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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ธุรกิจSMEs ในประเทศไทย เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาตัวแบบการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method) ผู้วิจัยกาหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เป็นภาคการผลิตและขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ซึ่งมีจานวน 113,722 ราย [1] ใช้วิธีการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 -20 คนต่อตัวแปรองค์ประกอบในการวิจัยตามเกณฑ์ข้อกาหนดการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model:SEM) [2] ทั้งนี้การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม พบว่ามีองค์ประกอบทั้งสิ้น 14 องค์ประกอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนน่าเชื่อถือมากขึ้น
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งมีจานวนเพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าที่สามารถ
นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติ ได้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM)
ผลการวิจัย การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี พบว่าด้านการ
นาเสนอข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.844 และค่า S.D เท่ากับ 0.819 ปัจจัยพลเมืองธุรกิจ พบว่าการทดลองและ
วิเคราะห์ปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.883 และค่า S.D เท่ากับ 0.901 ปัจจัยความรู้ด้านการบัญชี พบว่าทักษะระดับ
มืออาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.891 และค่าS.D เท่ากับ 0.731 ปัจจัยการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่าด้าน
สินทรัพย์สิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.926 ค่า S.D เท่ากับ 0.719 และผลการดาเนินงานทางธุรกิจพบว่าผลการ
ดาเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.817 และค่า S.D เท่ากับ 0.723 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ก่ อ นการวิ เ คราะห์ ตั ว แบบเชิ ง โครงสร้ า ง พบว่ า ตั ว แปรสั งเกตได้ ส่ ว นใหญ่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ระดั บ มาก
(X̅ =3.687–3.926) ค่าความเบ้ (Skewness) มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย ค่าความเบ้เป็นลบและส่วนใหญ่มีค่าความ
โด่ง (Kurtosis) มากกว่าศูนย์ แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าวมีการกระจายข้อมูลในลักษณะสูง ผลการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานพบว่า โมเดลจาลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้ ผลการวิเคราะห์เส้นทางพบว่าระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี พลเมืองทางธุรกิจ ความรู้ด้านการบัญชี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความรู้ด้านการบัญชีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและ
มีอิ ท ธิพ ลทางอ้อ มต่อ ผลการดาเนิน งานธุ รกิ จ อย่ า งมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .01และการบัญ ชี เพื่ อ การจัด การ
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สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การพัฒนาตั วแบบ
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมพบความสอดคล้องระหว่างการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วย
แบบสอบถาม พบจานวนองค์ประกอบที่สอดคล้องกับวรรณกรรม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อยืนยัน การพัฒนาตัวแบบในครั้งนี้มีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม
คาสาคัญ : การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศทางการบัญชี พลเมืองทางธุรกิจ ความรู้ด้านการบัญชี
ผลการดาเนินงานธุรกิจ

Abstract
This research aimed to study the causal factors influencing on environmental management
accounting for SMEs in Thailand, to study the influence of environmental management accounting
that affects the performance of SMEs business in Thailand, and to develop the accounting model for
environmental management accounting of SMEs in Thailand. Mixed-method research methodology
was applied for this study. Population in this study were 113,722 firm. [1] Most of them were small
and medium enterprises (SMEs) in manufacturing sector that registered with the department of
business development . Observed variable was investigated by sample size of 10-20 subjects per one
latent variable according to requirements of Structural Equation Model (SEM). [2] Nevertheless, the
study in the past indicated that the causal factor influencing the environmental accounting consisted
of 14 factors. In order to obtain complete and reliable information, we collected 400 samples which
were sufficient and more than the minimum requirement for statistical analysis. The sampling
method was specific sampling (Purposive Selection). The research instruments were structured
interview and questionnaires. Data was analyzed by Structural Equation Model (SEM).
