การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของโรงงาน
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อสำรวจขอมูลทั่วไปของพนักงานบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) เพื่อศึกษาการยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการ
จัดทำบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามจากผูทำบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรมอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธดวยการคัดเลือก
แบบเจาะจง จำนวน 50 ชุด ในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห คารอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1-2 ป และ 2) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายในองคกร โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายนอกองคกร โดยรวมและรายดาน อยูในระดับ
มาก
คำสำคัญ: การบัญชีสิ่งแวดลอม, ประสิทธิภาพ, โรงงานอุตสาหกรรม, การจัดทำบัญชี

Abstract

This research aimed to study 1) to study the acceptance of environmental accounting that
affects the efficiency of accounting of industrial plants in Pranburi District. Prachuap Khiri Khan
Province 2) to explore industrial factories in the district Pranburi Prachuap Khiri Khan Province The
researcher collected the data by using questionnaires from the accountants of the Pranburi district
industrial plant. Prachuap Khiri Khan Province with 50 copies of a specific selection in Pranburi district
Prachuap Khiri Khan Province the data were analyzed by analyzing percentage, mean, and standard
deviation.
The research results were found that Accountant of an industrial factory in Pranburi district
Most of them are female. Bachelor's degree 1-2 years working experience in industrial plants, opinions
about the acceptance of environmental accounting as a factor within the organization.
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Overall and each side it was at a high level and there were opinions on the acceptance of external
environmental accounting for accounting. Overall and each side Very level.
Keywords: Environmental accounting, Performance, Industrial Plant, Accounting
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลายประเทศทั่ว โลกเริ่มมีและการขยายตัวเปนอยางมากสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน เชน ปญหามลภาวะทางอากาศ ปญหาคุณภาพน้ำ ปญหาขยะและกากพิษ ซึ่งมีผลกระทบ
ที่เปนวงกวางตอชุมชนและประเทศชาติ สาเหตุของมลพิษเปนผลจากการกระทำของมนุษยเปนสวนใหญโ ดยมี
ประชากรเพิ่มมากขึ้น ประเทศที่พัฒนาแลว ไดมีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยมีมาตรการที่เขมงวดในการควบคุม
เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอาจมีเหตุผลมาจากเคยไดรับภัยพิบัติจากการรับผลของมลพิษและ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การบัญชีสิ่งแวดลอมเปนการตระหนักรูถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอกิจการ
และพยายามคนหาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดานลบที่มีตอสิ่งแวดลอมจากการบัญชีแบบเดิมโดยระบุรายไดและ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับ สิ่งแวดลอมจากระบบบัญชีแบบเดิมออกมาใหไดและพยายามคิดคนมาตรการในการวัดผลการ
ดำเนินงาน การประเมินผลและการรายงานในรูปแบบใหมเพื่อใชทั้งภายในและภายนอกองคกร (นิพันธเห็นโชคชัยชนะ
และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2558 : 13)
การจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมเปนการนำแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกตเขา
กับหลักการบัญชีที่สามารถชวยปองกันและลดปญหาสิ่งแวดลอมในสังคม โดยแสดงใหเห็นถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ของธุรกิจที่ควรมีตอสิ่งแวดลอมในการเปดเผยขอมูลใหผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรธุรกิจไดรับรู และ
สามารถตอบสนองในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมและชวยกระตุนใหองคกรธุรกิจคำนึงถึงสิ่งแวดลอมมาก
ขึ้น (อิสรีย โชววิวัฒนา,2557 : 97) โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีโรงงาน
หลากหลายประเภท อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหารแปรรูป ชิ้นสวนยานยนตเครื่องใชไฟฟา เครื่องแตง
กายเครื่องเรือน วัสดุกอสราง ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน เชน ผลกระทบเรื่องฝุนละออง ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย เสียงดัง ทำใหประชาชนและสิ่งแวดลอมไดรับผลกระทบในการเกิดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
จากที่กลาวมาขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่มีผล
ตอประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจาก
เล็งเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาวจึงไดมีการศึกษาการยอมรับจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ
จัดทำบัญชีโดยแสดงถึงความรับผิดชอบที่มีผลตอสังคมและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื ่ อ สำรวจข อ มู ล ทั ่ ว ไปของพนั ก งานบั ญ ชี โ รงงานอุ ต สาหกรรม ในเขตอำเภอปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ
2. เพื่อศึกษาการยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีสิ่งแวดลอมและประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี
การบัญชีสังคมและสิ่งแวดลอม เปนการบัญชีที่ใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
เปนวิวัฒนาการทางการบัญชีแขนงหนึ่งที่นักบัญชีสมัยใหมไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อรายงานเกี่ยวกับตนทุนและผลประโยชน
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อันเกิดจากกิจกรรมขององคกรที่สงผล กระทบตอชุมชน ทั้งที่เปนขอมูลดานการเงินและขอมูลที่ไมเกี่ยวกับการเงิน
เนื่องจากผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอมเปนประเด็นสำคัญ ตอภาพลักษณองคกรที่จำเปนอยางยิ่งตอการนำมา
ตรวจสอบและควบคุมอยางจริงจัง (สุภัทรษร ทวีจันทร, 2556 : 136) และเปนตัวชี้วัดระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดาน
บัญชีวาการปฏิบัติงานนั้นดำเนินไปดวยความรับผิดชอบเอาใจใส โดยใชทักษะความรูความสามารถอยางเต็มที่เพื่อให
การนำเสนอขอมูลในงบการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือและทันกาล (พิมพพิศา วรรณวิจิตร, 2560 : 21)
แนวคิดเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมาแตส มัยโบราณ แตการอุตสาหกรรมในขณะนั้น เปนประเภทสิน คา
หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทอผา การตีเหล็ก การจักสาน การแกะสลักไม การทำทองรูปพรรณ
และการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน เชน โรงงานสุรา โรงงานน้ำตาลทรายแดง อุตสาหกรรมขนาดใหญ
เกิดขึ้นโดยมีชาวตางประเทศเขามาสรางโรงงาน เชน โรงกษาปณ โรงสีขาว โรงเลื่อย และหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไดมี
การพัฒนาดานการอุตสาหกรรม โดยเอกชนไดเริ่มลงทุนกอสราง โรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอีกหลายประเภท เชน โรงงาน
บุหรี่ โรงงานทำกระดาษ โรงงานทำน้ำอัดลม โรงงานทำสบู แตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลงทั่วโลกในป พ.ศ.
2470 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทยดวย ทำใหไมมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมในประเทศในชวงเวลาดังกลาว
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554 : ออนไลน)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัยเรื่อง การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของ
โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ การอธิบายแนวทางการจัดทำโครงการวิจัยใน
ภาพรวมนั้นสามารถเขียนกรอบแนวคิดเปนรูปแบบแผนภาพไดดังนี้
ปจจัยภายในองคกร

