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ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร 
The Factors Affecting Environmental Management of Sugar Mills Business in Kamphaeng Phet 

นงลักษณ จิ๋วจู1 

1สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศูนยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม 

และผลการนําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชของโรงงานนํ้าตาลแหงหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร โดยใช
แบบสัมภาษณ แบบการติดตามเปน เครื่องมือในการเก็บขอมูล กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและพนักงานของโรงงาน
น้ําตาลแหงหน่ึงในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม คือ ผูบริหาร และมีการสื่อสารภายในองคกร
เปนปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนใหองคกรมีการจัดการสิ่งแวดลอม  เนื่องจากผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบายเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอม ประกอบกับการสื่อสารภายในองคกรเก่ียวกับนโยบาย แนวคิด และทัศนคติที่ดีของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม 
รองลงมาจะเปนเรื่องขอบังคับทางดานกฎหมาย เปนปจจัยที่ผลักดันใหองคกรมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนดเก่ียวกับการทําธุรกิจสงผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมและสังคม และการไดรับการยอมรับ
ทางสังคม โดยถามีการจัดการสิ่งแวดลอม และเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบ มีความเช่ือวาจะไดรับการยอมรับจาก
ประชาชน สังคม และจากการศึกษารูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานนํ้าตาลในจังหวัด
กําแพงเพชร ผูวิจัยไดทดลองใหโรงงานนํ้าตาลแหงหน่ึงนําไปปรับใชเพื่อประยุกตใชเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมและการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอม ทําใหองคกรสามารถจัดการสิ่งแวดลอมอยางถูกวิธี เปนระบบ 
สามารถเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมใหกับสาธารณชนไดรับทราบ และเปนการสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคกร 
คําสําคัญ: การจัดการสิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอม, ปจจัยที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม 

 
Abstract 

This study is a qualitative research aimed to investigate the factors affecting environmental 
management and to study the result of accounting for environmental management that apply by 
the sugar mill in Kamphaeng Phet. The data were collected through interview form and monitoring 
form. The sample group was 30 people of the managers and the employees of the sugar mill by 
purposive sampling. 

The results show that the factors affecting environmental management were the managers 
and communication within the organization. These were important factors which encouraged the 
organizations for environmental management because of the managers had set the policy for 
environmental management. In addition, there was a communication within the organization about 
the policy, concept and good attitude of the business toward the environment. Then it was 
followed by law regulation. These factors that drive the organization had been managed the 
environment according to the law requirement in doing business, negatively impacting the 
environment and society. Moreover, it is socially acceptable if there is environmental management 
and exposed to the public. It is believed that it will be accepted by the people and society. 
Furthermore, from the study of accounting format for environmental management of sugar mills in 
Kamphaeng Phet the researcher has suggested the sugar mill apply of accounting for 
environmental management and environmental disclosure. This allows the organization able to 
manage the environment in a correct and systematic manner. They can disclose of the 
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environmental responsibility information to the public, and it also generates a positive image for 
the organization. 
Keywords: environmental management, environment, environmental management factors 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย  
ปจจุบันเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศท่ัวโลก ไดสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ในประเทศไทยเองก็ไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เชน ปญหา
มลภาวะทางอากาศ ปญหาคุณภาพน้ํา ปญหาขยะและกากพิษ ซึ่งมีผลกระทบท่ีเปนวงกวางตอชุมชนและประเทศชาติ
เปนอยางมาก หลายทานอาจคิดวาเปนเรื่องของนักอนุรักษสิ่งแวดลอมหาใชธุระของตนไม (พรนภา ธีระกุล, 2553) 
จึงทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นในปจจุบัน ผลกระทบเชิงลบเกิดขึ้นตอสุขภาพของประชาชน รวมถึงสิ่งแวดลอม 
ชุมชน และสังคม ซึ่งทําใหนักธุรกิจบางสวนไดหันมาสนใจการทําธุรกิจที่สรางความย่ังยืนดานกําไรไปพรอมกับการดูแล
เอาใจใสเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคมใหมากขึ้น การจัดการสิ่งแวดลอมเปนผลจากการประเมินความเสี่ยงเม่ือมลพิษ
ถูกปลอยออกมารวมทั้งเปนผลจากความสัมพันธระหวางมลพิษกับสิ่งแวดลอมวาทําใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศ
เพียงใด การจัดการที่ดีจะชวยลดผลกระทบและทําใหเกิดการปองกันปญหาที่อาจมีขึ้นในอนาคต สวนหนึ่งของ
การจัดการสิ่งแวดลอม คือ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมเปน
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบจากการปลอยมลพิษ เชน คุณภาพน้ํา คุณภาพ
อากาศ เปนตน ขอมูลที่ไดจะนําไปประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสิ่งแวดลอมรวมท้ังคาดการณผลกระทบและ
ความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบนิเวศท้ังกอนและหลังการจัดการ (มลิวรรณ บุญเสนอ, 2559) 

การบูรณาการความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมเขากับกลยุทธและกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารธุรกิจ
ใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาว สามารถทําไดโดยการใชขอมูลจากการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนศาสตร
ใหมท่ีบูรณาการความรูดานการบัญชี การบริหารธุรกิจและการจัดการสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน เพื่อตองการใหผลลัพธ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อลดปญหาทางดานมลพิษตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ (วัชนีพร เศรษฐสักโก, 
2560) นอกจากการใหความสําคัญและการสนับสนุนในดานสิ่งแวดลอมขององคกรนั้น จําเปนตองศึกษาวามีปจจัย
อะไรบางท่ีจะสงผลธุรกิจจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อใหการบูรณาการเกิดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ  

จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดทําบัญชีของโรงงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร ผูวิจัยไดทดลอง
นําไปรูปแบบไปประยุกตใชกับโรงงานผลิตน้ําตาลทรายแหงหน่ึงในจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อศึกษาผลการนําไปใช
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมใหมีรูปแบบที่เหมาะสมมากที่สุด และการบูรณาการ
การนํารูปแบบการจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอมกับการปฏิบัติงานเขามาใชเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีและยั่งยืนในอนาคต 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย  
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานนํ้าตาลแหงหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร 
2.2 เพื่อศึกษาผลการนําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชกับโรงงานนํ้าตาลแหงหนึ่งในจังหวัด

กําแพงเพชร  
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย  
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ไดศึกษา มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
3.1 ขอบเขตดานพ้ืนที่  
 ประชากร คือ โรงงานผลิตน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวนทั้งหมด 3 แหง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ โรงงานน้ําตาล จํานวน 1 แหง ในจังหวัดกําแพงเพชร โดยใชวิธีการ

เฉพาะเจาะจง จากธุรกิจท่ีตอบรับการทดลองนํารูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมไปใชในการบันทึก
บัญชีและการจัดการสิ่งแวดลอม   
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3.2 ขอบเขตกลุมบุคคลที่ใหขอมูล 
 โดยมีผูใหขอมูลทั้งหมด จํานวน 30 คน ไดแก ผูบริหาร เจาหนาที่สิ่งแวดลอม เจาหนาที่ดานความปลอดภัย 

พนักงานทางดานธุรการและงานดานบัญชี และตัวแทนพนักงานของโรงงานนํ้าตาลทรายแหงหนึ่งในจังหวัด
กําแพงเพชร  

3.3  ขอบเขตดานเนื้อหา 
1) นโยบายดานส่ิงแวดลอม 
2) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
3) บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมและการรายงานตนทุนสิ่งแวดลอม 
4) การเปดเผยขอมูลการจัดการดานสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และสังคม 
3.4  ขอบเขตดานระยะเวลา 
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4.  วิธีดําเนินการวิจัย  
4.1  ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานนํ้าตาลในจังหวัดกําแพงเพชร เครื่องมือท่ีใชคือ

แบบสัมภาษณ โดยผานผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 3 ทาน เก็บขอมูลจากการลงพื้นที่ ศึกษากระบวนการ
ปฏิบัติงานจากสถานท่ีจริงและการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหาร เจาหนาที่สิ่งแวดลอม เจาหนาที่ดานความปลอดภัย 
พนักงานทางดานธุรการและงานดานบัญชี และตัวแทนพนักงานของโรงงานนํ้าตาลทรายแหงหนึ่งในจังหวัด
กําแพงเพชร  โดยการสัมภาษณจะแบงเปนกลุม โดยแบงเปน 4 กลุม ดังนี้ ตัวแทนฝายบริหาร จํานวน 5 คน 
เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอมและเจาหนาท่ีความปลอดภัย จํานวน 2 คน ตัวแทนพนักงานฝายสํานักงาน จํานวน 10 คน และ
ตัวแทนพนักงานฝายผลิต จํานวน 13 คน มีประเด็นการสัมภาษณ ไดแก การใหความสําคัญและการสนับสนุนดาน
สิ่งแวดลอม การกําหนดนโยบายคุณภาพ เปาหมายคุณภาพ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมถึงการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและสังคม การนําแนวคิดสูหลักปฏิบัติดานการจัดการสิ่งแวดลอม ขอบังคับทางดาน
กฎหมาย การจัดการและการควบคุมมลพิษ การดําเนินธุรกิจกับการไดรับการยอมรับทางสังคม  