The results showed that the level of opinions in the dimension of accounting information
system factor, data presentation had the highest mean with 3.844 and 0.819 of S.D. In the corporate
citizenship factor dimension, experimental and problem analysis had the highest mean with 3.883
and 0.901 of S.D. In the aspect of accounting knowledge factor, the professional skill had the highest
mean of 3.891 and 0.731 of S.D. and in the dimension of environmental management accounting
factor, environmental assets showed the highest mean of 3.926 and 0.719 of S.D. Simultaneously,
the results of the business operations found that the non-financial performance had the highest
mean of 3.817 and 0.723 of S.D. The analysis of data before conducting the structural analysis
showed that mean of most of the variables were categorised in the high level (X̅ =3.687–3.926) while
the skewness of data is left-handed negativity which confirmed that data in this study were highly
distributed. The analysis of the structural equation model was conducted based on the hypothesis. It
was found that the simulation model of structural equation was in harmony with the empirical data,
consistent with the hypothesis of the research. Path analysis results shown that accounting
information system, corporate citizenship, accounting knowledge are direct positive influence on
environmental management accounting at .01 level of significance. Accounting information system
and accounting knowledge are direct positive influence and indirect influence on business
performance at .01 level of significance. Furthermore, the environmental management accounting is
direct positive influence on business performance at .01 level of significance. The development of
the accounting model for environmental management accounting found consistency between the
study in the past and data collected by the questionnaire. Moreover, the number of causal factors
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that corresponded to the literature were confirmed from our in-depth interviews. The development
of this model is consistent to the past study.
Keyword: Environmental Management Accounting, Accounting Information System, Corporate Citizenship,
Accounting Knowledge.

1. บทนา
ปัจจุบันการแข่งขันของโลกอยู่ในยุคพลวัต ยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ปัจจัยต่างๆเข้ามา
มีบ ทบาทและมีผ ลกระทบสาคัญ ที่ผ ลั กดั นกลยุท ธ์ก าร
ดาเนินงานทางธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ธุรกิจเกิด
ความได้เปรียบและเสียเปรียบได้เสมอหากปราศจากการ
เตรียมความพร้อม ยิ่งการแข่งขันของโลกที่เปรียบเสมือน
การเป็น ตลาดเดียวกัน ความได้เ ปรีย บทางด้ านต้ นทุ น
ตลอดจนการเติบโตของตลาดได้ทาให้เกิดการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่รุนแรงขึ้น [3] ตลาดการแข่งขันของภาคธุรกิจใน
ประเทศไทยนับจากอดีตพบว่า มุ่งเน้นการแข่งขันด้าน
ความสามารถทางการผลิตเป็นหลักโดยเป็นผู้ผลิตสินค้า
ให้กับองค์กรหรือแบรนด์ขนาดใหญ่ของโลกมาโดยตลอด
ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่
ผลักดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) มี
การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในยุคปัจจุบัน
นอกเหนือไปกว่าความสามารถด้านต้นทุน ราคาขายหรือ
ประสิทธิภาพของการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์เพียง
เท่านี้ไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสมในโลกยุคการ
สื่อสารดิจิตอล ตลอดจนยุคที่ประชาชน ลูกค้า ผู้บริโภค
หรือแม้กระทั่งผู้บริหารของกิจการต่างก็ให้ความสาคัญกับ
การดูแ ลรั กษาสิ่ งแวดล้ อ ม การทาธุ รกิ จ จึ งต้ อ งมุ่งเน้ น
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจจึงต้องค้นหาแนวทาง
หรือวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เกิดความสามารถ
ทางการแข่งขันที่ จ ะเป็ นสมรรถนะที่ สาคัญขององค์ก ร
หนึ่งในนั้นคือการปรับวิธีการทาธุรกิจโดยให้ความสาคัญ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเข้าไปเกี่ยวข้อง ทาให้การบัญชี
เพื่ อ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กที่
เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผลิต เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการใช้
พลังงานจานวนมาก การบาบัดน้าเสีย การเฝ้าระวังการ
ก่อมลภาวะ [4] การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมจะ
ทาให้ธุรกิจสามารถจาแนกต้นทุนหรือการดาเนินงานใน
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งและใช้ เ พื่ อ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม จะ
