
Product quality, environmental accounting and quality performance 

จากภาวการณ์แข่งขนัในระดบัโลกท่ีเพิ่มมากข้ึนนบัเป็นแรงผลกัดนัใหกิ้จการเร่ิมมีการรายงานขอ้มูล

เก่ียวกบัคุณภาพมากข้ึน แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพเคยไดรั้บการยอมรับวา่เป็นกลยทุธ์ส าคญัท่ีจะสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้กบักิจการและนั้นก็ท าใหก้ารเพิ่มหรือพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑเ์ป็นเร่ืองส าคญั

ล าดบัแรกๆของหลายกิจการและมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ออกจ ามาเป็นจ านวน

มาก 

 อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัเวลาผา่นไปการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑน์ั้นไม่สามารถจะสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัไดอี้กต่อไป ในทางกลบักนักบัเป็นส่ิงพื้นฐานท่ีกิจการควรตอ้งมีก่อนท่ีเขา้สู่การแข่งขนั 

ดงันั้นกิจการและงานวจิยัทางการบญัชีจึงใหค้วามสนใจกบัการศึกษาเพื่อประเมินวา่การพฒันาคุณภาพ

สินคา้หรือผลิตภณัฑน์ั้นส่งผลใหคุ้ณภาพการด าเนินงานของกิจการเพิ่มข้ึนหรือไม่ เม่ือคุณภาพผลิตภณัฑไ์ด้

กลายเป็นเง่ือนไขพื้นฐานของการออกแบบสินคา้และขอ้เรียกร้องของลูกคา้ 

 มีขอ้เสนอแนะใหมี้การน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมาประยกุตใ์ชเ้น่ืองจากนัน่

อาจจะเพิ่มคุณภาพของผลการด าเนินงานใหก้บักิจการ เน่ืองจากผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพจะมุ่งเนน้การ

ประเมินคุณภาพของผลิตภณัฑใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพการแข่ง ซ่ึงหากมีการศึกษาเชิงประจกัษม์า

สนบัสนุนยอ่มเป็นไปไดว้า่กิจการอาจจะใหค้วามสนใจกบัการจ่ายไปเพื่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนตามระบบการ

บญัชีเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการออกแบบ 

 การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การระบุ การรวบรวม การวดัมูลค่า การวเิคราะห์ การรายงาน การใช้

ขอ้มูลตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางดา้นกิจกรรมดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและระบบการควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 Eckel et al. (1992) เห็นวา่ หากความรับผดิชอบทางดา้นตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มของกิจการท่ีเพิ่มข้ึน 

กิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของกิจการส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการลดตน้ทุน การสร้างความ

น่าเช่ือถือเก่ียวกบัระบบการการรายงานและวดัมูลค่าดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความส าคญัต่อการ

ใหข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจและติดตามผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือประเด็น

เก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มไดก้ลายเป็นประเด็นหน่ึงของการตดัสินใจทางดา้นการเงิน และเป็นอีก

หน่ึงแนวทางในการสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีกวา่ใหก้บักิจการ ซ่ึง Fekrat et al (1996) ไดใ้หค้วามเห็นท่ี



สอดคลอ้งในประเด็นน้ีวา่การรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มนบัเป็นหน่ึง

รายการส าคญัล าดบัตน้ๆของขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อการจดัการและการรับรู้ตน้ทุนของกิจการ 

 ส่ิงท่ีขบัเคล่ือนบทบาทของการบญัชีบริหารไดแ้ก่ ความตอ้งการของสังคม และกฎหมายดา้น

ส่ิงแวดลอ้มในระดบันานาชาติอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงนั้นท าใหกิ้จการตอ้งท าความเขา้ใจและ

ตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึนในการด าเนินงาน ซ่ึงในประเด็นน้ีมีหลกัฐานดา้นการศึกษา

ยนืยนั ไดแ้ก่ การศึกษาของ Llena (2000) ท่ีพบวา่กิจการมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีการน าระบบ

ควบคุมคุณภาพดา้นระบบนิเวศน์มาใช ้โดยหากกิจการมีการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีแยจ่ะส่งผลท าให้

เกิดการต่อตา้นและไดรั้บมาตรการลงโทษท่ีแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากราคาหุ้นในตลาดทุนจะลดลง เช่นเดียวกบั

การศึกษาของ Brady et al. (1999) แสดงใหเ้ห็นวา่กิจการมีแนวโนม้การเติบท่ีเพิ่มมากข้ึนเม่ือมีการลงทุน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นจ านวนมาก และ Monev and Llena (2000) พบวา่ ผูถื้อหุน้มีความตอ้งการการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการด าเนินงานของกิจการเพิ่มมากข้ึน 

 งานวจิยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มก่อนหนา้น้ีจะเป็นการมุ่งเนน้ศึกษาเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้น

