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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กรในธุรกิจที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย แบบสอบถามถูก
ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย จ านวน 
119 บริษัท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และทดสอบ
ผลกระทบด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า มิติของนวัตกรรมทางการ
บัญชีสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกต่อการอยู่รอดขององค์กรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่เทคนิคการค านวณ
ต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ และการประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด ไม่ส่งผล
ต่อการอยู่รอดขององค์กรโดยรวม 
 
ค าส าคัญ:  นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม, การอยู่รอดขององค์กร, ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 

14001  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study impacts of the environmental at 
accounting innovation affecting organizational at survival in the businesses certified 
on ISO 14001 in Thailand. The questionnaire was used as a tool to collect data from 
119 certified ISO 14001 businesses in Thailand. The data were analyzed by using 
multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The results showed 
that dimension of environmental accounting innovation had modern environmental 
accounting practice, Use of environmental management technology and integrative 
information disclosure had a positive relationship with the organizational survival at 
the while statistical significant level of 0.01 while new environmental costing 
techniques and reconcile environmental performance evaluation did not affect the 
organizational survival. 
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บัญชีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุรกิจ สามารถสื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทราบถึงต้นทุนและ
หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ในการบริหารองค์กร (ทัศนีย์ ธนอนันต์ระกูล, 2552) 
 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ที่นิยมน ามาปฏิบัติใช้เป็นมาตรฐานการ
จัดการ นั่นก็คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานสากลน้ี มีจุดประสงค์ในการ
บริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับกลุ่มธุรกิจที่ได้การรับรอง ISO 
14001 หมายถึง องค์กรที่จะขอรับการรับรอง โดยผ่านการตรวจติดตามผล และประเมินระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) รวมถึงได้รับการรับรองจากสถาบัน 
หรือหน่วยงานรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องมีคุณสมบัติ การรับรอง 
เงื่อนไข ส าหรับผู้ได้รับการรับรอง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นในการรับรอง ISO 14001 (สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2559) องค์กรธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 จึงควรมีการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ ท าให้
องค์กรสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การลดต้นทุนการ
ผลิต และลดผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินธุรกิจที่ส่งผลสิ่งแวดล้อม  
 จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า การด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายในสภาวะ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น 
ผู้ประกอบการจึงควรมีการปรับตัวพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความอยู่รอดของ
องค์กร จึงเป็นที่มาในการศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการอยู่รอด
ขององค์กร เพ่ือมุ่งหวังต้องการให้นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้องค์กรใช้เป็นกลยุทธ์เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างผลก าไร ประสิทธิภาพในการก ากับดูแล และภาพลักษณ์ที่ดี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของ
องค์กรที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ 
และการอยู่รอดขององค์กรถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรตาม จากวัตถุประสงค์ข้างต้นสามารถสรุปกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 ได้ดังนี้ 
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บทน า   
 ปัจจุบัน กระแสของการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับความสนใจจาก
ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทส าคัญขององค์กรต่อผู้มี
ส่วนได้เสียให้ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เอาเปรียบสังคม 
หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อนันตชัย ยูรประถม  และคณะ, 2557) นอกเหนือไปจากการ
ด าเนินธุรกิจเพียงเพ่ือมุ่งแสวงหาผลก าไรเพียงอย่างเดียว  โดยไม่ค านึงถึงปัจจัยประกอบอ่ืนๆ เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากความขัดแย้ง หรือปัญหาชุมชน ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน าไปสู่การสูญเสีย 
ความน่าเชื่อถือ รายได้ และการถูกต่อต้านจากสังคม (พิริยาภรณ์ อันทอง และ ศุภกร เอกชัยไพบูรณ์, 
2559) การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากจะสร้างสรรค์การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถเกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตควบคู่กันอย่างสมดุลไป
พร้อมๆ กันอีกด้วย  
 ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง “นวัตกรรม” จึงกลายเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งใน
การขับเคลื่อนธุรกิจ และเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์การแข่งขัน ผู้บริหารส่วนใหญ่จึงเลือกใช้
นวัตกรรมในการแสวงหาสินค้า หรือบริการใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เกิดพฤติกรรมหันมาใช้สินค้าและบริการ ถือเป็นการยกระดับศักยภาพ
และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (ศศิประภา ชัยประสิทธิ, 2553) เห็นได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวใน
ปัจจุบันล้วนเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า “นวัตกรรม” สอดคล้องกับผลส ารวจของ Business Week วารสาร
ชั้นน าในเรื่องของธุรกิจและการจัดการ ที่ท าการส ารวจความเห็นของผู้บริหารร่วมกับ BCG ซึ่งเป็น
บริษัทที่ปรึกษาชั้นน าของโลกที่ได้รับการยอมรับในเรื่องนวัตกรรม 50 อันดับแรกของโลก พบ
ข้อสังเกตว่า บริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางรายได้สูง ล้วนเป็นบริษัทที่จัดว่าเป็นผู้น าสุดยอด
นวัตกรรม (นภดล ร่มโพธิ์, 2551) แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันจะมีอัตราการเจริญเติบโต
ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทชั้นน าของโลก ส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของนวัตกรรม และ
มุ่งเน้นที่จะน าเอานวัตกรรม มาเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการอยู่รอดขององค์กร  
 การบัญชีสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting) ถือเป็นวิวัฒนาการทางการบัญชี
แขนงหนึ่งที่นักบัญชีสมัยใหม่ ได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากการบัญชีแบบดั้งเดิมมีข้อจ ากัด
เป็นอย่างมาก การบัญชีสิ่งแวดล้อมจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญ โดยกิจการจะปรับปรุงระบบบัญชีที่
เป็นอยู่ รวมทั้งการน าเสนอรายงานต่อสาธารณชนหรือบุคคลภายนอก ในเรื่องการด าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมของกิจการ การบัญชีสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยแสดงให้เห็นถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจ ที่ควรจะมีต่อสิ่งแวดล้อมในการเปิดเผยข้อมูล 
และช่วยกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึน (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2552) ดังนั้น การน า