กลายเป็ น เครื่ อ งมื อ พิ สู จ น์ ว่ า วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ

ขนาดย่อม(SMEs) รายใดที่ดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม เป็น
องค์ ก รที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่
สาคัญหากธุรกิจในปัจจุบันอยากที่จะเอาชนะคู่แข่งขัน
และสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมจะทาให้ธุรกิจ
หรื อ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(SMEs) มี
ความสามารถทางการแข่งขัน ต่อโลกยุคดิจิตอล [5] การ
สร้างศักยภาพให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) จะเป็ นแนวทางที่ ดี ที่จ ะช่ว ยส่งเสริ ม ให้ ธุ รกิ จ มี
ความสามารถทางการแข่งขันต่อการผลักดันศักยภาพการ
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้วิจัยเห็นว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ของไทยมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจประเทศและต้อง
สร้างศักยภาพการแข่งขันที่นอกเหนือไปจากต้นทุนการ
ผลิต ราคาขาย หรื อความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่ อ
นาไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน การใช้บัญชี
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือช่วยในการ
จัดการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ควรมี ก ารศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
ในประเทศไทยและพัฒนาตัวแบบอย่างจริงจังที่จะทาให้
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เกิ ด
ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ใหม่ ที่ จ ะใช้ ต่ อ สู้ กั บ
สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อยกระดับโอกาสใน
การเข้ า ถึ ง ตลาด การรั ก ษาฐานลู ก ค้ า และการเพิ่ ม
ยอดขายที่จะทาให้ระบบเศรษฐกิจประเทศมีการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดอีกครั้ง
การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่ส่งผล
ต่อการการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในมุมมองนัก
บัญชีของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยเพื่อกาหนดตัวแปร
และองค์ประกอบที่สาคัญที่จะช่วยวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม (SMEs) ในการสร้ า งความสามารถ
ทางการแข่ ง ขั น ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ในแนวคิ ด ที่
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วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561

เกี่ยวข้องกับการเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรูปแบบ
การแข่งขันของธุรกิจในตลาดโลกปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบัญชีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจSMEs ในประเทศไทย
2. เพื่อ ศึก ษาอิ ทธิ พลของการบั ญชี เพื่ อ การจั ดการ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
ในประเทศไทย
3. เพื่ อ พั ฒ นาตั ว แบบการบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา โดยการศึ ก ษาค้ นคว้ า
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจั ย ทั้งในและต่า งประเทศ
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกาหนด
กรอบแนวคิดและสร้างเครื่องมือในการวิจัย
3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ดาเนินการศึกษาตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561
3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางขนาดย่อมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศไทย
3.4 ขอบเขตด้ า นประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ประเภทอุตสาหกรรมผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า เนื่ อ งจากเป็ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี กิ จ กรรม
เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งตั ว แบบการบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย ในแต่ละ
องค์ประกอบ [6], [7], [8], [9] แสดงดังภาพที่ 1
ระบบ
สารสนเทศ

ทางการ
พลเมืองทาง
ธุรกิจ

การบัญชีเพื่อการ
จัดการ

สิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงาน
ของธรกิจ

ความรูด้ ้าน
การบัญชี

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้งนี้ คื อ วิ ส าหกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ผลิตและขึ้นทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีจานวน 113,722 ราย [1] จาก
เกณฑ์ ข้ อ ก าหนดของการใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ส มการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ผู้วิจัย
ได้ ทาการเก็บ ข้อ มูล จานวน 400 ตั วอย่า ง ซึ่งมีจ านวน
เพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า และใช้การ
สุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ เฉพาะเจ าะจง (Purposive
Selection) โดยเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้รับผิดชอบ