4.2  จัดกิจกรรมสนทนากลุม เพื่อสังเคราะหขอมูลและจัดลําดับการใหความสําคัญปจจัยที่สงผลตอการจัดการ
สิ่งแวดลอมของโรงงานนํ้าตาลในจังหวัดกําแพงเพชร 

4.3  ศึกษาผลการนําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมไปประยุกตใช ของโรงงานนํ้าตาลในจังหวัดกําแพงเพชร 
จากการสงรูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมไปเผยแพรไปและไดตอบรับวามีโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย
แหงหน่ึงในจังหวัดกําแพงเพชรไดนําไปปรับประยุกตใชเกี่ยวกับการจัดการและการจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอม จึงไดติดตาม
ผลการนําไปใช จาการสนทนากลุมจากตัวแทนผูบริหาร เจาหนาที่สิ่งแวดลอม เจาหนาที่ดานความปลอดภัย พนักงาน
ทางดานธุรการและงานดานบัญชี และตัวแทนพนักงานของโรงงานน้ําตาลทรายแหงหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร  โดยมี
ผูใหขอมูลท้ังหมด จํานวน 30 คน มีประเด็นการสนทนา คือ ลักษณะในการนํารูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมมาใช ผลการนําไปประยุกตใช ขอมูลเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
สรุปผลการวิจัย 
1. ปจจัยที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัดกําแพงเพชร จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง

ใหความสําคัญและการสนับสนุนในดานสิ่งแวดลอม ผูบริหารมีความสําคัญตอการจัดการสิ่งแวดลอม เพราะวาผูบริหาร
เปนผูที่จะกําหนดทิศทาง เปาหมาย การขับเคลื่อนการทํางานไมวาจะเปนการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จและ  
การจัดการทางดานสิ่งแวดลอม การใสใจ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของใหขอมูลที่ตรงกันวา 
ผูบริหารของโรงงานน้ําตาลแหงหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ เปาหมายคุณภาพที่เกี่ยวของกับ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีกับสังคม ชุมชน ซึ่งไดใหความสําคัญและการตระหนัก
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ในเร่ืองการจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร รวมไปถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ในดานอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ โดยใหขอคิดวาที่ “การดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และ
การอยูรวมกับชุมชนไดตองเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงและติดตอสื่อสารกันใหเขาใจ” โดยไดมีการนําแนวคิดสู
การกําหนดเปาหมายเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ โดยการสื่อสารภายในองคกร ตองการใหพนักงานมีความรู 
ความเขาใจ มีจิตสํานึกและมีทัศนคติที่ดีตอระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  ซึ่งผูบริหารใหขอมูลวา แนวการปฏิบัติ
ในการจัดการสิ่งแวดลอมมีความจําเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือจากผูบริหารทุกฝายและพนักงานทุกคน โดยทาง
องคกรไดจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อประสานแผนงาน การประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม และการดําเนิน
มาตรการลดปญหามลพิษตาง ๆ ที่เหมาะสม โดยใหบุคลากรในแตละแผนกรวมการพิจารณา สําหรับทางเลือกที่จะ
ปฏิบัติควรเปนทางเลือกท่ีเปนไปได ทางดานเทคนิค และประโยชนทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งทางเลือกที่เหมาะสมของ
แตละบุคคล แตละฝายอาจแตกตางกันตามทักษะหรือประสบการณของแตละคน มีการประเมินผล และการติดตามผล
อยางตอเนื่อง รวมไปถึงการรับฟงปญหาจากชุมชนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางตรงประเด็น
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

