องกนัหรือแกไ้ขเลย 
ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบในบริเวณรอบ ๆโรงงานอุตสาหกรรม 
เช่น การท าบ่อพกัน ้าเสียไวเ้พื่อทิ้งใหข้องเสียตกตะกอนเสียก่อนแลว้จึงปล่อยออกไปสู่ท่อทิ้งน ้ าซ่ึงจะ
ช่วยให้น ้ าท่ีปล่อยออกไปนั้นไม่ก่อมลพิษต่อสาธารณชนหรือจะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยการท่ีด าเนินกิจการอุตสาหกรรมอยา่งห่วงใยส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการท่ีมี
การวางแผนการจดัการ     การส ารวจพื้นท่ีและผลกระทบต่าง ๆ ท่ีตามมาหากมีการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมบริเวณนั้น แล้ว    น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีตามมาทั้งทางดา้น            ส่ิงแวดลอ้มและอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการช่วยไดอ้ยา่งมากในการลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และยงัช่วยให ้  ประเทศพฒันาไปอยา่งมัน่คงอีกดว้ย 

 อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อมนั้ นมีทั้ งคุณค่าและความส าคัญนอกจากน้ียงัมีความ
เก่ียวเน่ืองความสัมพนัธ์กนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงอุตสาหกรรมนั้นมีทั้งโทษและประโยชน์ในเวลาเดียวกนั
แต่ทวา่โทษของอุตสาหกรรมนั้นมีมากมายพอสมควรและเป็นปัญหาท่ีแกย้ากพอสมควร ดงันั้นวิธีท่ี
จะช่วยให้อุตสาหกรรมนั้นมีโทษน้อยลงคงหนีไม่พน้การป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดตามมาโดย การท่ี
น าเอาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงจะท าให้อุตสาหกรรมนั้นมี
ประโยชน์อยา่งมากในดา้นต่าง ๆ และยงัเป็นการปฏิบติัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม ผล
ท่ีตามมา คือ ประเทศมีการพฒันาอยา่งมัน่คง หากรู้จกัการใชท้รัพยากรทั้งทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์
สรรคส์ร้างข้ึนอยา่งรู้คุณค่า (www.tpa.or.th ) 

อุตสาหกรรมโรงานในเขตนวนคร 
อุตสาหกรรมในเขตนวนคร บริษทันวนคร ก่อตงัข้ึนเม่ือ 26 มีนาคม พ.ศ. 2514 (1971) เม่ือ

เร่ิมข้ึนนั้นบริษทันวนคร เร่ิมก่อตั้งบนพื้นท่ี 5,000 ไร่ ณ ถนนพหลโยธิน โดยบริษทัให้ในการบริการ

http://www.tpa.or.th/
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ดา้นพื้นท่ีของโรงงานอุตสาหกรรม ในปัจจุบนัมีบริษทัทั้งของไทยและต่างชาติมากวา่ 200 บริษทัอยู่
ในความควบคุมดูแลและด าเนินกิจการ ภายใตพ้ื้นท่ีอุตสาหกรรมมาเป็นเวลา 37 ปี แลว้นบัตั้งแต่    
ก่อตั้งและในปี 2002 บริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีอุตสาหกรรม
หลกัในเขตพื้นท่ีมีดงัต่อไปน้ี (บริษทั นวนคร จ ากดั มหาชน) 

  1. อุตสาหกรรมการเกษตรกรรม 
  2. อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  3. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองหนงั 
  4. อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
  5. อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ 

    6. อุตสาหกรรมยางพาราและพลาสติก 
  7. อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ 
8. อุตสาหกรรมน ้ามนั ก๊าช และเคมีภณัฑ ์
9. อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์ 
10. อุตสาหกรรมกระดาษและเยือ่กระดาษ 
11. อุตสาหกรรมอญัมณีและเหมืองแร่ 
12. อุตสาหกรรมการใหบ้ริการ 
13. อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยแ์ละเคร่ืองมือเฉพาะทาง 
14. อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  1.  ศึกษาการใชบ้ญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมใน เขตนวนคร 

2. เพื่อหาแนวทางการประยุกต์ใช้บัญชี เพื่อส่ิงแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม                
เขตนวนคร 

ขอบเขตของการวจิัย 
1. ศึกษาข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนวนคร จากประเภทของโรงงาน               