งานด้ า นการจั ด ท าบั ญ ชี ผู้ บ ริ ห ารการบั ญ ชี หรื อ
ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งผู้วิจัยใช้ใน
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทผลิต
5.2.2 แบบสอบถามซึ่งนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก มาร่า งแบบสอบถามเพื่ อ สร้า งเครื่ อ งมือ ในการวิ จั ย
6.2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการสุ่ม
แบบเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 5 รายขึ้นไปทาการ
สนทนากลุ่มและนาบทสนทนาที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธี
Content Analysis จัดระบบเพื่อยืนยันผลที่ได้จากเชิง
ปริมาณ
5.2.4 การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยการทดสอบค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทาการประเมินเพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective
Congruence:IOC) พบว่าค่า IOC ของแต่ละข้อคาถาม
ของตัวแปรมีค่าเท่ากับ 1
5.2.5 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ทาการทดสอบ (Try out) กับประชากรที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย จานวน 30
ตัวอย่าง พบว่าค่าความเชื่อมั่นมีค่า (Reliability) ตั้งแต่
0.70 ขึ้นไปทุกปัจจัย ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายด้วยการคัดเลือก
แบบวิธีเฉพาะเจาะจง เลือกตัวแทนด้านการทาบัญชีหรือ
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ผู้บริหารด้านการบัญชี 5 ท่านขึ้นไปเพื่อนาบทสนทนาที่
ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาตัวแปรที่เหมาะสมและนาผลที่ได้ไป
ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื่อ สร้ า งแบบสอบถามเชิงปริ ม าณ
ต่อไป เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตั ว อย่ า งและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม จากนั้นทาการ Focus Group โดยเลือก
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงอีก 5 ท่านเพื่อนาบท
สนทนามายืนยันตัวแปรและองค์ประกอบต่างๆเพื่อยืนยัน
ผลที่ได้จากเชิงปริมาณ
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
5.4.1 สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาอธิบายลักษณะ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
โ ด ย ใ ช้ ค่ า ค ว า ม ถี่ ( Frequency) แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ
(Percentage) การจาแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามและ
วัดระดับข้อมูลโดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวัดตัว
แปรทดสอบค่ า ความเบ้ (Skewness)
ความโด่ ง
(Kurtosis) ว่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ด้วยสถิติทดสอบ
Z (Z-test)
5.4.2 สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบว่า
ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่ รวมถึง
สามารถระบุทิศทางของความสัมพันธ์ว่าเป็นบวกหรือลบ
และขนาดของความสัมพันธ์มีค่าอยู่ในระดับใด
5.4.3 สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และค่ า เฉลี่ ย ของความแปรปรวนที่ ถู ก สกั ด ได้ ผู้ วิ จั ย
พิ จ ารณาความเที่ ย งตรงของตั ว แปรแฝง (Construct
Reliability:ρC) และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูก
สกัดได้ (Average Variance Extracted: ρV) โดยการ
ใช้สูตรของ Diamantopoulos (2000)
5.4.4 การวิ เ คราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ า ง
(Structural Equation Modeling : SEM) ด้วย
โปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจาลองการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)
โดยผู้วิจัยทาการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
ประจักษ์ (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีที่ใช้ใน
การตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดล
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(Measurement Model) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ [2]
ประกอบด้วยดัชนีค่า Chi-Square, (2/df, CFI,GFI,
AGFI, RMSEA และ SRMR โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

6. สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 กลุ่ มตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ
36–45 ปี ระดั บ การศึ กษาปริ ญญาตรี รายได้ 15,001–
20,000 บาทประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ งาน 1–5 ปี มี
ตาแหน่งงานหัวหน้างานบัญชีหรือผู้จัดการบัญชี จานวน
179 คน ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจส่ วนใหญ่ มีทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท จานวนพนักงาน 51–100 คน ระยะเวลา
การประกอบกิจการ 11–15 ปี และมีรูปแบบธุรกิจบริษัท
จากัด
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ระบบสารสนเทศ
ทางการบั ญชี ในภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก โดยด้ านการ