ส่ิงแวดลอ้มในรายงานทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานในลกัษณะของความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคม ซ่ึง

การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นในลกัษณะของความสมคัรใจ แต่ยงัขาดการรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัรายจ่าย

ดา้นส่ิงแวดลอ้มและหน้ีสินอนัเกิดจากกิจกรรมท่ีกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของกิจการ ในขณะท่ีการรายงาน

ทางดา้นคุณภาพของจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

 Bebbington (1997) ช้ีใหเ้ห็นวา่การบญัชีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเร่ิมมีมากวา่ 20 ปีแลว้ โดยงานวจิยัท่ี

เห็นไดช้ดัจะอยูใ่นกลุ่มของการบญัชีดา้นสังคม ซ่ึง Bobbbington et al. (1994) แสดงใหเ้ห็นวา่การบญัชีมี

บทบาทส าคญัต่อการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของกิจการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบญัชีมีส่วนช่วยในใหกิ้จการ

ไดท้บทวนพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย Post and Altman (1992) แสดงความเห็นดว้ยเช่นกนัวา่

กิจการตอ้งเผชิญกบัขอ้เรียกร้องดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกิจการ ส่ิงท่ีกิจการตอ้งท ามิใช่

เพียงแค่การรายงานกลยทุธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีกิจการน ามาใชต่้อบุคคลภายนอกเท่านั้น กิจการยงัตอ้งมี

แผนการมีการควบคุมจดัการกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นดว้ย ซ่ึงเม่ือกิจการตอ้งมีกิจกรรมต่างๆดา้นส่ิงแวดลอ้ม

กิจการจึงจ าเป็นตอ้งมีการบญัชีส่ิงแวดลอ้ม 

 วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีคือตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้และการ

ประยกุตใ์ชก้ารบญัชีส่ิงแวดลอ้มวา่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพผลการด าเนินงานอยา่งไร เน่ืองจากท่ี



ผา่นมายงัมีการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพสินคา้วา่ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งไร และ

งานวจิยัน้ียงัตอ้งการท่ีจะระบุและก าจดัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหร้ะบบบญัชี

ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีปฏิบติัไดแ้ละส่งผลดีต่อคุณภาพผลการด าเนินงาน โดยจะแสดงผลดงักล่าวจากการ

ส ารวจหรือศึกษาเชิงประจกัษ ์

Literature Review 

 งานวจิยัและโปรแกรมคุณภาพท่ีกิจการต่างๆไดเ้ผยแพร่ออกมามีความซบัซอ้นและมีความสับสน

เก่ียวกบัแนวคิดคุณภาพ หลายงานเขียนท่ีเขียนประเด็นเก่ียวกบัคุณภาพภายใตห้วัขอ้มาตรฐานคุณภาพ  การ

รับรองคุณภาพ วงจรควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยรวมและการจดัการคุณภาพโดยรวม 

 ความหมายของคุณภาพจึงมีหลากหลายค าอธิบายเช่น คุณภาพหมายถึง คุณค่า การท าใหเ้กิดความ

สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ซ่ึงการท าใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัขอ้เรียกร้อง ความเหมาะสมต่อ

ผูใ้ช ้การหลีกเล่ียงซ่ึงความสูญเสีย และการท าตามส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัหรือเหนือกวา่ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั เป็น

ตน้ โดยงานวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่มีการศึกษาท่ีหลากหลาย มากมายในเร่ืองเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัหรือ

โครงสร้างคุณภาพ แต่วา่ยงัมีงานวจิยัจ  านวนนอ้ยท่ีศึกษาเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพผลิตภณัฑ์

และผลลพัธ์ของมนัโดยเฉพาะผลท่ีเกิดกบัคุณภาพผลการด าเนินงาน 

Product quality 

 Product quality ในงานบญัชีจะมุ่งเนน้ไปท่ีเร่ืองของตน้ทุนของคุณภาพทั้งหมด ซ่ึงตน้ทุนของ

คุณภาพในงานวจิยัท่ีผา่นมาแบ่งเป็นตน้ทุนคุณภาพท่ีสอดคลอ้ง กบัตน้ทุนท่ีไม่สอดคลอ้ง  ตน้ทุนคุณภาพท่ี

สอดคลอ้ง ประกอบดว้ย ตน้ทุนในการป้องกนัและตน้ทุนท่ีประเมินไดจ้ากการปฏิบติัเพื่อลดความเสียหายท่ี

จะเกิดข้ึน  ในขณะท่ีตน้ทุนท่ีไม่สอดคลอ้ง หมายถึง ตน้ทุนของความสูญเสียหรือความลม้เหลวทั้งภายนอก

และภายใน  ตน้ทุนความลม้เหลวภายในเกิดข้ึนเม่ือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการไดรั้บความเสียหายซ่ึงเกิดจาก