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2563)

31

 
วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2563)             
                                    

   31 
 

บัญชีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุรกิจ สามารถสื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทราบถึงต้นทุนและ
หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ในการบริหารองค์กร (ทัศนีย์ ธนอนันต์ระกูล, 2552) 
 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ที่นิยมน ามาปฏิบัติใช้เป็นมาตรฐานการ
จัดการ นั่นก็คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานสากลนี้ มีจุดประสงค์ในการ
บริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับกลุ่มธุรกิจที่ได้การรับรอง ISO 
14001 หมายถึง องค์กรที่จะขอรับการรับรอง โดยผ่านการตรวจติดตามผล และประเมินระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) รวมถึงได้รับการรับรองจากสถาบัน 
หรือหน่วยงานรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องมีคุณสมบัติ การรับรอง 
เงื่อนไข ส าหรับผู้ได้รับการรับรอง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นในการรับรอง ISO 14001 (สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2559) องค์กรธุรกิจท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 จึงควรมีการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ ท าให้
องค์กรสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การลดต้นทุนการ
ผลิต และลดผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินธุรกิจที่ส่งผลสิ่งแวดล้อม  
 จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า การด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายในสภาวะ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น 
ผู้ประกอบการจึงควรมีการปรับตัวพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความอยู่รอดของ
องค์กร จึงเป็นที่มาในการศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการอยู่รอด
ขององค์กร เพ่ือมุ่งหวังต้องการให้นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้องค์กรใช้เป็นกลยุทธ์เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างผลก าไร ประสิทธิภาพในการก ากับดูแล และภาพลักษณ์ที่ดี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของ
องค์กรที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ 
และการอยู่รอดขององค์กรถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรตาม จากวัตถุประสงค์ข้างต้นสามารถสรุปกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 ได้ดังนี้ 
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บทน า   
 ปัจจุบัน กระแสของการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับความสนใจจาก
ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทส าคัญขององค์กรต่อผู้มี
ส่วนได้เสียให้ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เอาเปรียบสังคม 
หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อนันตชัย ยูรประถม  และคณะ, 2557) นอกเหนือไปจากการ
ด าเนินธุรกิจเพียงเพ่ือมุ่งแสวงหาผลก าไรเพียงอย่างเดียว  โดยไม่ค านึงถึงปัจจัยประกอบอ่ืนๆ เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากความขัดแย้ง หรือปัญหาชุมชน ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน าไปสู่การสูญเสีย 
ความน่าเชื่อถือ รายได้ และการถูกต่อต้านจากสังคม (พิริยาภรณ์ อันทอง และ ศุภกร เอกชัยไพบูรณ์, 
2559) การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากจะสร้างสรรค์การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถเกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตควบคู่กันอย่างสมดุลไป
พร้อมๆ กันอีกด้วย  
 ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง “นวัตกรรม” จึงกลายเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งใน
การขับเคลื่อนธุรกิจ และเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์การแข่งขัน ผู้บริหารส่วนใหญ่จึงเลือกใช้
นวัตกรรมในการแสวงหาสินค้า หรือบริการใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เกิดพฤติกรรมหันมาใช้สินค้าและบริการ ถือเป็นการยกระดับศักยภาพ
และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (ศศิประภา ชัยประสิทธิ, 2553) เห็นได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวใน
ปัจจุบันล้วนเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า “นวัตกรรม” สอดคล้องกับผลส ารวจของ Business Week วารสาร
ชั้นน าในเรื่องของธุรกิจและการจัดการ ที่ท าการส ารวจความเห็นของผู้บริหารร่วมกับ BCG ซึ่งเป็น
บริษัทที่ปรึกษาชั้นน าของโลกที่ได้รับการยอมรับในเรื่องนวัตกรรม 50 อันดับแรกของโลก พบ
ข้อสังเกตว่า บริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางรายได้สูง ล้วนเป็นบริษัทที่จัดว่าเป็นผู้น าสุดยอด
นวัตกรรม (นภดล ร่มโพธิ์, 2551) แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันจะมีอัตราการเจริญเติบโต
ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทชั้นน าของโลก ส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของนวัตกรรม และ
มุ่งเน้นที่จะน าเอานวัตกรรม มาเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการอยู่รอดขององค์กร  
 การบัญชีสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting) ถือเป็นวิวัฒนาการทางการบัญชี
แขนงหนึ่งที่นักบัญชีสมัยใหม่ ได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากการบัญชีแบบดั้งเดิมมีข้อจ ากัด
เป็นอย่างมาก การบัญชีสิ่งแวดล้อมจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญ โดยกิจการจะปรับปรุงระบบบัญชีท่ี
เป็นอยู่ รวมทั้งการน าเสนอรายงานต่อสาธารณชนหรือบุคคลภายนอก ในเรื่องการด าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมของกิจการ การบัญชีสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยแสดงให้เห็นถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจ ที่ควรจะมีต่อสิ่งแวดล้อมในการเปิดเผยข้อมูล 
และช่วยกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึน (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2552) ดังนั้น การน า
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้าง
ตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) โดยเป็นค าถามให้เลือกตอบ
แบบค าตอบเดียว 2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) 
โดยเป็นค าถามให้เลือกตอบแบบค าตอบเดียว 3) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติทางการบัญชี
สิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ ด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ และด้านการประเมินผล
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด 4) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการอยู่รอด
ขององค์กร โดยลักษณะแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 3) และ 4) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด โดย
ก าหนดคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามล าดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากนั้นหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.67 - 
1.00 แสดงว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาสามารถน ามาใช้ได้ (ปราณี  
หล าเบ็ญสะ, 2559) ส่วนค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) วิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.86 - 0.94 ซึ่งมากกว่า 0.70 (Koschate 
& Gartner, 2015) แสดงว่า แบบสอบถามมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะน ามาใช้เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยนี้ จากนั้นน าผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือด าเนินการจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ในการเก็บ
รวมรวมข้อมูลขั้นต่อไป 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม ตามจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือเตรียมน าส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 
25 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 
95 วัน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา จ านวน 126 ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ครบถ้วนในเนื้อหา พบว่า แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 119 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 43.12 ของ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 276 บริษัท ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามทฤษฎีของ Aaker, et al. (2001) 
ที่อัตราการตอบกลับต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 จากนั้นท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ทีส่มบูรณ์น าไปวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลในล าดับต่อไป 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที ่1 การปฏิบัติการทางบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอด
ขององค์กร 
 สมมติฐานที่ 2 เทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการ
อยู่รอดขององค์กร 
 สมมติฐานที่ 3 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบเชิง
บวกต่อการอยู่รอดขององค์กร 
 สมมติฐานที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดของ
องค์กร 
 สมมติฐานที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (2560) จ านวน 897 บริษัท (ข้อมูล ณ 
สิงหาคม 2560) จากนั้นค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการแทนค่าในสูตรของ Yamane (1967) 
จากขนาดของกลุ่มประชากรทั้งหมด ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 276 บริษัท ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
โดยผู้ตอบแบบสอบถาม (Key Informant) คือ บุคลากรฝ่ายบัญชี ของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 
14001 ในประเทศไทย 
 