นาเสนอข้อมูลทางการบัญชีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.884
และ SD.= 0.819 ปัจจัยพลเมืองทางธุรกิจในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บมาก โดยด้ านการทดลองและวิ เคราะห์ ปั ญหา มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.883 และ SD.= 0.901ปัจจัยความรู้
ด้านการบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านทักษะ
ระดั บ มื อ อาชี พ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ 3.891และค่ า
SD.=0.731 ปัจจัยการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.926 และค่าSD.= 0.719 ปัจจัยผล
การดาเนินงานทางธุรกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ผลการด าเนิ นงานที่ ไม่ ใ ช่ ท างการเงิ น มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด
เท่ากับ 3.817 และค่าSD.= 0.723
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการ
วิเคราะห์ตัวแบบเชิงโครงสร้าง พบตัวแปรสังเกตได้ส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับระดับมาก (X̅ = 3.687– 3.926)
พิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) พบว่าตัวแปรสังเกตได้ที่
มีอยู่ในแบบจาลองทั้งหมดมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย
มี ค่ าความเบ้ เป็ นลบ เมื่ อพิ จารณาค่ าความโด่ ง
(Kurtosis)พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มีอยู่ในแบบจาลองส่วน
ใหญ่มีค่าความโด่งมากกว่าศูนย์ แสดงว่าข้อมูลของตัวแปร
สังเกตได้ดังกล่าวมีการกระจายข้อมูลในลักษณะสูง ผลการ
ทดสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ก่ อ นด าเนิ น การจั ด ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่างๆ พบว่า ค่าสถิติ Bartlett’s test of Sphericity
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พบว่า มีค่าเท่ากับ 8438.547, df=210, p=0.000 ในขณะ
ที่ผลการวิเคราะห์ KMO มีค่าเท่ากับ 0.972 แสดงให้เห็นว่า
ตั วแปรสั งเกตได้ มี ความสั มพั นธ์ ซึ่ งกั นและกั น แสดงว่ า
ข้อมูลเหมาะสมที่จะทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
Analysis) ดีมาก [2] จึงนาไปสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในลาดับต่อไป
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ของการศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อการ
ตรวจสอบ ความเหมาะสมและถูกต้องของโมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง ด้วยการพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบและค่า
R2 เพื่อตรวจสอบความผันแปรร่วมของตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ตัวแปร
นี้ มี ข้ อ ค าถามเชิ ง ลบและองค์ ป ระกอบเชิ ง ลบเข้ า มา
เกี่ยวข้องทั้งนี้พบว่าทั้ง 5 ตัวแปร ผ่านเกณฑ์การประเมิน
องค์ ประกอบเชิ งยื นยั น ผลการวิ เคราะห์ โมเดลสมการ
โครงสร้ างตามสมมติ ฐาน เพื่ อหาความสั มพั นธ์ ระหว่ าง
ปัจจัยที่ศึกษา โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลื นของโมเดลกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ โดยพิ จารณา
จากค่าสถิติ ดัชนีค่า Chi-Square, (2/df, CFI, GFI, AGFI,
RMSEA, P-value โดยผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 พบว่า ค่า
ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนด หมายความว่ า ค่ า ดั ช นี ค วาม
กลมกลืนยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลตามหลักการทางสถิติ
สมการโครงสร้าง (SEM) จะต้องดาเนินการปรับโมเดลด้วย
การพิจารณาค่ า Modification Indices (MI) และ
ดาเนินการปรับตามค่า MI ที่แนะนาการปรับทีละคู่ โดย
การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการปรับปรุงจานวน 5 รอบ พบว่ามีค่า
ดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือค่าดัชนี ดัชนี
2
 /df = 1.296, CFI = 0.995, GFI = 0.973, AGFI =
0.953, RMSEA = 0.027, P - value = 0.666 จึงสรุปได้ว่า
โมเดลแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตอนที่ 5 ผลการวิ เคราะห์เ ส้นทางเพื่ อหาอิ ทธิพ ล
ทางตรงและทางอ้อมและตอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1
พบว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีอิทธิพลต่อการ
บัญ ชีเ พื่อ การจั ดการสิ่งแวดล้ อม อย่า งมี นัย สาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยได้รับอิทธิพลจากระบบสารสนเทศ
ทางการบั ญชี 0.115 เป็น อิทธิพ ลทางตรงเชิ งบวกไม่ มี
อิทธิพลทางอ้อม สมมติฐานที่ 2 พบว่าระบบสารสนเทศ
ทางการบั ญชี มีอิ ทธิ พลต่อ ผลการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยได้รับอิทธิพล
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จากระบบสารสนเทศทางการบัญชี 0.191 เป็นอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวก และได้รับอิทธิพลจากระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 0.071 เป็นอิทธิพลทางอ้อม สมมติฐานที่