อุตสาหกรรม จ านวน 172 โรงงาน 
2. ศึกษาการบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อม โดยเน้นด้านการประยุกต์บญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อมของ   

โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ    
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 
 1. ไดท้ราบถึงแนวทางการประยกุตใ์ชบ้ญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
 2.  เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อมและเพื่อทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรม 
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กรอบแนวคดิ        

 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

     
ประชากรศาสตร์      การประยกุตใ์ชบ้ญัชี 
 1. เพศ       ส่ิงแวดลอ้มของโรงงาน 
2. อาย ุ       อุตสาหกรรมในเขตนวนคร 
3. วฒิุการศึกษา 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ี      
5. อายงุาน       
6. ประเภทของอุตสาหกรรม      

 

 

 

 

 
        

 

 
 
 
 
 
 

 

 

            

การน าเคร่ืองมือทางการบญัชีบริหารส่ิงแวดลอ้ม
มาประยกุตใ์ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม 

1. การรับรู้ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 

2. การรับรู้หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3. การรับรู้การบนัทึกค่าชดเชย 
4. การวดัมูลค่าตน้ทุนและหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

5. การเปิดเผยขอ้มูล 

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้
บญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร (Population) ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือ
พนกังานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนวนคร จ านวน 172 โรงงาน กลุ่มตวัอยา่ง โดย
การจดัประเภทอุตสาหกรรมตามสาขาของอุตสาหกรรมใน เขตนวนคร จ านวน 14  กลุ่มสาขา
อุตสาหกรรม ดงัต่อไปน้ี  
ตารางท่ี 3.1 การจดัประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนวนคร 

กลุ่มสาขาอุตสาหกรรม จ านวนโรงงานของอุตสาหกรรม 
เขตนวนคร 

1. อุตสาหกรรมการเกษตรกรรม 1 
2. อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 11 
3. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองหนงั 10 
4. อุตสาหกรรมก่อสร้าง 3 
5. อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ 30 
6. อุตสาหกรรมยางพาราและพลาสติก 20 
7. อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ 10 
 8. อุตสาหกรรมน ้ามนั ก๊าช และเคมีภณัฑ ์                                                          14 
 9. อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์ 34 
10. อุตสาหกรรมกระดาษและเยือ่กระดาษ 7 
11. อุตสาหกรรมอญัมณีและเหมืองแร่ 3 
12. อุตสาหกรรมการใหบ้ริการ 7 
13. อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยแ์ละเคร่ืองมือเฉพาะทาง 6 
14. อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ 16 
รวม 172 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 4 
ส่วน 
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 ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งหนา้ท่ี อายงุาน และ ประเภทของอุตสาหกรรมของท่าน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นเป็นแบบ
ตวัเลือก 

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมในโรงงาน            
อุตสาหกรรม ประกอบดว้ย ความคิดเห็นเก่ียวกบั ส่ิงแวดลอ้ม ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงงาน มาตรการท่ีเก่ียวกบับริหาร การท าลายส่ิงแวดลอ้ม และการจดัท าบญัชีเพื่อ  
ส่ิงแวดลอ้ม  

ส่วนท่ี  3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการประยุกตก์ารใชบ้ญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม
และความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกต์ใช้บญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อมและการจดัท าบญัชีเพื่อรับรู้ด้าน        
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อโรงงานอุตสาหกรรมโดยแบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน 
 3.1 ตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  3.2 หน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3.3 การวดัมูลค่าดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3.4 ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

  3.5 การเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ส่วนท่ี 4  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม
ของท่าน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านส่ิงแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมของท่านและ    
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัจดัท าบญัชีเพื่อส่ิวแวดลอ้ม 
 โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 4  แบ่งเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale)  
เป็นการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยก าหนด
สเกลแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใชก้ารประเมินค่าดงัน้ี 
 5  คะแนน หมายถึง  มากท่ีสุด 
 4  คะแนน หมายถึง มาก 
 3  คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
 2  คะแนน หมายถึง นอ้ย 
 1  คะแนน หมายถึง ไม่มี  
 ในแบบสอบถามเกณฑ์ค่าเฉล่ียในการอภิปรายผล ซ่ึงผลการค านวณโดยใช้สูตรค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมีดงัน้ี 
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 สูตร 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =     คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต ่าสุด 
                       จ านวนระดบั 