 

นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม 
1. การปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่  
2. เทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่  
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง  
4. การเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ  
5. การประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อการต่อยอด  

การอยู่รอดขององค์กร  
1. ความสามารถในการแข่งขัน  
2. การสร้างผลก าไร  
3. ประสิทธิภาพในการก ากบัดูแล 
4. ภาพลักษณ์ท่ีดี 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้าง
ตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) โดยเป็นค าถามให้เลือกตอบ
แบบค าตอบเดียว 2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) 
โดยเป็นค าถามให้เลือกตอบแบบค าตอบเดียว 3) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติทางการบัญชี
สิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ ด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ และด้านการประเมินผล
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด 4) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการอยู่รอด
ขององค์กร โดยลักษณะแบบสอบถามในขั้นตอนท่ี 3) และ 4) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด โดย
ก าหนดคะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก คือ 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามล าดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากนั้นหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.67 - 
1.00 แสดงว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาสามารถน ามาใช้ได้ (ปราณี  
หล าเบ็ญสะ, 2559) ส่วนค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) วิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.86 - 0.94 ซึ่งมากกว่า 0.70 (Koschate 
& Gartner, 2015) แสดงว่า แบบสอบถามมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะน ามาใช้เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยนี้ จากนั้นน าผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือด าเนินการจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ในการเก็บ
รวมรวมข้อมูลขั้นต่อไป 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม ตามจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือเตรียมน าส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 
25 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 
95 วัน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา จ านวน 126 ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ครบถ้วนในเนื้อหา พบว่า แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 119 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 43.12 ของ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 276 บริษัท ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามทฤษฎีของ Aaker, et al. (2001) 
ที่อัตราการตอบกลับต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 จากนั้นท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ทีส่มบูรณ์น าไปวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลในล าดับต่อไป 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที ่1 การปฏิบัติการทางบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอด
ขององค์กร 
 สมมติฐานที่ 2 เทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการ
อยู่รอดขององค์กร 
 สมมติฐานที่ 3 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบเชิง
บวกต่อการอยู่รอดขององค์กร 
 สมมติฐานที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ มีผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดของ
องค์กร 
 สมมติฐานที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 
ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (2560) จ านวน 897 บริษัท (ข้อมูล ณ 
สิงหาคม 2560) จากนั้นค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการแทนค่าในสูตรของ Yamane (1967) 
จากขนาดของกลุ่มประชากรทั้งหมด ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 276 บริษัท ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
โดยผู้ตอบแบบสอบถาม (Key Informant) คือ บุคลากรฝ่ายบัญชี ของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 
14001 ในประเทศไทย 
 