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- วุฒิการศึกษา
- ประสบการณในการทำงาน

- การสนับสนุนของผูบริหาร
- ความพรอมของนักบัญชี
- ผูมีสวนไดเสีย
ประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี
ของโรงงานอุตสาหกรรม
ปจจัยภายนอกองคกร
- กฎหมายและนโยบายของรัฐ
- สภาพการแขงขันทางธุรกิจ
-ชุมชน
ภาพที่ 1 แสดงวิธีการดำเนินการวิจัย
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วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา
มีจำนวนโรงงาน 67 โรงงาน (ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2564 : ออนไลน )
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยจะเลือกใชเจาะจงกลุมพนักงาน
บัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 5 โรงงาน เก็บแบบสอบถาม
จำนวน 50 ชุด
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยมีขั้นตอน และกระบวนการ ดังตอไปนี้
1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร บทความ ตำรา รวมถึงการรวบรวมวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อสรางแบบประเมินความพึงพอใจโดยยึดหลักความ
มีประสิทธิภาพ และความเที่ยงตรงทางเนื้อหา (Content Validity) และนำเสนอเพื่อใหคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบถึงความถูกตองของขอคำถาม ทั้งดานเนื้อหา และความเหมาะสมในการนำแนวคิดและทฤษฎีใน
การตั้งคำถาม
3) สำหรับแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลจะมีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถาม
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค (Item of Objective Congruence Index : IOC) โดยอาศั ย ความเห็ น จากผู  เ ชี ่ ย วชาญ ซึ่ ง
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ จำนวน 3 ทาน และนำขอมูลมาคำนวณหาคาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา
โดยคาที่ยอมรับไดจะตองมากกวา 0.5 ในแตละขอคำถาม
4) นำแบบประเมินที่ไดผานการตรวจสอบและปรับปรุงจนมีความเที่ยงตรงแลวไปทดลองใช (Try
Out) กับผูตอบแบบสอบถาม เพื่อดูวาขอคำถามมีความชัดเจนเหมาะสมหรือไม เพื่อนำมาวิเคราะหความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Cofficient) เปนสถิติวิเคราะห
5) นำเครื่องมือที่ผานการตรวจ และปรับปรุงแกไขจนเปนที่แนใจและเชื่อมั่นไดวามีความสมบูรณ
แลว ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนประชากรที่จะทำการศึกษา
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ซึ่งไดสรางตามวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดที่กำหนดขึ้นโดยแบงออกเปน 4 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพนักงานบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธในการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายในองคกร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายนอกองคกร
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถาม โดยสอบถามจากกลุมตัวอยาง คือพนักงานบัญชีของ
โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 5 โรงงาน โรงงานละ 10 คน รวม
แบบสอบถามทั้งหมด 50 ชุด
3.2 การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการแจกแบบสอบถาม คณะผูวิจัยสัมภาษณพนักงาน
บัญชีในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธเสร็จเรียบรอยแลว หากพนักงานมีปญหา
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ขอสงสัย หรือไมเขาใจเนื้อหาในแบบสอบถาม คณะผูวิจัยจะดำเนินการอธิบายเนื้อหาในแตละขอคำถามให หลังจาก
นั้นคณะผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบและตรวจสอบความถูกตอง
4. การจัดทำขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปโดยคณะผูวิจัยมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1 การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชสถิติคาความถี่ (Frequency)
4.2 การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับการยอมรับการจัดทำบัญ ชี
สิ่งแวดลอมของพนักงานบัญชีที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีทั้งหมด 7 สวน 44 ขอ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนำเสนอขอมูลในรูปแบบ
ตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการดำเนินการวิจัยไดกำหนดการใหคะแนนคำตอบของแบบสอบถาม ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2562 : 103)
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
กำหนดให
5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กำหนดให
4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
กำหนดให
3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอย
กำหนดให
2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
กำหนดให
1 คะแนน
แลวหาคาเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใชเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2562
: 103)
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
4.3. การวิเคราะหข อมูล ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิด เห็น เกี่ ยวกับ การยอมรับ การจั ดทำบั ญ ชี
สิ ่ ง แวดล อ มที ่ ม ี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด ทำบั ญ ชี ข องโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ โดยใชวิธีบรรยายเชิงพรรณนา
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่องการยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพนักงานบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพนักงานบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี
ขอมูลทั่วไปของพนักงานบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับการศึกษา
4.1 ต่ำกวาปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรี
4.3 ปริญญาโท
4.4 ปริญญาเอก

รวม

รวม
3. ประสบการณในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
5.1 ต่ำกวา 1 ป
5.2 1-2 ป
5.3 3-5 ป
5.4 5 ปขึ้นไป
รวม