กระบวนการป้องกนัก่อนหนา้ท่ีไม่สามารถจดัการได ้ตน้ทุนความลม้เหลวภายนอกเกิดจากการตรวจพบ

ขอ้บกพร่องของหน่วยผลผลิตท่ีไดส่้งมอบออกไปแลว้  ดงันั้นตน้ทุนของการจดัการคุณภาพโดยรวม จึง

อธิบายไดว้า่เป็นความพยายามในการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีสอดคลอ้งและตน้ทุนท่ีไม่สอดคลอ้งใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสมเพื่อผลก าไรท่ีเพิ่มข้ึน 



 อยา่งไรก็ตาม Garvin (1987) เห็นวา่ตน้ทุนของการปฏิบติัเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพนั้นตน้ทุนของความ

พยายามในการป้องกนัก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายหรือลม้เหลวและตน้ทุนในการลดขอ้ผดิพลาด  แต่ตน้ทุน

คุณภาพในเชิงความสอดคลอ้งจะเจาะจงไปพิจารณาถึงความสอดคลอ้งท่ีถูกจ ากดัดว้ยอตัถประโยชน์ดว้ยท่ีมี

การพิจารณาเช่ือมโยงไปยงัประเด็นคุณภาพในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงการพฒันาคุณภาพโดยทัว่ไปจะ

มุ่งเนน้ท่ีการเพิ่มคุณภาพของกระบวนการภายในมากกวา่จะมุ่งเนน้ท่ีความตอ้งการของลูกคา้ 

 Product quality บ่อยคร้ังจึงถูกน าไปพิจารณาในประเด็นของประโยชน์ของการพฒันาคุณภาพท่ีจะ

มีต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยการออกแบบและการผลิตสินคา้จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการหรือขอ้เรียกร้องของลูกคา้ซ่ึงนัน่หากท าไดก้็จะท าใหผ้ลการด าเนินงานของกิจการเพิ่มข้ึน 

นอกจากน้ียงัมีการมองวา่คุณภาพเป็นพื้นฐานส าคญัของความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ ดงันั้นการพฒันาคุณภาพ

จึงควรจะท าใหผ้ลการด าเนินงานของกิจการเพิ่มข้ึน ดงันั้นหากกิจการมีคุณภาพสินคา้ท่ีมากกวา่ยอ่มส่งผล

ใหคุ้ณภาพผลการด าเนินงานของกิจการเพิ่มข้ึน 

Environmental accounting 

 จากการท่ีคุณภาพผลการด าเนินงานจะตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพสินคา้ดว้ยการผลิตและ

ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เรียกร้องทางดา้นคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มของกฎหมายและของสังคม Brady et 

al. (1999) เห็นวา่นั้นจะเป็นโอกาสของการสร้างความไดเ้องมีการจดัการเปรียบใหก้บักิจการ โดยท่ีกิจการ

จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัประเด็นของตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม การลดความเสียง การพฒันานวตักรรม 

ประสิทธิภาพและจะมีเร่ืองเก่ียวกบัแรงกดดนัหรือแรงผลกัดนัทางดา้นกฎหมาย 

 USEPA (1995) ไดใ้หค้วามเห็นวา่คุณลกัษณะทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์เป็นเร่ืองท่ีมี

รายละเอียดค่อนขา้งเยอะในขั้นตอนของการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ตน้ทุนทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจ านวนมาก

สามารถลดหรือตดัออกไปไดจ้ากการเปล่ียนรูปแบบการจดัการ การลงทุนในเทคโนโลยสีีเขียว และการ

ออกแบบสินคา้ 

 การตดัสินใจเลือกวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม จากการศึกษาพบวา่หากลูกคา้ใส่ใจ

ใจส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลต่อการเลือกใชว้ตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ

หลีกเล่ียงการใชว้ตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในระหวา่งการใชแ้ละหลงัการใชสิ้นคา้ 



 Gunningham (1994) เห็นวา่กิจการควรตอ้งมีการตอบสนองต่อขอ้เรียกร้องหรือความตอ้งการของ

ลูกคา้เก่ยวกบัการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อใหส่้งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด การตอบสนองต่อขอ้

เรียกร้องดงักล่าวการจดัใหมี้โปรแกรมในการเปล่ียนแปลงและปฏิบติัตามขอ้เรียกร้องท่ีชดัเจนและใหเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของการด าเนินงานตามปกติ 

 และเม่ือประเด็นเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไดก้ลายมาเป็นประเด็นส าคญั การรายงานตน้ทุนดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มจึงตอ้งมีการรายงานท่ีเหมาะสม โดยตน้ทุนดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้นั้นมีความเป็นไปไดว้า่จะตอ้งไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้