 

นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม 
1. การปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่  
2. เทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่  
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง  
4. การเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ  
5. การประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อการต่อยอด  

การอยู่รอดขององค์กร  
1. ความสามารถในการแข่งขัน  
2. การสร้างผลก าไร  
3. ประสิทธิภาพในการก ากบัดูแล 
4. ภาพลักษณ์ท่ีดี 
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แบ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย ที่มีการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม (จ านวน 
60 บริษัท, ร้อยละ 50.42) และไม่มีการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม (จ านวน 59 บริษัท, ร้อยละ 49.58) 
ตามล าดับ 
 3. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อนวัตกรรมการบัญชีสิ่งแวดล้อมโดยรวม และ
เป็นรายด้าน ของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที ่1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อนวัตกรรมการบัญชีสิ่งแวดล้อมโดยรวมและ

เป็นรายด้านของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 
 

นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม �̅�𝒙 S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่  3.49 0.83 ปานกลาง 
ด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ 3.20 1.14 ปานกลาง 
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 

 
3.75 

 
0.70 

 
มาก 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ 3.21 0.98 ปานกลาง 
ด้านการประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการต่อยอด 

 
3.47 

 
0.90 

 
ปานกลาง 

รวม 3.42 0.91 ปานกลาง 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อนวัตกรรม
ทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.42, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง (�̅�𝑥 = 3.75, S.D. = 0.70) 
อยู่ในระดับมากเพียงข้อเดียว นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ (�̅�𝑥 = 3.49, S.D. = 0.83) ด้านการประเมินผล
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด (�̅�𝑥 = 3.47, S.D. = 0.90) ด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบ
บูรณาการ (�̅�𝑥 = 3.21, S.D. = 0.98) และด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ (�̅�𝑥 = 
3.20, S.D. = 1.14)  
 4. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ 
อยู่รอดขององค์กรโดยรวม ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 2  
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน ารหัสของข้อมูลที่ได้มาประมวลผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติวิจัย โดยทดสอบสมมติฐานทางสถิติตามที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
(หรือในบางกรณีอาจก าหนดเพิ่มเป็น 0.01 หรือ 0.001 ตามผลที่ได้) 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้วิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ถึง 5 เพ่ือทดสอบผลกระทบของนวัตกรรม
ทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมต่อการอยู่รอดขององค์กร ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple 
Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
โดยสร้างสมการพยากรณ์การอยู่รอดขององค์กร (OS) ได้ดังนี้ 

 
OS = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1MEAP + 𝛽𝛽2NECT + 𝛽𝛽3UEMT + 𝛽𝛽4IID + 𝛽𝛽5REPE + 𝜀𝜀 

 
  OS แทน การอยู่รอดขององค์กร 
  MEAP แทน นวัตกรรมทางการบัญชีด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ 
  NECT แทน นวัตกรรมทางการบัญชีด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ 
  UEMT แทน นวัตกรรมทางการบัญชีด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม  

อย่างต่อเนื่อง 
  IID แทน นวัตกรรมทางการบัญชีด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ 
  REPE แทน นวัตกรรมทางการบัญชีด้านการประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

เพ่ือการต่อยอด 
 
ผลการวิจัย  
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จ านวน 88 ราย, ร้อยละ 73.95) มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี 
(จ านวน 47 ราย, ร้อยละ 39.49) สถานภาพสมรส (จ านวน 86 ราย, ร้อยละ 72.27) มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (จ านวน 99 ราย, ร้อยละ 83.19) ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นบุคลากร
ฝ่ายบัญชี (จ านวน 58 ราย, ร้อยละ 48.74) มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี (จ านวน 44 ราย, 
ร้อยละ 36.98) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 35,000 บาท (จ านวน 29 ราย, ร้อยละ 48.74) 
 2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถามธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 
ในประเทศไทย พบว่า ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีรูปแบบธุรกิจ
เป็นบริษัทจ ากัด (จ านวน 79 บริษัท, ร้อยละ 66.39) ประเภทของธุรกิจ มีลักษณะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม 
(จ านวน 49 บริษัท, ร้อยละ 41.18) ระยะเวลาการด าเนินงาน 11-15 ปี (จ านวน 83 บริษัท, ร้อยละ 
69.75) จ านวนทุนจดทะเบียน มากกว่า 100 ล้านบาท (จ านวน 54 บริษัท, ร้อยละ 45.38) จ านวน
พนักงานท้ังหมดในปัจจุบันมากกว่า 300 คน (จ านวน 66 บริษัท, ร้อยละ 55.46) ท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม (จ านวน 82 บริษัท, ร้อยละ 68.91) ธุรกิจทั้งหมด
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (จ านวน 119 บริษัท, ร้อยละ 100) โดย



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2563)
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2563)             
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แบ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย ท่ีมีการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม (จ านวน 
60 บริษัท, ร้อยละ 50.42) และไม่มีการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม (จ านวน 59 บริษัท, ร้อยละ 49.58) 
ตามล าดับ 
 3. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อนวัตกรรมการบัญชีสิ่งแวดล้อมโดยรวม และ
เป็นรายด้าน ของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที ่1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อนวัตกรรมการบัญชีสิ่งแวดล้อมโดยรวมและ