จำนวน

รอยละ

17
33
50

34
66
100

11
33
6
0
50

22
66
12
0
100

10
16
13
11
50

22
66
12
0
100

จากตารางที่ 1 พบวาพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ
66.00) ระดับการศึกษา สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 66.00) รองลงมาเปน ต่ำกวาปริญญาตรี (รอยละ
22.00) และรองลงมาปริญญาโท (รอยละ 12.00) ตามลำดับ และประสบการณในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 12 ป (รอยละ 32.00) รองลงมา 3-5 ป (รอยละ 26.00) และรองลงมา 5 ปขึ้นไป (รอยละ 22.00) ตามลำดับ
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ตอนที่ 2 พนักงานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับ
การจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายในองคกร ไดแก
ตารางที่ 2 การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายในองคกร
การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัย
ระดับ
X
S.D.
ภายในองคกร
ความคิดเห็น
1. ดานการสนับสนุนของผูบริหาร
4.05 0.83
มาก
2. ดานความพรอมของนักบัญชี
3.97 0.80
มาก
มาก
3. ดานผลกระทบหรือผลประโยชนตอการตัดสินใจของผูมีสวนได
4.06 0.73
เสีย
โดยรวม
4.03 0.79
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา พนักงานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายในองคกร โดยรวมรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังนี้
ดานผลกระทบหรือผลประโยชนตอการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย ( X = 4.06) ดานการสนับสนุนของผูบริหาร ( X
= 4.05) และดานความพรอมของนักบัญชี ( X = 3.97) ตามลำดับ
ตอนที่ 3 พนักงานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับ
การจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายนอกองคกร ไดแก
ตารางที่ 3 การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายนอกองคกร
ระดับ
การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัย
ความคิ
ดเห็น
S.D.
X
ภายนอกองคกร
1. ดานสภาพการแขงขันทางธุรกิจ
3.99 0.70
มาก
2. ดานชุมชน
4.10 0.75
มาก
3. ดานกฎหมายและนโยบาย
4.11 0.72
มาก
โดยรวม
4.07 0.72
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา พนักงานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายนอกองคกร โดยรวมรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.07) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดานกฎหมายและ
นโยบาย ( X = 4.11) ดานชุมชน ( X = 4.10) และดานสภาพการแขงขันทางธุรกิจ ( X =3.99) ตามลำดับ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี
ระดับ
ประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี
ความคิดเห็น
X S.D.
1. ไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี
4.18 0.75
มาก
2. เพื่อสรางองคกรใหสอดคลองของกับกฎหมายในอนาคต
4.10 0.74
มาก
3. เปนประโยชนในการแขงขันทางธุรกิจ
4.00 0.78
มาก
4. เปนสิทธิของผูมีสวนไดเสียในการทราบขาวสารขอมูล
3.95 0.82
มาก
5. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสายตาของผูเกี่ยวของ
4.12 0.75
มาก
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6.

