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Environmental Accounting Format of Mueng Chot Civil Engineer Ltd.,Part 

 
ณัฐวรา วชิรกุลเกียรติ1  ขนิษฐา  คีรีค ารณ2 และ นงลักษณ์ จิ๋วจู3 

Natwara Wachirakunkiad1, Khanitha Keereekhamron2 and Nonglak Jiwju3 
 

1,2 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 3 อาจารย์สาขาวิชาการบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 

 
บทคัดย่อ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างรูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการ
โยธา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 20 
คน เลือกเจาะจงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันทาง
องค์กรก็มีการวิเคราะห์ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดลอ้มอยู่แล้ว โดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ยังไมเ่คย
จัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าแนวทางในการน าบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรได้นั้น ผู้บริหารต้องใหค้วามส าคัญเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม และจากการศึกษาพบว่าทาง
ผู้บริหารได้เห็นถึงประโยชน์และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะสามารถน ารูปแบบไปเป็นแนวทางใน
การไปปรับใช้กับองค์กรต่อไป โดยเฉพาะผู้บริหารจะเป็นผู้น านโยบายสู่การปฏิบัติได้มากที่สุด เพื่อให้องค์กรมีการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีได้ต่อไป 
ค าส าคัญ: การจัดท าบัญชี / สิ่งแวดล้อม / บัญชีสิ่งแวดล้อม 
 

Abstract 
This study aimed to investigate and create an environmental accounting format of Mueng 

Chot Civil Engineer Ltd.,Part. The instruments were the interviews and group discussions. The 
sample group were 20 people through purposive sampling from the person concerned. Qualitative 
data were analyzed by content conclusions. The findings were shown that nowadays, the 
organization has already analyzed the problems and the environmental management by strictly 
adhering to the law. However, they have never made an environmental account. The sample group 
point out that the approach for adopting environmental management accounting for the 
organization where the management must pay attention to the environment.  
The study found that the managers realize on the benefits and environmental protection. 
Environmental Accounting Format can be used as a guideline for further adaptation to the 
organization. Particularly, the mangers are able to convey the policy into practical way as much as 
possible. In order for the organization discloses information and society responsibility.  It will have 
a positive impact on a good environmental management. 
Keywords: Accounting Formation / Environment / Environmental Accounting 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันจะเห็นว่าการพัฒนาโรงงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ  ส่งผลให้เกิดความเจริญของสังคมอย่าง
รวดเร็ว และในขณะเดียวกันนั้น การด าเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มากมาย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางอากาศ  มลภาวะทางน้ า มลภาวะทางเสียง และมลภาวะทาง
ขยะเน่ า เหม็น ท าลายระบบนิ เวศน์  ปัจจุบันในประเทศไทย  ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติก็คงไม่พ้นปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจึงมีการรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่กิจการควรน ามาพิจารณาและควรรีบ
แก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างจริงจังเพราะเจ้าของกิจการไม่ออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่ท า (พิไท ตาทอง, 2546, หน้า 3) ซึ่ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องของปัญหามลพิษ ด้านอากาศท่ีไม่บริสุทธ์ิ น้ า
เน่าเสียไม่สามารถบริโภคได้ เสียงรบกวนจากกระบวนการท างานของโรงงาน ฝุ่นละอองและควัน ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชุมชน เนื่องจากการได้รับมลพิษเยอะ จึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และยังเสียเวลาในการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และเสียงบประมาณเป็นจ านวนมาก เพื่อให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพเดิมและยังต้องใช้เวลา
อีกนานกว่าสิ่งแวดล้อมจะกลับคืนสู่สภาพเดิม และคนในชุมชนอาจมีการฟ้องร้องโรงงาน เนื่องจากท าให้ประชาชน
ได้รับมลพิษและล้มป่วย โรงงานอาจเสียภาพลักษณ์ขาดความน่าเช่ือถือ อาจต้องเสียค่าชดเชยท่ีสาเหตุมาจากมลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อมท าให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ในบริเวณนั้นเดือดร้อน ดังนั้นการบัญชีสิ่งแวดล้อม จึงเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้ท าบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่จะน าวิชาชีพไปปรับใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งด้านการเงิน ด้านการวางแผน 
การจัดการกับสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพทางบัญชี รวมถึงด้านอื่นๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งนักบัญชีมี
บทบาทโดยตรงกับการน าบัญชีไปประยุกต์กับสิ่งแวดล้อมจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นวิวัฒนาการทางการบัญชีแขนงหนึ่งที่นักบัญชีสมัยใหม่ได้พัฒนาขึ้นมา และ
เป็นการบัญชีที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งพยายามค้นหามาตรการเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางด้านลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจากการบัญชีแบบดั้งเดิม ส าหรับประเทศไทยบางองค์กรได้เริ่มมีส่วนร่วมใน
การช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีต้นทุนที่จ่ายไปเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น นักบัญชีควร
เข้ามามีบทบาทในการจัดท าบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันยังขาดมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมท่ี
จะสามารถน ามาเป็นกรอบในการน ามาใช้ได้อย่างชัดเจน (พรนภา ธีระกุล, 2555) 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดท าบัญชีขององค์กร เพื่อที่จะให้หน่วยงาน
ต่างๆ น าไปปรับใช้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา ได้ให้ความสนใจที่จะ
น าบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อที่จะเปิดเผยให้กับหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร และเกิดแนวทางจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ดีต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาและสร้างรูปแบบการจดัท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของ ห้างหุ้นสว่นจ ากัด เมืองฉอดการโยธา 
 