เป็นรายด้านของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 
 

นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม �̅�𝒙 S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่  3.49 0.83 ปานกลาง 
ด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ 3.20 1.14 ปานกลาง 
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 

 
3.75 

 
0.70 

 
มาก 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ 3.21 0.98 ปานกลาง 
ด้านการประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการต่อยอด 

 
3.47 

 
0.90 

 
ปานกลาง 

รวม 3.42 0.91 ปานกลาง 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อนวัตกรรม
ทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.42, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (�̅�𝑥 = 3.75, S.D. = 0.70) 
อยู่ในระดับมากเพียงข้อเดียว นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ (�̅�𝑥 = 3.49, S.D. = 0.83) ด้านการประเมินผล
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด (�̅�𝑥 = 3.47, S.D. = 0.90) ด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบ
บูรณาการ (�̅�𝑥 = 3.21, S.D. = 0.98) และด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ (�̅�𝑥 = 
3.20, S.D. = 1.14)  
 4. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ 
อยู่รอดขององค์กรโดยรวม ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 2  
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน ารหัสของข้อมูลที่ได้มาประมวลผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติวิจัย โดยทดสอบสมมติฐานทางสถิติตามที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
(หรือในบางกรณีอาจก าหนดเพิ่มเป็น 0.01 หรือ 0.001 ตามผลที่ได้) 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้วิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ถึง 5 เพ่ือทดสอบผลกระทบของนวัตกรรม
ทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมต่อการอยู่รอดขององค์กร ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple 
Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
โดยสร้างสมการพยากรณ์การอยู่รอดขององค์กร (OS) ได้ดังนี้ 

 
OS = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1MEAP + 𝛽𝛽2NECT + 𝛽𝛽3UEMT + 𝛽𝛽4IID + 𝛽𝛽5REPE + 𝜀𝜀 

 
  OS แทน การอยู่รอดขององค์กร 
  MEAP แทน นวัตกรรมทางการบัญชีด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ 
  NECT แทน นวัตกรรมทางการบัญชีด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ 
  UEMT แทน นวัตกรรมทางการบัญชีด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม  

อย่างต่อเนื่อง 
  IID แทน นวัตกรรมทางการบัญชีด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ 
  REPE แทน นวัตกรรมทางการบัญชีด้านการประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

เพ่ือการต่อยอด 
 
ผลการวิจัย  
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จ านวน 88 ราย, ร้อยละ 73.95) มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี 
(จ านวน 47 ราย, ร้อยละ 39.49) สถานภาพสมรส (จ านวน 86 ราย, ร้อยละ 72.27) มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (จ านวน 99 ราย, ร้อยละ 83.19) ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นบุคลากร
ฝ่ายบัญชี (จ านวน 58 ราย, ร้อยละ 48.74) มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี (จ านวน 44 ราย, 
ร้อยละ 36.98) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 35,000 บาท (จ านวน 29 ราย, ร้อยละ 48.74) 
 2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถามธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 
ในประเทศไทย พบว่า ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีรูปแบบธุรกิจ
เป็นบริษัทจ ากัด (จ านวน 79 บริษัท, ร้อยละ 66.39) ประเภทของธุรกิจ มีลักษณะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม 
(จ านวน 49 บริษัท, ร้อยละ 41.18) ระยะเวลาการด าเนินงาน 11-15 ปี (จ านวน 83 บริษัท, ร้อยละ 
69.75) จ านวนทุนจดทะเบียน มากกว่า 100 ล้านบาท (จ านวน 54 บริษัท, ร้อยละ 45.38) จ านวน
พนักงานท้ังหมดในปัจจุบันมากกว่า 300 คน (จ านวน 66 บริษัท, ร้อยละ 55.46) ที่ตั้งของสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม (จ านวน 82 บริษัท, ร้อยละ 68.91) ธุรกิจทั้งหมด
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (จ านวน 119 บริษัท, ร้อยละ 100) โดย
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ตารางท่ี 3 การทดสอบผลกระทบของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับการอยู่รอดขององค์กรธุรกิจที่ได้รับ
การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 

 

นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม 

การอยู่รอดขององค์กร 

t p-value สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ (a) 1.416 0.233 6.084 0.000*** 
ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม
สมัยใหม่  

 
0.191 

 
0.072 

 
2.637 

 
0.010*** 

ด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อม
แบบใหม่  

    
   -0.039 

 
0.084 

  
 -0.468 

 
0.640*** 

ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

 
0.219 

 
0.083 

 
2.650 

    
0.009*** 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ  0.263 0.097 2.707 0.008*** 
ด้านการประเมินผลการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด  

 
0.050 

 
0.081 

 
0.613 

     
0.541*** 

F = 31.629   P = 0.000   AdjR2= 0.565   
 

* p<.05, ** p<.01  
 

  6. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กรธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 4  
 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กร ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 

 

นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม 

การอยู่รอดขององค์กร 

t p-value สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ (a) 1.460 0.219 6.674 0.000 
ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่  0.184 0.065 2.822 0.006*** 
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง  

 
0.231 

 
0.080 

 
2.908 

 
0.004*** 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ  0.258 0.056 4.577 0.000*** 
F = 53.208   P = 0.000   AdjR2 = 0.570   
 

* p<.05, ** p<.01, ***p<.001  
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของ
องค์กรโดยรวม ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 