รองลงมาจะเปนเรื่องขอบังคับทางดานกฎหมาย เปนปจจัยที่ผลักดันใหองคกรมีการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการทําธุรกิจสงผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมและสังคม จากการสัมภาษณ
เจาหนาท่ีความปลอดภัยและพนักงานดานสิ่งแวดลอม ใหขอมูลวา กฎหมายเปนกรอบเงื่อนไขท่ีกําหนดใหธุรกิจจะตอง
ปฏิบัติตามโดยเฉพาะกฎหมายดานสิ่งแวดลอม เพราะถาหากไมปฏิบัติจะไดรับบทลงโทษในกรณีที่กิจการไมปฏิบัติตาม
ขอบังคับ ซึ่งตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแลการประกอบกิจการ
โรงงานต้ังแตการจัดตั้งโรงงาน การเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน และการหยุดกิจการ รวมถึงการควบคุมและกํากับดูแล
ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน  โดยกําหนดคามาตรฐานและวิธีการควบคุม
การปลอยมลพิษ การกําหนดใหโรงงานตองแจงขอมูลเปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลากําหนด โดยกลุมตัวอยางไดมี
การจัดการและตรวจสอบควบคุมมลพิษและเก็บคาสถิติเอาไวเพื่อการจัดการและเผยแพรเพื่อใหประชาชนมั่นใจถึง
การดําเนินงานขององค ไดแก การจัดการมลพิษทางอากาศ โดยการปองกันฝุนภายในโรงงานจะมีการติดตั้งระบบ
การกําจัดฝุน แบบ Wet Scrubber พรอมท้ังการตรวจสอบวัดคาฝุนละออง จัดทํารายงานผลการวิเคราะหมลพิษทาง
อากาศ ฝุนละออง การจัดการมลพิษทางน้ํา การปองกันน้ําเสียกอนปลอยออกสูภายนอก โดยการขุดบอพักนํ้าเสีย
เพื่อบําบัดน้ําเสีย การติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศ ตลอดจนการตรวจสอบวิเคราะหมลพิษทางนํ้า ใหไดคามาตรฐาน   
ที่กําหนดกอนท่ีจะปลอยนํ้าเสียออกสูภายนอก การจัดทํารายงานผลการวิเคราะหมลพิษทางน้ํา ซึ่งมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอมเปนแนวทางใหองคกรสามารถจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนาสิ่งแวดลอมควบคูกับการพัฒนาธุรกิจ 
โดยมุงเนนการปองกันมลพิษ และการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

การไดรับการยอมรับทางสังคม โดยถามีการจัดการสิ่งแวดลอม และเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบ 
มีความเช่ือวาจะไดรับการยอมรับจากประชาชน สังคม จากการสัมภาษณผูบริหาร ใหแนวคิดวา การดําเนินธุรกิจ
ภายใตหลักจริยธรรม การอนุรักษ และการใสใจสิ่งแวดลอม ประกอบกับจะตองมีการรายงานเปดเผยใหกับ
บุคคลภายนอกไดรับทราบก็จะทําใหภาคประชาชนไดรับทราบถึงจิตสําคัญและทัศนคติที่ดีขององคกรที่มีตอประชาชน 
สิ่งแวดลอมตาง ๆ และจากการสัมภาษณพนักงานทางดานสิ่งแวดลอม พบวา ทางองคกรไดมีการจัดกิจกรรม
การสงเสริมการสรางความพันธท่ีดีกับชุมชน ไดแก การขุดลอกคูคลองเพ่ือชวยระบายน้ํา การปลูกตนไมภายในชุมชน 
การบริจาคถังขยะใหกับชุมชน การชวยผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง สนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอกโรงงาน 
สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา เชน ทอดกฐิน ผาปา รวมสรางวัด โบสถ เปนตน และสนับสนุนกิจกรรม ประเพณี
ของทองถิ่นมีการรณรงคสงเสริม รวมถึงการเปดใหเขาศึกษาดูงานภายในโรงงานได 

2.  ผลการนําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชของโรงงานน้ําตาลแหงหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร 
จากการสัมภาษณพนักงาน ทางดานธุรการและงานดานบัญชี พบวา ไดนํารูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอม สําหรับเปนแนวปฏิบัติในการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งทางโรงงานไดนํามาใชประกอบการ
กับการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยนํามาเปนแนวทางการจัดทําบัญชี
เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมและการกําหนดนโยบายคุณภาพ เปาหมายคุณภาพ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีกับสังคม ชุมชน โดยการนําการจัดการสิ่งแวดลอมในรูปแบบตาง ๆ เขากําหนด
มาตรฐานภายในกิจการ ดังนี ้