3 พบว่า พลเมืองทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อการบัญชีเ พื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากพลเมื อ งทางธุ ร กิ จ 0.127 เป็ น
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกไม่มีอิทธิพลทางอ้อม สมมติฐานที่
4 พบว่า ความรู้ด้านการบัญชีมีอิทธิพลต่อการบัญชีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ
.01 โดยได้รับอิท ธิพลจากความรู้ด้า นการบัญ ชี 0.166
เป็ น อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ งบวกและไม่ มี อิ ท ธิพ ลทางอ้ อ ม
สมมติฐานที่ 5 ความรู้ด้านการบัญชีมีอิทธิพลต่อผลการ
ดาเนินงานธุรกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยได้รับอิทธิพลจากความรู้ด้านการบัญชี 0.192 เป็น
อิทธิพ ลทางตรงเชิ งบวก และได้รับ อิทธิ พลจากความรู้
ด้านการบัญชี 0.102 เป็นอิทธิพลทางอ้อม สมมติฐานที่ 6
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อผลการ
ดาเนินงานทางธุรกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยได้รับอิทธิพลจากการจัดการบัญชีเพื่อสิง่ แวดล้อม
0.613 เป็นอิทธิพลทางตรงเชิงบวกไม่มีอิทธิพลทางอ้อม
ตอนที่ 6 การพัฒนาตัวแบบการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มของธุ ร กิ จ SMEs ในประเทศไทย ด้ ว ยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor
Analysis) และดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interviews) กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและวิชาชีพ
ทางการบั ญ ชี เ พื่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม กรอบแนวคิ ด ภายหลั ง
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ โดยค้ น พบความ
สอดคล้องระหว่างการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 กับ
ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมด้ ว ยแบบสอบถาม พบจ านวน
องค์ ป ระกอบที่ ส อดคล้ อ งกั บ วรรณกรรมโดยไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ผู้วิจัย ได้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญโดยจะท าการรวบรวม ข้ อ มู ล จากการ
สัม ภาษณ์ จ นกว่ า จะได้ ข้ อ มู ล อิ่ ม ตั ว ซึ่ งพบว่ า ข้ อ มู ล เริ่ ม
อิ่มตัวเมื่อทาการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3 และจบ
การสัมภาษณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 5 ทั้งนี้การสัมภาษณ์
เชิงลึกได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของการทบทวน
วรรณกรรมที่ ผ่ า นมาในบทที่ 2 รวมถึ ง การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจจากการนาข้อมูล ที่เก็บรวบรวม
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก เพื่ อ ยื น ยั น การพั ฒ นาตั ว แบบในครั้ ง นี้ มี ค วาม
สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม
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ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความสาคัญ
มากเพราะการจั ด ท าบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม
ต้องมีการบูรณาการข้อมูลทางานร่วมกัน การเชื่อมโยง
ของข้อมู ลระหว่ างหน่วยงานต่า งๆ เพื่อ นาไปใช้ในการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ปัจจัยพลเมืองทางธุรกิจ มีความสาคัญกับ การบัญ ชี
เพื่ อ การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มถึ งแม้ ก ารท าบั ญ ชี เ พื่ อ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอาจไม่ใช่เรื่องการบังคับแต่เป็นภาค
สมัครใจ การเป็นธุรกิจที่ดีหรือพลเมืองธุรกิจ จึงเป็นเรื่อง
สาคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการทาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
ปัจจัยความรู้ทางด้านการบัญชีรวมถึงทักษะการบัญชี
เป็ น เรื่ อ งจ าเป็ น ส าหรั บ การบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นบัญชีที่มีความยากและซับซ้อน
ดั ง นั้ น การท าบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มต้ อ งใช้
ความรู้และความชานาญในการจัดทา
ปั จ จั ย การบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม มี
ความสาคัญที่นักบัญชีต้องสามารถแยกประเภทหนี้สิน
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้ได้ ถ้า
แยกได้ก็สามารถจัดสรรและการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่ างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อผล
การดาเนินงานขององค์กรหรือธุรกิจ
ปั จ จั ย ผลการด าเนิ น ของธุ ร กิ จ การบั ญ ชี เ พื่ อ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์ในการเงินที่ชัดเจน
มาก เพราะธุรกิจชอบคิดเสมอว่ามันส่งผลต่อความยุ่งยาก
การทางานหรือต้นทุนการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น แต่จริงๆ
แล้วหากมีการจัดสรรทางานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้
องค์กรทราบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมว่ามี
ต้นทุนหรือสินทรัพย์ หนี้สินอย่างไร ขณะที่ยังส่งผลลัพธ์
ต่อภาพลักษณ์องค์กรทางสังคมในเชิงบวก