      =     
5

15  

      =     0.80      
 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัตามความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20  หมายถึง   ระดบัการปฏิบติัตามความคิดเห็นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40  หมายถึง   ระดบัการปฏิบติัตามความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัตามความคิดเห็นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80  หมายถึง   ระดบัการปฏิบติัตามความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 แต่ออกท่ีจะน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปท าการทดสอบกบัผูท้ดสอบควรท่ีจะน ามาทดลองใช ้
(Try Out/Pre test) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุด แลว้น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข 
จากนั้นท าการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิ อลัฟ่า  ( - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ซ่ึงค่าอลัฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึง
ระดบัของความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 ≤  ≤ 1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดง
วา่มีความเช่ือมัน่สูง ซ่ึงค่าท่ียอมรับไดต้อ้งอยูร่ะหวา่ง 0.7 ≥ 1 ซ่ึงถือไดว้า่แบบสอบถามนั้นน่าเช่ือถือ
เหมาะกบัการทดสอบ 

 

สรุปผลการวจิัย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ       วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งหนา้ท่ี อายงุาน และ ประเภทของอุตสาหกรรม จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ 
 เพศ ผลการวิเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีจ านวน 108 คน
คิดเป็นร้อยละ 72  
 อายุ ผลการวิเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี
ข้ึนไป มีจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60  
 วุฒิการศึกษา ผลการวิเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
วฒิุการศึกษา ปริญญาตรี  มีจ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
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 ต าแหน่งหนา้ท่ี  ผลการวเิคราะห์ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีต าแหน่งหนา้ท่ี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี มีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 52   
 อายงุาน ผลการวิเคราะห์ผูต้อบแบบสอบถาม  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ
งาน11-15 ปี มีจ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 36 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม โดยสามารถจ าแนกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนวนคร และเป็นผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด  ไดแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรม ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีจ  านวน 31 โรงงาน คิด
เป็น     ร้อยละ 20.7 โรงงานอุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ มีจ านวน 25 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 16.7         
โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราและพลาสติก และ โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์   
มีจ  านวน 14 โรงงานเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 9.3 โรงงานอุตสาหกรรมน ้ ามนั ก๊าชและเคมีภณัฑ์ และ 
โรงงานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ มีจ านวน 11 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 7.3 โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ มีจ านวน 10 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 6.7 โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและ    
เคร่ืองด่ืม มีจ านวน   8 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 5.3 โรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองหนัง มี
จ านวน 7 โรงงาน  คิดเป็นร้อยละ 4.7 โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ มีจ านวน 6    
โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 4   โรงงานอุตสาหกรรมการใหบ้ริการ มีจ านวน 5 โรงงาน  คิดเป็นร้อยละ 3.3 
โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยแ์ละเคร่ืองมือเฉพาะทาง มีจ านวน 4 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 2.7 
โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเหมืองแร่ มีจ  านวน 2 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 1.3   โรงงาน            
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร มีจ านวน 1 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 0.7  
ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม    ในโรงงาน
อุตสาหกรรม  

ส่ิงแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับโรงงาน         
อุตสาหกรรมท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม พบวา่ส่วนใหญ่ ปัญหาขยะ มากเป็นอนัดบั 
ท่ี 1  จ  านวน 69 โรงงาน 
 มาตรการบริหารส่ิงแวดลอ้มโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบั
มาตรการเก่ียวกบัการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าผูต้อบแบบสอบ 
ถามส่วนใหญ่มีการบริหารงาน อยูใ่นระดบัมาก มีจ านวน  60 โรงงาน  
 การท าลายส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ท าลายส่ิงแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการท าลาย            
ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่น ระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวน 78 โรงงาน  
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 ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม  ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวน 72 โรงงาน  
 ความรู้เร่ืองบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้เร่ืองบญัชี
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรู้เร่ืองบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบั
นอ้ย มีจ านวน 48 โรงงาน  