2.1 การตรวจสอบคุณภาพสินคา ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015/HALAL/GMP & HACCP/กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2.2 การตรวจสอบมลพิษ สภาพแวดลอมในการทํางานและการปฏิบัติตามขอกําหนดการปองกันและแกไข
ปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โครงการติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองขนาด 12 เมกะวัตต การจัดการวัสดุที่ไม
ใชแลว ตามกฎหมายสิ่งแวดลอม 

2.3 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตามนโยบายผูบริหาร  โดยการจัดต้ังงบประมาณการจัด
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม เชน จัดโครงการกีฬาฟุตบอล/กีฬาวอลเลยบอลหญิง และกิจกรรมในสังคมตาง ๆ 
รวมถึงดําเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม อีกดวย 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม คือ ผูบริหาร และมีการสื่อสารภายในองคกรเปนปจจัยสําคัญ

ที่สนับสนุนใหองคกรมีการจัดการสิ่งแวดลอม  เนื่องจากผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบายเร่ืองการจัดการสิ่งแวดลอม 
ประกอบกับการสื่อสารภายในองคกรเก่ียวกับนโยบาย แนวคิด และทัศนคติที่ดีของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม รองลงมา
จะเปนเร่ืองขอบังคับทางดานกฎหมาย เปนปจจัยที่ผลักดันใหองคกรมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนดเก่ียวกับการทําธุรกิจสงผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมและสังคม และการไดรับการยอมรับทางสังคม 
โดยถามีการจัดการสิ่งแวดลอม และเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบ มีความเช่ือวาจะไดรับการยอมรับจากประชาชน 
สังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปณิตา มงคลฤดี (2553) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมกับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งพบวาปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหโรงแรมมีการบูรณาการ
จัดการสิ่งแวดลอมเขากับการดําเนินธุรกิจ คือ การใหความสําคัญและการสนับสนุนในดานสิ่งแวดลอมของผูบริหาร
และมีการสื่อสารภายในองคกรเปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหธุรกิจโรงแรมมีการนําการจัดการสิ่งแวดลอมเขามาใช 

2.  ผลการนําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมไปประยุกต ใชของโรงงานผลิตน้ําตาลแหงหนึ่งในจังหวัด
กําแพงเพชร จากการศึกษารูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานนํ้าตาลในจังหวัดกําแพงเพชร 
ผูวิจัยไดทดลองใหโรงงานผลิตน้ําตาลแหงหนึ่งนําไปปรับใชเพื่อประยุกตใชเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมและการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอม ทําใหองคกรสามารถจัดการสิ่งแวดลอมอยางถูกวิธี เปนระบบ 
สามารถเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมใหกับสาธารณชนไดรับทราบ และเปนการสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสิริพร แจมทวีกูล (2549) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบัญชีสิ่งแวดลอมสําหรับ
กิจการในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําบัญชีเพื่อสิ่งแวดลอมของกิจการในประเทศไทย  
มาประยุกตใช รวมท้ังศึกษาแนวโนมการนําบัญชีสิ่งแวดลอมมาประยุกตใชในอนาคต ผลการศึกษาพบวา ความเปนไปได
ในการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของกิจการ เนื่องจากตองการสรางภาพพจนที่ดีขององคกรตอสาธารณชน 
รวมทั้งตอหนวยงานของรัฐ รวมทั้งยังเห็นวาประโยชนที่ไดรับจากการเปดเผยขอมูลเพื่อสิ่งแวดลอมเปนแบบอยางที่ดี
แกกิจการอื่นในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และวิธีการเผยแพรแนวคิดเรื่องการบัญชีสิ่งแวดลอมไดดี
ที่สุดควรบรรจุอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

6.  ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน  
6.1  ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบวาการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมยังไมแพรหลายเทาที่ควร 

ดังนั้นควรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในระดับมหาวิทยาลัย เพราะ
เมื่อจบการศึกษาแลวก็จะมีความรูความเขาใจและสามารถประยุกตใชกับธุรกิจที่ทํางานได 

6.2  การนําไปใชประโยชน 
นําความรูจากการศึกษาวิจัยไปเผยแพรใหกับธุรกิจตาง ๆ ไดนําเอาหลักการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดลอมไปปรับและประยุกตใช โดยคํานึงถึงปจจัยที่สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม  
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