ขอบเขตด้านการวิจัย   

ขอบเขตการวิจัยมีดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาต้นทุนการจัดการสิ่งแวดล้อม และน ามาวิเคราะห์จัดท ารูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนทางด้านการป้องกัน ต้นทุนการตรวจสอบ ต้นทุนความล้มเหลวภายใน และ
ต้นทุนความล้มเหลวภายนอก 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 คณะผู้วิจัยศึกษารูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา 555 หมู่  4 
ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ขอบเขตด้านประชากร 
ผู้บริหารและพนักงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา จ านวนทั้งหมด 53 คน 

  ขอบเขตด้านระยะเวลา    
1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561  
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วิธีการด าเนินงานวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปข้อมูลเชิงเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารและ
พนักงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา จ านวน 20 เลือกเจาะจงจากผู้ที่เกี่ยวกับผู้ก าหนดนโยบาย 
พนักงานบัญชีและการจัดการคุณภาพด้านคุณภาพสินค้าและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจัย ดังนี ้ 

1. ออกแบบสัมภาษณ์ และให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อ
กับจุดประสงค์ของการวิจัย ผลการวิเคราะห์ค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.80  

2. การศึกษาผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ต้นทุนการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  
3. การวิเคราะห์สร้างรูปแบบการจัดท าบัญชี เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมือง

ฉอดการโยธา จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนทางด้านการป้องกัน ต้นทุนการตรวจสอบ ต้นทุนความล้มเหลวภายใน 
และต้นทุนความล้มเหลวภายนอก  โดยผ่านผู้เช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 

4. น ารูปแบบการจัดท าบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอแนะรูปแบบและวิธีทางการจัดท าบัญชี
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาต้นทุนการจัดการสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา  
พบว่า 
1) การจัดการผลกระทบจากฝุ่นละออง มีวิธีการจัดการและป้องกันผลกระทบโดยการติดตั้งเครื่องดักฝุ่น

ละออง และใช้พัดลมแบบ Centrifugal (แรงเหวี่ยง) ขนาด 5 HP มีถุงกรองฝุ่นละออง มีมาตรการให้รถบรรทุกใช้ผ้า
คลุมวัตถุให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัตถุ มีการปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ โรงงานเพื่อป้องกันฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย 
และมีการจัดเวรเพื่อไปท าความสะอาดบนท้องถนน กวาดเศษหินต่างๆ และพรมน้ าเพื่อป้องกันมิให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย 

2) การจัดการผลกระทบทางกลิ่น มีวิธีการจัดการและการป้องกันผลกระทบโดยการใช้พัดลมแบบ 
Centrifugal (แรงเหวี่ยง) ขนาด 5 HP ขจัดกลิ่นเหม็นและใช้การเททรายใส่ยางมะตอย เพื่อกลบกลิ่นเหม็น มีการท า
ความสะอาดภาชนะรองรับ  

3) การจัดการผลกระทบจากควัน มีวิธีการจัดการและการป้องกันผลกระทบโดยการจัดการและ
ป้องการผลกระทบจากควันโดยใช้พัดลมแบบ Centrifugal (แรงเหวี่ยง) ขนาด 5 HP 

4) การจัดการผลกระทบทางเสียง มีวิธีการจัดการและการป้องกันผลกระทบโดยการจัดการและ
การป้องกันผลกระทบ ด้วยวิธีการใช้สัญญาณไฟแทนการบีบแตรของรถบรรทุก เพื่อลดผลกระทบทางเสียง 

จากการศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมืองฉอดการโยธา ยังไม่มีการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม คณะผู้วิจัยจึงได้น า
ผลการจัดการสิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างรูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอด
การโยธา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม และเป็นการรายงานความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ดังนี ้

ต้นทุนทางด้านการป้องกัน (Environment Prevention Cost)  
เป็นต้นทุนของกิจการที่กระท าเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดของเสีย หรือมลพิษที่จะเป็นสาเหตุของการ

ท าลายสิ่งแวดล้อมจากการสัมภาษณ์ พบว่า  
1) ต้นทุนการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละออง คือ การจัดหาเครื่องดักฝุ่นละอองที่ได้มาตรฐานมาให้  

ผู้ช านาญติดตั้ง 
2) ต้นทุนการติดตั้งถุงกรองฝุ่นละออง คือ การใช้ถุงกรองฝุ่นละออง และหาขนาดของถุงกรองที่

เหมาะสม 
3) ต้นทุนการติดตั้งพัดลมขนาด 75 HP คือ การเลือกใช้พัดลมแบบ Centrifugal ขนาด 75 HP 

อัตราการไหลของอากาศ 25,000 ft3/min.จ านวน 1 ชุด 
4) การรณรงค์การปลูกต้นไม้ คือ การจัดให้พนักงานเดินรณรงค์ปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงานของ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมืองฉอด การโยธา 
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5) การอัดจารบีเพื่อลดเสียงของเครื่องจักร คือ การลดปัญหาที่มลพิษจะเกิดขึ้นโดยให้พนักงานท า

การอัดจารบีก่อนจะเทยางมะตอย  
 
 ต้นทุนทางด้านการตรวจสอบ (Environment Detection Cost)  

เป็นต้นทุนของกิจกรรมที่กระท า เพื่อพิจารณาและตรวจสอบว่าสินค้า กระบวนการ และกิจกรรมอื่น
ของกิจการ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์พบว่า   

1) ต้นทุนการตรวจสอบปริมาณก๊าซที่เกิดจากการถ่ายแอสฟัลติกคอนกรีตลงสู่รถบรรทุก  
2) ต้นทุนค่าใช้จ่ายการตรวจสอบค่าปริมาณอากาศก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ภายนอก 
3) ต้นทุนการวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินงานจากภายในและภายนอกชุมชน เพื่อป้องกัน

ปัญหาจากการด าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ต้นทุนความล้มเหลวภายใน (Environment International Failure Cost)  

เป็นต้นทุนของกิจกรรมที่กระท าอันเนื่องมาจากการเกิดมลพิษ หรือของเสียแต่ยังไม่ได้ปล่อยไป
ท าลายสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์พบว่า  

1) ต้นทุนในการกรองอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก 
2) ต้นทุนค่ารักษาความสะอาด ได้แก่ การท าความสะอาดพื้นถนนเมื่อเสร็จงาน ปัดกวาดฝุ่นละออง 

และการพรมน้ า  
3) ต้นทุนการก าจัดฝุ่นละออง ได้แก่ การเลือกใช้พัดลมแบบ ใบพัดขนาดใหญ่ ขนาด 75 HP ในการ

ขจัดฝุ่นละออง 
4) ต้นทุนระบบขจัดกลิ่น ได้แก่ การหาปริมาณก๊าซ (Oder gas) ที่เกิดจากการถ่ายแอสฟัลติกคอนกรีต

ลงสู่รถบรรทุก 
 ต้นทุนความล้มเหลวภายนอก (Environment External Failure Cost)  

เป็นต้นทุนของกิจกรรมที่กระท าหลังจากกิจการปล่อยมลพิษหรือของเสียไปสู่สภาพแวดล้อมแล้ว โดย
ต้นทุนประเภทน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1) ความล้มเหลวภายนอกที่เป็นตัวเงิน เป็นต้นทุนในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของ
กิจการ 

2) ความล้มเหลวภายนอกที่ไม่เป็นตัวเงิน คือ ต้นทุนที่ไม่ได้เกิดจากการกระท าจากกิจการ แต่
กิจการอยากมีส่วนช่วยดูแลชุมชนและสังคม เช่น ต้นทุนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดสวนธารณะ การดู
ชุมชนและสังคม เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์ต้นทุนความล้มเหลวภายนอก ดังนี้ 
2.1) ต้นทุนท่ีเป็นตัวเงิน  