ความคิดเห็นในการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นดว้ย        
มีจ  านวน 114 โรงงาน  
 ความคิดเห็นในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรม  
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารส่ิงแวดลอ้มของโรงงาน 
อุตสาหกรรม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นดว้ย  มีจ านวน 96 โรงงาน และไม่เห็นดว้ย     
มีเพยีงเล็กนอ้ย  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือการในประยุกต์ใช้บญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อมในโรงงาน
อุตสาหกรรมและความคิดเห็นเก่ียวกบัการประยุกต์ใชบ้ญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มและการจดัท าบญัชีเพื่อ
รับรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อโรงงานอุตสาหกรรม   

การจัดอันดับข้อมูลค่าใช้จ่ายประเภทของต้นทุนเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในโรงงาน               
อุตสาหกรรม 

 การจดัอนัดบัตน้ทุนเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 150 
โรงงาน พบว่า ในการจดัอนัดบัตน้ทุนเก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรม 
อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ตน้ทุนเก่ียวกบั ค่าธรรมเนียมและค่าภาษี  

การจดัอนัดบัขอ้มูลค่าใชจ่้ายประเภทของหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้มเกิดจากตน้ทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

  การจดัอนัดบัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของโรงงานทั้ง 150 โรงงาน พบวา่ 
ในการจดัอนัดบัหน้ีสินเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม อนัดบัท่ี 1 ได้แก่ ค่าใช้จ่าย    
เก่ียวกบั  ค่าวตัถุดิบการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

การวดัมูลค่าด้านส่ิงแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น  
เก่ียวกบั การวดัมูลค่าดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่       
มีการวดัมูลค่า ดว้ย ราคาทุนปัจจุบนั มีจ านวน 90 โรงงาน  
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การบนัทึกการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรม  ผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การบนัทึกการรับรู้ค่าชดเชยดา้นส่ิงแวดล้อมดา้น อ่ืน ๆ             
มีจ  านวน 78 โรงงาน  

การเปิดเผยบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อมจ าเป็นต่อโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นเก่ียวกบั การประยกุตใ์ชบ้ญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มและการจดัท าบญัชีเพื่อการรับรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีต่อโรงงานอุตสาหกรรม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่แสดงความคิดเห็นในการเปิดเผยบญัชี
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม มีจ านวน 72 โรงงาน รองลงมา คิดว่า จ  าเป็นต่อการเปิด และบางโรงงานมีความ
คิดเห็นวา่ไม่ควรเปิดเผยบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  

การจดัอนัดบัขอ้มูลในการปฏิบติัจริงส าหรับการประยุกตใ์ชบ้ญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม การจดั
อนัดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานจริงในการประยกุตใ์ชบ้ญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ของโรงงานทั้ง 
150 แห่ง พบวา่ อนัดบัท่ี 1 คือ การออกแบบระบบเพื่อสนบัสนุนการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคใ์นการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มของโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มของ
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้ง 150 แห่ง พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม นั้น   
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นวา่ปัญหาและอุปสรรค อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ ความ
เป็นไปไดเ้พียงใดท่ีโรงงานอุตสาหกรรมของท่านจะสามารถประยุกต์ใช้บญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อม และ 
การศึกษาแนวทางและแนวปฏิบัติในการใช้งานให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการจดัท าบญัชีเพื่อ         
ส่ิงแวดล้อม ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น อยู่ใน ระดบัน้อย และถ้าดูจากการวิเคราะห์ โดย     
ค่า Mean และ S.D. จะพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อมในโรงงาน        
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ปัญหาและอุปสรรค ดา้นงบประมาณในการลงทุนดา้นด าเนินงานการจดัท าบญัชี
เพื่อส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
เน่ืองจากบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมของ

โรงงาน แต่เน่ืองจากว่าการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากนัก และจาก
การศึกษาพบวา่ยงัมีปัญหาหลายประการในการน ามาปฏิบติัใชง้านจริง เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาทั้ง
ท่ีจะเกิดข้ึน ควรมีหน่วยงานของรัฐ เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการคา้ กรมพฒันาส่ิงแวดลอ้ม หรือ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ออกมาตรการหรือวธีิการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เพื่อท่ี ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะได้
น าไปปฏิบติัจริงและ จะไดค้วบคุมการด าเนินงานและการประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพไดดี้อีกดว้ย 
 หน่วยงานของรัฐ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ไปยงั หน่วยงาน หรือ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัท าบัญชีเพื่อส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการจัดอบรมความรู้ โดยการจัดส่ง วิทยากร หรือ           
ผูเ้ช่ียวชาญไปฝึกอบรม เจา้หน้าท่ีปฏิบติัการให้เขา้ใจถึงหลกัการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อม และ    
ในปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานการบญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบติั
อย่างชัดเจน และนอกจากนั้น ปัจจุบันมีเพียงกฎหมายส่ิงแวดล้อมปี พ.ศ. 2535 ท่ีใช้อยู่ยงัไม่        
ครอบคลุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 ส่ิงส าคญัองคก์รธุรกิจจะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัท าบญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม
และหาวิธีการปรับปรุง แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่ให้เกิดข้ึนในสังคม และนอกจากน้ี ประโยชน์ท่ี
ธุรกิจจะได้รับจากการประยุกต์ใช้บญัชีเพื่อส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กบัลูกค้า  
สร้างความมัน่ใจให้กบันักลงทุน ท่ีเขา้มาลงทุนในธุรกิจท่ีมีการอนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดล้อม ซ่ึง  
ตอนน้ีก าลังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ทั่วโลก และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท าให้ชุมชน            
ท่ีอยูบ่ริเวณรอบ ๆ ธุรกิจนั้นมัน่ใจไดว้า่ สภาพแวดลอ้มท่ีอาศยัจะไม่มีมลภาวะเกิดข้ึน 
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กลุ่มพฒันาระบบและมาตรฐานวชิาชีพ ส านกังานดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
“การบัญชีและรายงานทางการเงินส าหรับต้นทุนและหนีสิ้นส่ิงแวดล้อม”. 

ณิศรา มากพุม่ (2547) “การประยุกต์บัญชีบริหารส่ิงแวดล้อม : กรณีศึกษาโรงงานในอุตสาหกรรม        
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า” ภาควชิาการบญัชีมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์คร้ังท่ี 1.   

ดวงมณี  โกมารทตั (2545) “บทความเร่ืองการบัญชีบริหารส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื”     
จุฬาลงกรณ์วารสาร ฉบบัพิเศษ รวมบทความทางดา้นบญัชี.  

บริษทั นวนคร จ ากดัมหาชน (2550) “โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนวนคร”. 
ผอ่งพรรณ  เจียรวิริยะพนัธ์ (2542) “การวดัมูลค่าต้นทุนส่ิงแวดล้อม”.  
พจน์  วรีศุทธากร (2543) “แนวทางการประยุกต์ใช้การบัญชีเพือ่ส่ิงแวดล้อมส าหรับธุรกจิอุสาหกรรม

ในจังหวดัเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน” มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  
ศรีรัตน์  สุดสมบูรณ์ (2548) “ความสัมพนัธ์และผลกระทบของศักยภาพภายในองค์กรและ

สภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีม่ีต่อประสิทธิผลของการบัญชีส่ิงแวดล้อม ของธุรกจิได้รับ ISO 
14001 ในประเทศไทย”  บญัชีมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   

ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร และ วเิชษฐ ์ โรจนสุกาญจน (2540) “การบัญชีสีเขียว : แนวโน้มทีโ่ลกเรียกร้อง” 
เอกสารการประชุมนกับญัชี คร้ังท่ี 15.  

ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล (2540) “การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย”. 

สมาคมนกับญัชีและผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (2543) “มาตรฐานการบัญชีไทย   
และ แม่บทการบัญชี” เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองพระราชบญัญติัการบญัชี (ใหม่).  

สุนีย ์ มลัลิกะมาลย ์(2542) “การบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม” พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพ : หา้งหุน้ส่วน  
จ  ากดั บี.เจ. เพลท โปรเซสเซอร์.  

อรุณี  อยา่งธารา และคณะ (2542) “การบัญชีการเงิน” พิมพค์ร้ังท่ี 9  กรุงเทพ : โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
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อมัพร  เท่ียงตระกลู (2551) “ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของ     
ผู้บริหาร และแรงกดดันจากสังคม ทีม่ีประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดล้อม ของธุรกจิที่
ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทย” ศูนยว์ิจยั มหาวทิยาลยั      
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