 

ตัวแปร OS MEAP NECT UEMT IID REPE VIFs 
�̅�𝑥 3.86 3.49 3.20 3.75 3.21 3.47  

S.D. 0.74 0.83 1.14 0.70 0.98 0.90  
OS  0.635** 0.661** 0.648** 0.696** 0.650**  

MEAP   0.713** 0.632** 0.624** 0.632** 2.333 
NECT    0.641** 0.886** 0.775** 5.847 
UEMT     0.645** 0.672** 2.149 

IID      0.811** 5.811 
REPE       3.412 

 
** p<.01  
 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กันมาก ซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบทางสถิติ 
โดยดูจากค่า VIFs พบว่า ค่า VIFs ของตัวแปรอิสระนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม มีค่าตั้งแต่ 
2.149 - 5.847 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไมม่ีความสัมพันธ์กัน (Black, 2006) 
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระนวัตกรรมทางการบัญชี
สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการอยู่รอดขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.624 – 0.886  
 5. ผลการทดสอบผลกระทบของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับการอยู่รอดขององค์กรธุรกิจที่
ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย พบว่า นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านการ
ปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการอยู่รอดของ
องค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับการอยู่รอดขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 3 และ 4 ส าหรับนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านเทคนิคการค านวณต้นทุน
สิ่งแวดล้อมแบบใหม่ และด้านการประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด ไม่มี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดขององค์กร (แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3)  
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ตารางท่ี 3 การทดสอบผลกระทบของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับการอยู่รอดขององค์กรธุรกิจที่ได้รับ
การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 

 

นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม 

การอยู่รอดขององค์กร 

t p-value สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ (a) 1.416 0.233 6.084 0.000*** 
ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม
สมัยใหม่  

 
0.191 

 
0.072 

 
2.637 

 
0.010*** 

ด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อม
แบบใหม่  

    
   -0.039 

 
0.084 

  
 -0.468 

 
0.640*** 

ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

 
0.219 

 
0.083 

 
2.650 

    
0.009*** 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ  0.263 0.097 2.707 0.008*** 
ด้านการประเมินผลการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด  

 
0.050 

 
0.081 

 
0.613 

     
0.541*** 

F = 31.629   P = 0.000   AdjR2= 0.565   
 

* p<.05, ** p<.01  
 

  6. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กรธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย แสดงดังตารางท่ี 4  
 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กร ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 

 

นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม 

การอยู่รอดขององค์กร 

t p-value สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ (a) 1.460 0.219 6.674 0.000 
ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่  0.184 0.065 2.822 0.006*** 
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง  

 
0.231 

 
0.080 

 
2.908 

 
0.004*** 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ  0.258 0.056 4.577 0.000*** 
F = 53.208   P = 0.000   AdjR2 = 0.570   
 

* p<.05, ** p<.01, ***p<.001  
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของ
องค์กรโดยรวม ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย 

 