7. อภิปรายผล
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีผลต่อการบัญชีเพื่ อ
การจัดการสิ่งแวดล้อ มเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้ อมขององค์กรเป็ นข้อ มูลที่ สาคัญ เกี่ย วข้อ งกั บ
กิจกรรมที่ดาเนินการภายใต้จริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์
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ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี มี ผ ลต่ อ ผลการ
ด าเนิ น งานทางธุ ร กิ จ เป็ น การพั ฒ นามาจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการนามาใช้ด้านการบัญชีเพื่อ
ยกระดั บ ขี ด ความสามารถของการจั ด ท าบั ญ ชี ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พลเมืองทางธุรกิจมีผลต่อการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมหนึ่งในหน้าที่หลักขององค์กรธุรกิจในฐานะ
พลเมืองของประเทศต้ องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ปกป้อง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ [9]
การเป็นพลเมืองทางธุรกิจที่ดี และการเปิดเผยข้อมูลทาง
บัญชีอย่างโปร่งใสและถูกต้องกลายเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสี ยมี ความคาดหวังสู ง และสามารถส่งผลต่ อการ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีนัยสาคัญ
ความรู้ด้านการบัญชีมีผลต่อการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เนื่ อ งจากการบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านการบัญชี ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ทางด้านการบัญชี
ระดั บ มื อ อาชี พ และทั ก ษะทางด้ า นการบั ญ ชี ร ะดั บ มื อ
อาชีพเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการจัดการอย่างเหมาะสม
และพบว่าความรู้ด้านการบัญชีมีผลต่อผลการดาเนินงาน
ธุรกิจ ความรู้ด้านการบัญชีของนักบัญชี จะช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูล [10] เพื่อให้
กระบวนการทางธุรกิจสามารถเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อผลการ
ดาเนินงานทางธุรกิจการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ช่วยให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียสามารถประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์กรได้อย่างอย่างทั่วถึง การที่องค์กร
เปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการส่ งเสริมชื่ อเสี ยงขององค์ก รและสร้ างความ
เข้มแข็งให้กับชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการบัญชีจึง
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการวั ด เชิ ง
พาณิชย์และเศรษฐกิจ ดังนั้นการรายงานผ่านระบบบัญชี
จึ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
องค์กร

8. ข้อเสนอแนะการวิจัย
8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
8.1.1 ภาคอุ ต สาหกรรมควรให้ ค วามส าคั ญ ระบบ
สารสนเทศทางการบั ญ ชี เนื่ อ งจากสามารถด าเนิ น
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กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ ปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องแม่นยา และปรับวิธีการนาเสนอรายงานทางการ
บัญชีที่เหมาะสมและสามารถเข้าใจได้ง่ายจากทุกๆ ฝ่ายที่
เกี่ ย วข้ อ งอี ก ทั้ ง เป็ น การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
8.1.2 องค์กรควรมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การจัด ทาบัญ ชีเ พื่อ สิ่งแวดล้อ มของบุค ลากรในองค์ก ร
อย่ า งต่อ เนื่ อง และท าการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ภ ายใน
องค์ ก ร เ พื่ อ ให้ เ กิ ด กา ร เ รี ย นรู้ กา ร แ ล กเ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาการบัญชีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทาแผนการปรับปรุงและ
ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ด า เ นิ น งา นไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ
8.1.3 องค์กรต้องกาหนดพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งชั ด เจนและประกาศให้ บุ ค ลากรใน
องค์กรรับรู้และมีการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การสร้างวัฒนธรรมการทางานแบบพลเมืองธุรกิจ ทั้งวิธี
คิด วิธีทา เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรที่สมัครใจและมุ่งมั่น
ในการจัดทาบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
10.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 การศึกษาครั้งต่อไปมุ่งเน้นการศึกษาทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างประเภทอื่นๆ ในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อทาการปรับโมเดลหรือสร้างองค์ความรู้
ใหม่เพิ่มเติม
8.2.2 การศึ กษาครั้งต่ อไปทาการศึ ก ษาวิ จัย เชิ ง
คุ ณ ภาพเพื่ อ น าข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก มาบู ร ณาการร่ ว มกั บ
การศึกษาครั้งนี้
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