มาก
ลดความเสี่ยงอันเกิดจากวาพฤติกรรมของกลุมผูอนุรักษ
4.08 0.67
สิ่งแวดลอม
7. เปนการสนองตอบตอผูใชบริการที่คำนึงถึงการอนุรักษ
มาก
4.30 0.79
สิ่งแวดลอม
8. เปนความตองการขององคกรในการแจงขาวสารการดำเนินงาน
มาก
4.14 0.67
หรือความสำเร็จของโรงงานอุตสาหกรรม
9. เปนขอบังคับทางกฎหมาย
4.04 0.76
มาก
10. ความไมเพียงพอของขอมูลที่จะเปดเผย
4.14 0.93
มาก
11. ประโยชนที่ไดรับไมคุมกับตนทุนที่เสียไป
3.92 0.92
มาก
12. ผูที่เกี่ยวของไมตองการทราบการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
มาก
3.84 0.79
สิ่งแวดลอม
โดยรวม
4.07 0.78
มาก
จากตารางที่ 4 พบวาปจจัยภายนอกองคกรดานกฎหมายและนโยบาย อยูในระดับมาก ( X = 4.07) เมื่อ
พิจารณาเปนดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังนี้ เปนการ
สนองตอบตอผูใชบริการที่คำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม ( X = 4.30) ไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี ( X =
4.18) เปนความตองการขององคกรในการแจงขาวสารการดำเนินงานหรือความสำเร็จของโรงงานอุตสาหกรรม ( X =
4.14) ตามลำดับ
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง การยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. พนักงานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการจัดทำ
บัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายในองคกร ดังนี้ ดานการสนับสนุนของผูบริหาร อยูในระดับมาก เนื่องจาก ผูบริหารมี
การนำนโยบายทางดานการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชในการจัดทำบัญชี ดานความพรอมของนักบัญชี อยูในระดับมาก
เนื่องจาก โรงงานอุตสาหกรรมใหความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีความรูและความสามารถทำหนาที่ในการ
จัดทำบัญชีสิ่งแวดลอม และดานผลกระทบหรือผลประโยชนตอการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย อยูในระดับ มาก
เนื่องจาก การบันทึกบัญชีหรือไมบันทึกบัญชีสิ่งแวดลอม ไมมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย สอดคลองกับแนวคิดของ
มาลินี สายกอน (2560 : 78) ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม และดาน การรวมพัฒนาชุมชนและสังคมของ
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจมีผลกระทบ เชิงบวกตอการเปดเผยขอมูลบัญชีสิ่งแวดลอมของธุรกิจ แตดานการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมมีผลกระทบเชิงลบตอการเปดเผยขอมูลบัญชีสิ่งแวดลอม
ของธุรกิจ และกิจการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนผูมีสวนไดเสียคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อทำใหเกิดความ
มั่นใจในประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรกิจการเชื่อมั่นวาการกำหนดแนวทางการพัฒนาองคกรที่ดีจะตองมีการ
กำหนดหลักการแนวปฏิบัติและมีการ รวมมือของทุกฝายในองคกร ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
2. พนักงานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการจัดทำ
บัญชีสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายนอกองคกร ดังนี้ ดานสภาพการแขงขันทางธุรกิจ อยูในระดับมาก เนื่องจาก การ
รายงานและเปดเผยขอมูล เกี่ยวกับการบันทึกบั ญชีส ิ่งแวดลอมจะเป นประโยชนตอโรงงานอุตสาหกรรมในด า น
ภาพลักษณที่ดี ดานชุมชน อยูในระดับมาก เนื่องจาก ชุมชนใหความรวมมือปกปองสิ่งแวดลอมโดยมิไดคำนึกถึงการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตนทุนสิ่งแวดลอมหรือภาระหนี้สินอันอาจจะเกิดขึ้นภายหนา และดานกฎหมายและนโยบาย อยู
ในระดับมาก เนื่องจาก ควรออกกฎหมายเพื่อบังคับใหบันทึกบัญชีสิ่งแวดลอมแทนการใหบันทึกโดยสมัครใจ สอดคลอง
กับแนวคิดของ จงจิตต พิมมาลัย (2557 : 54) กลาววา การจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับภาครัฐ จึงตอง
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มีการสนับสนุนจากภาครัฐโดยทางภาครัฐตองทำการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อได
ขอกำหนดมาตรฐาน ระเบียบ ขอบังคับ บทลงโทษ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมรวม ซึ่งจะเปนแรงจูงใจและแรง
กระตุนใหกับภาคธุรกิจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอม
3. พนักงานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
จัดทำบัญชี โดยรวม อยูในระดับมาก เนื่องจาก เปนการสนองตอบตอผูใชบริการที่คำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี เพื่อสรางองคกรใหสอดคลองของกับกฎหมายในอนาคต ความไมเพียงพอของขอมูลที่
จะเปดเผย สอดคลองกับแนวคิดของสุภัทรษร ทวีจันทร (2556 : 136) กลาววา ระบบบัญชีที่มี อยูสามารถรองรับได
เพียงตนทุนที่เกิดขึ้นจริง หรือรายการที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนในการที่ กิจการจะไดรับหรือเสียประโยชนเชิง
เศรษฐกิจเทานั้น หากองคกรสามารถบริหารจัดทำและนำเสนอ ตอสาธารณชนได จะทำใหผูบริหาร ผูมีสวนไดเสีย
ตลอดจนผูถือหุน สามารถวางแผน วิเคราะห และ ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ประกอบกับองคกรสามารถสะทอนถึง
จิตสำนึก ความรับผิดชอบที่มีตอ สภาพแวดลอมในสังคม ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอการดำรงอยูอยางยั่งยืนของ
องคกรตอไป
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ควรมีกิจกรรมภายในและภายนอก
องคกรที่มีการคำนึงถึงการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอม
1.2 พนักงานบัญชีควรศึกษาการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมและควรยอมรับการจัดทำบัญชีสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
1.3 โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธควรจัดทำกำหนดนโยบายแนวทางใน
การทำบัญชีสิ่งแวดลอมสังคมและที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม
2.ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรขยายวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม เปนการสอบถามแบบเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลและ
ความคิดเห็นที่ครบถวนละเอียด และชัดเจนมากขึ้น
2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม เชน การบริหารจัดการ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของโรงงาน
อุตสาหกรรม
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