– ต้นทุนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงาน ได้แก่ พนักงานได้รับมลพิษจากการปฏิบัติหน้าที่ 
– ต้นทุนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้บุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการด าเนินงานของกิจการ 
2.2) ต้นทุนท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

– ต้นทุนการปรับปรุงบริเวณชุมชน ได้แก่ การขุดลอกคูคลอง การดูแลสวนสาธารณะ
ของชุมชน การจัดกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 

จากต้นทุนทั้ง 4 ประเภท คณะวิจัยได้สร้างรูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมือง
ฉอดการโยธา สามารถน าจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้ 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา 

รายงานต้นทุนสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย: บาท  
ต้นทุนทางด้านการป้องกัน 

 ต้นทุนการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละออง xx 
 ต้นทุนการติดตั้งถุงกรองฝุ่นละออง xx 
 ต้นทุนการติดตั้งพัดลมขนาด 5HP  xx 
 *การรณรงค์การปลูกต้นไม้ xx 
 การอัดจารบีเพื่อลดเสียงของเครื่องจักร xx 

 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันรวม xx 
ต้นทุนทางด้านการตรวจสอบ  
 ต้นทุนการตรวจสอบปริมาณก๊าซที่เกิดจากการถ่าย 
 แอสฟัลติกคอนกรีตลงสู่รถบรรทุก      xx  

 ต้นทุนการตรวจสอบค่าปริมาณอากาศก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ภายนอก xx 
  *ต้นทุนการวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินงาน xx  
 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรวม xx 

ต้นทุนทางด้านความล้มเหลวภายใน 
 ต้นทุนในการกรองอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก xx 
 *ต้นทุนค่ารักษาความสะอาด xx  
 ต้นทุนการก าจัดฝุ่นละออง xx 
 ต้นทุนระบบขจัดกลิ่น xx 

 ค่าใช้จ่ายความล้มเหลวภายในรวม xx 
ต้นทุนทางด้านความล้มเหลวภายนอก 

 ต้นทุนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงาน xx  
 *ต้นทุนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ xx 
 ต้นทุนการปรับปรุงบริเวณชุมชน xx 
 ค่าใช้จ่ายความล้มเหลวภายนอกรวม xx 

รวมต้นทุนสิ่งแวดล้อม xx  
หมายเหตุ:*ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะผู้วิจัย 
  

ผลการเสนอแนะแนวทางรูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมให้กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา  
คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้บริหารจัดการเพิ่มเติมเรื่องการปลูกต้นไม้โดยรอบโรงงานเพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

และการก าจัดฝุ่นตามท้องถนน และควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินงาน จากภายในและภายนอกชุมชน 
เพื่อให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และควรตั้งงบประมาณเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลให้กับ
บุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันปัญหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จากการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นว่าแนวทางในการน าบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้นั้นผู้บริหารได้ให้
ความส าคัญเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางผู้บริหารได้เห็นถึงประโยชน์และตระหนักถึงการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมจะสามารถน ารูปแบบไปเป็นแนวทางในการไปปรับใช้กับองค์กรต่อไป โดยเฉพาะผู้บริหารจะเป็นผู้น า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้มากท่ีสุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาและสร้างรูปแบบการจดัท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา จะเห็นได้
ว่าผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความต้องการที่จะน าบัญชีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุเทน เลาน าทา และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษา
ความส าเร็จของการประยุกต์การบัญชีสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากกลุ่มกิจการ 
ISO 14000 ในประเทศไทย พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในระยะยาวและวัฒนธรรมบริษัทภิบาลขององค์กรมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของการประยุกต์ใช้การบัญชีสิ่งแวดล้อม และวิธีปฏิบัติทางด้านการบัญชีเพื่อสังคมที่ดี 
ผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าเร็จของการประยุกต์ใช้การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างช่ือเสียง
ให้กับองค์กร การยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียและความยั่งยืนให้กับกลุ่มองค์กรตัวอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า กา รที่จะ
สามารถน ารูปแบบการจัดท าบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ได้นั้นผู้บริหารจะต้องน านโยบายสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้องค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีได้ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังนี้  
ควรศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการประยุกต์ใช้บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา เพ่ือให้สามารถน าแนวทางไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อไป     
 ข้อเสนอส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ด้านการวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมให้มีท าวิจัยภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการรณรงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้นรวมถึงใน
ชุมชน 

2. ท าวิจัยเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมครัวเรือน เพื่อหาแรงจูงใจการ
สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม   
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8(1), 91 - 110. 
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