ตัวแปร OS MEAP NECT UEMT IID REPE VIFs 
�̅�𝑥 3.86 3.49 3.20 3.75 3.21 3.47  

S.D. 0.74 0.83 1.14 0.70 0.98 0.90  
OS  0.635** 0.661** 0.648** 0.696** 0.650**  

MEAP   0.713** 0.632** 0.624** 0.632** 2.333 
NECT    0.641** 0.886** 0.775** 5.847 
UEMT     0.645** 0.672** 2.149 

IID      0.811** 5.811 
REPE       3.412 

 
** p<.01  
 

  จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กันมาก ซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบทางสถิติ 
โดยดูจากค่า VIFs พบว่า ค่า VIFs ของตัวแปรอิสระนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม มีค่าตั้งแต่ 
2.149 - 5.847 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไมม่ีความสัมพันธ์กัน (Black, 2006) 
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระนวัตกรรมทางการบัญชี
สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการอยู่รอดขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.624 – 0.886  
 5. ผลการทดสอบผลกระทบของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับการอยู่รอดขององค์กรธุรกิจที่
ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย พบว่า นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านการ
ปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการอยู่รอดของ
องค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับการอยู่รอดขององค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 3 และ 4 ส าหรับนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านเทคนิคการค านวณต้นทุน
สิ่งแวดล้อมแบบใหม่ และด้านการประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด ไม่มี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดขององค์กร (แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3)  
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ข้อมูล มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ  กับการเปิดเผยข้อมูลบัญชี
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย  
  1.3 นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ มีความ 
สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กร เน่ืองจากรายงานเชิงบูรณาการเป็นการ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร และความสัมพันธ์ในการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลต่อการสร้าง
มูลค่าให้กับองค์กร ซึ่งในรายงานเชิงบูรณาการประกอบด้วย ข้อมูลทุน องค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระ 
และตัวชี้วัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิไล ปัญญาวิชา (2560) ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของ
การเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย ผลการวิจัยพบว่า การเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีสิ่งแวดล้อม ในองค์ประกอบด้านการ
วัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน ด้านการรับรู้หนี้สิน ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการรับรู้ค่าชดเชย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ มาลินี สายก้อน และ ณัฐนันท์ 
ฐิติยาปราโมทย์ (2560) ยังกล่าวไว้ว่า การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีการปฏิบัติงานอย่างซื่อตรง
และซื่อสัตย์ ร่วมกับการพัฒนาชุมชน และสังคม เป็นความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะส่งผล 
เชิงบวกต่อการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ 
 2. นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่
ไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กร อาจเป็นเพราะต้นทุนการผลิตในองค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรม มีการปรับเปลี่ยนตามวิสัยทัศน์ของผู้น าองค์กรในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจต้องแปรผันไป
ตามภาพรวมเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ การจัดการในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงาน อาจส่งผลก าไรต่อองค์กรมากกว่าการคิดค านวณจากต้นทุน ส่วนนวัตกรรมทางการ
บัญชีสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด ก็ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการอยู่รอดขององค์กรโดยรวม อาจเน่ืองมาจากการมุ่งเน้นในด้านของการปฏิบัติมากกว่าผลการ
ด าเนินงาน และไม่มีแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน จึงไม่สามารถน าไปต่อยอด
หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งอาจเกิดจากนวัตกรรมของกิจการที่มีอยู่ยังไม่ตอบสนอง หรือไม่
ครอบคลุมถึงสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดการพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ จิ๋วจู และ ทิพย์วรรณ  
ศิบุญนันท์ (2562) พบว่า วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร  ยัง
ไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทุกด้าน อีกทั้งยังไม่มีแนวทางการประเมินผลของวิธีการจัดการ  
จึงท าให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัยที่ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมนั้น
ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจมองได้ ว่าในภาพรวมภายใน
องค์กรธุรกิจเองนั้น ยังต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการทางบัญชี
สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่มาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดเทคนิคการท างานรูปแบบใหม่ 
ตลอดไปถึงการประเมินผลเพ่ือน าไปสู่การต่อยอด ล้วนเป็นการประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมการจัดการ
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  จากตารางที่ 4 ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรนวัตกรรม
ทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กร จากตารางที่ 3 เฉพาะตัวแปรที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร ได้แก่ ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ 
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ 
มาท าการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้  

 
OS = 1.460 + 0.184 MEAP + 0.231 UEMT + 0.258 IID + 𝜀𝜀 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กรธุรกิจที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย สามารถอภิปรายผล 
ได้ดังนี้ 
 1. นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ 
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ 
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
  1.1 นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม
สมัยใหม่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กร แสดงให้เห็นว่า หากองค์กร
มีการจัดการทางบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการของเสีย/เหลือทิ้งในองค์กร รวมไปถึงสามารถช่วยลดต้นทุนการก าจัด/ท าลายของเสีย ซึ่งเป็น
ปัญหาขององค์กรธุรกิจที่ส าคัญ อันส่งผลต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน และประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
มูลค่าสินทรัพย์ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของกิจการ เห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่
การบัญชีต้องเข้ามามีบทบาทท้ังสิ้น นอกจากนี้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่กิจการควรน ามา
พิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะปัจจุบันที่ประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาท าหน้าที่
ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในกิจการต่างๆ อย่างจริงจัง ดังนั้นบทบาทส าคัญของการบัญชีสิ่งแวดล้อม
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในองค์กร เป็นการปรับปรุงระบบบัญชีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการน าเสนอรายงานต่อ
สาธารณชนหรือบุคคลภายนอกในเรื่องการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของกิจการ เช่น การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของกิจการต่อสิ่งแวดล้อมในรายงานประจ าปี เป็นต้น (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 
2560) 
  1.2 นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่ งแวดล้อมด้านการใช้ เทคโนโลยี เ พ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กร แสดงให้
เห็นว่า การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มีส่วนส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการท าบัญชีสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
อุตสาหกรรม เพ่ือหาความสัมพันธ์ที่อาจส่งผลต่อองค์กร สอดคล้องกับการศึกษาของ มาลินี สายก้อน 
และ ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ (2560) ซึ่งพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการ



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2563)

39

 
วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2563)             
                                    

   39 
 

ข้อมูล มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ  กับการเปิดเผยข้อมูลบัญชี
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย  
  1.3 นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ มีความ 
สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กร เนื่องจากรายงานเชิงบูรณาการเป็นการ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร และความสัมพันธ์ในการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลต่อการสร้าง
มูลค่าให้กับองค์กร ซึ่งในรายงานเชิงบูรณาการประกอบด้วย ข้อมูลทุน องค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระ 
และตัวชี้วัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิไล ปัญญาวิชา (2560) ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของ
การเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย ผลการวิจัยพบว่า การเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีสิ่งแวดล้อม ในองค์ประกอบด้านการ
วัดมูลค่าและแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน ด้านการรับรู้หนี้สิน ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการรับรู้ค่าชดเชย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ มาลินี สายก้อน และ ณัฐนันท์ 
ฐิติยาปราโมทย์ (2560) ยังกล่าวไว้ว่า การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีการปฏิบัติงานอย่างซื่อตรง
และซื่อสัตย์ ร่วมกับการพัฒนาชุมชน และสังคม เป็นความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะส่งผล 
เชิงบวกต่อการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ 
 2. นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านเทคนิคการค านวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบใหม่
ไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กร อาจเป็นเพราะต้นทุนการผลิตในองค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรม มีการปรับเปลี่ยนตามวิสัยทัศน์ของผู้น าองค์กรในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจต้องแปรผันไป
ตามภาพรวมเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ การจัดการในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงาน อาจส่งผลก าไรต่อองค์กรมากกว่าการคิดค านวณจากต้นทุน ส่วนนวัตกรรมทางการ
บัญชีสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการต่อยอด ก็ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการอยู่รอดขององค์กรโดยรวม อาจเนื่องมาจากการมุ่งเน้นในด้านของการปฏิบัติมากกว่าผลการ
ด าเนินงาน และไม่มีแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน จึงไม่สามารถน าไปต่อยอด
หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งอาจเกิดจากนวัตกรรมของกิจการที่มีอยู่ยังไม่ตอบสนอง หรือไม่
ครอบคลุมถึงสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดการพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ จิ๋วจู และ ทิพย์วรรณ  
ศิบุญนันท์ (2562) พบว่า วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร  ยัง
ไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทุกด้าน อีกทั้งยังไม่มีแนวทางการประเมินผลของวิธีการจัดการ  
จึงท าให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัยที่ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมนั้น
ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจมองได้ ว่าในภาพรวมภายใน
องค์กรธุรกิจเองนั้น ยังต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการทางบัญชี
สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่มาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดเทคนิคการท างานรูปแบบใหม่ 
ตลอดไปถึงการประเมินผลเพ่ือน าไปสู่การต่อยอด ล้วนเป็นการประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมการจัดการ
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  จากตารางที่ 4 ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรนวัตกรรม
ทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กร จากตารางที่ 3 เฉพาะตัวแปรที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร ได้แก่ ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ 
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ 
มาท าการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้  

 
OS = 1.460 + 0.184 MEAP + 0.231 UEMT + 0.258 IID + 𝜀𝜀 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กรธุรกิจที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย สามารถอภิปรายผล 
ได้ดังนี้ 
 1. นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ 
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และด้านการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการ 
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
  1.1 นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมด้านการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อม
สมัยใหม่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กร แสดงให้เห็นว่า หากองค์กร
มีการจัดการทางบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการของเสีย/เหลือทิ้งในองค์กร รวมไปถึงสามารถช่วยลดต้นทุนการก าจัด/ท าลายของเสีย ซึ่งเป็น
ปัญหาขององค์กรธุรกิจที่ส าคัญ อันส่งผลต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน และประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
มูลค่าสินทรัพย์ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของกิจการ เห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่
การบัญชีต้องเข้ามามีบทบาทท้ังสิ้น นอกจากนี้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่กิจการควรน ามา
พิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะปัจจุบันที่ประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาท าหน้าที่
ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในกิจการต่างๆ อย่างจริงจัง ดังนั้นบทบาทส าคัญของการบัญชีสิ่งแวดล้อม
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในองค์กร เป็นการปรับปรุงระบบบัญชีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการน าเสนอรายงานต่อ
สาธารณชนหรือบุคคลภายนอกในเรื่องการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของกิจการ เช่น การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของกิจการต่อสิ่งแวดล้อมในรายงานประจ าปี เป็นต้น (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 
2560) 
  1.2 นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่ งแวดล้อมด้านการใช้ เทคโนโลยี เ พ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการอยู่รอดขององค์กร แสดงให้
เห็นว่า การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มีส่วนส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการท าบัญชีสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
อุตสาหกรรม เพ่ือหาความสัมพันธ์ที่อาจส่งผลต่อองค์กร สอดคล้องกับการศึกษาของ มาลินี สายก้อน 
และ ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ (2560) ซึ่งพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการ
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ทางบัญชีสิ่งแวดล้อมที่เหมะสมกับองค์กรธุรกิจ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแนวทางให้กับธุรกิจอ่ืนๆ 
เช่น น าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมีการน าเอาแนวทาง
ในการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ น าเอาเทคโนโลยี และวิธีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้
ชุมชน และสังคมรับรู้ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้วยความเต็มใจ 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการทดสอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีตัวแปรท่ีหลากหลายและครอบคลุมในอนาคต อาจ
จ าเป็นต้องมีการเพิ่มมิติทางนวัตกรรมในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความหลากหลาย
ในศึกษา เพ่ือเป็นการทดสอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมต่อไป 
นอกจากนั้นอาจจะต้องมีการทดสอบกับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมด้านพลังงานหรือ
ธุรกิจอ่ืน เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจในประเทศไทยให้ความส าคัญกับการบัญชีสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น 
และตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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ทางบัญชีสิ่งแวดล้อมที่เหมะสมกับองค์กรธุรกิจ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแนวทางให้กับธุรกิจอ่ืนๆ 
เช่น น าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมีการน าเอาแนวทาง
ในการปฏิบัติทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ น าเอาเทคโนโลยี และวิธีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้
ชุมชน และสังคมรับรู้ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้วยความเต็มใจ 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการทดสอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีตัวแปรที่หลากหลายและครอบคลุมในอนาคต อาจ
จ าเป็นต้องมีการเพิ่มมิติทางนวัตกรรมในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความหลากหลาย
ในศึกษา เพ่ือเป็นการทดสอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมต่อไป 
นอกจากนั้นอาจจะต้องมีการทดสอบกับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมด้านพลังงานหรือ
ธุรกิจอ่ืน เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจในประเทศไทยให้ความส าคัญกับการบัญชีสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น 
และตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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