การค านวณตน้ทุนของสินคา้ท่ีมีความถูกตอ้งและการรายงานขอ้มูลจะตอ้งมีการออกแบบการรายงานท่ี

ส่งผลดีต่อกิจการในดา้นของส่ิงแวดลอ้ม 

 Bartolomeo et al. (2000) เห็นวา่การบญัชีบริหารควรมีประเด็นเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

ประสิทธิภาพทั้งในส่วนของการใหข้อ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใชก้ารเงินเก่ียวกบัการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและการวเิคราะห์ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  พวกเขาเห็นวา่ปัจจุบนัมีความสนใจมากข้ึนเก่ียวกบัการ

พฒันาเคร่ืองมือท่ีดีกวา่ทั้งในส่วนของการวางแผนและการควบคุมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและนั้นก็ยอ่ม

เก่ียวขอ้งกนักบัตน้ทุนทางการเงินและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการบริหารจดัการดงักล่าว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีควร

จะสะทอ้นในการบญัชีบริหารหรือการบญัชีเพื่อการจดัการ 

Site visit 

 จากการไดพ้ดูคุยกบัผูจ้ดัการดา้นคุณภาพของกิจการขนาดใหญ่ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดและ

ยอดขายจ านวนมากของประเทศออสเตเลียในเมืองซิดนีย ์โดยกิจการดงักล่าวเป็นกิจการท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์มียอดขายประมาณ 350 พนัลา้น และมีกิจการท่ีมีกระบวนการผลิต มีพนกังานมากกวา่ 

1000 คน สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ส่วนประกอบของรถยนต ์อุปกรณ์ส านกังาน ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสุขภาพ วสัดุ

อุปกรณ์ในการโฆษณาและผลิตภณัฑย์า 

 ผูจ้ดัการใหค้วามเห็นวา่กิจการของพวกเขามุ่งเนน้ผลิตภณัฑท่ี์คุณลกัษณะทางธรรมชาติ พวกเขามี

ความเครียดท่ีตอ้งท าการระบุถึงความเสียงท่ีอาจมีจากวตัถุดิบท่ีเอกใช ้และงานท่ีเขาตอ้งท าคือการก าจดั

ความเส่ียงเหล่านั้น โดยพวกเขาบอกวา่กิจการตอ้งเผชิญภาวะกดดนัจากภายนอกใหมี้การลดหรือยกเลิกการ

ใชว้ตัถุดิบท่ีส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการด าปัญหาทางดา้นตน้ทุนท่ีเนินกิจกรรมดงักล่าวพวกเขาเผชิญ

กบัปัญหาทางดา้นตน้ทุนท่ีจะตอ้งมีความมัน่ใจในตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีพวกเขาจะตอ้งพยายามหาวตัถุดิบ



มาทดแทนซ่ึงนั้นก็จะมีเร่ืองของตน้ทุนเขา้มาเก่ียวขอ้งซ่ึงมนัอาจจะกระทบต่อก าไรส่วนเกิน แต่พวกเขาก็

ตอ้งท าให้โดยการท าตอ้งเขม้งวดกบัการท าใหม้าตรฐานซ่ึงไม่เพียงแต่ตอ้งมีมาตรฐานแต่ตอ้งท าใหม้นัง่าย

ในทางปฏิบติัดว้ย 

 โดยผูจ้ดัการเห็นวา่การจดัการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประเด็นท่ีเป็นเร่ืองของการบญัชีในส่วนของ

การสะทอ้นตน้ทุนของวตัถุดิบหรือวสัดุทดแทนท่ีแทจ้ริง โดยเฉพาะเม่ือการจดัการระบบจะเร่ืองของการ

ติดตั้งระบบใหม่ท่ีตอ้งใชเ้วลาและเงินทุนจ านวนมากและเม่ือระบบติดตั้งเสร็จยงัมีรายจ่ายในการรักษาระบบ

อีก ซ่ึงรายจ่ายดงักล่าวเม่ือเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บแลว้คุม้ค่า และส่ิงท่ีน่าสนใจคือระบบการเงินของ

กิจการจะตอ้งดีกวา่ท่ีเป็นอยู ่กล่าวคือหากจะถามหาประโยชน์จากระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มวา่มีหรือไม่ 

ค  าตอบคือมี แต่ประโยชน์ท่ีไดรั้บนั้นคืออะไร ค าตอบคือสังคม ซ่ึงบางคร้ังมนัตอ้งใชร้ะยะค่อนขา้งนานจึง

เห็นถึงประโยชน์ดงักล่าว ซ่ึงประโยชน์นั้นเกินกวา่ 12 เดือน ในทางบญัชีจะรายงานรายจ่ายนั้นอยา่งไร 

Linking environmental accounting to quality performance 

 จากการลงพื้นท่ีจะพบวา่มีขอ้เสนอแนะใหมี้การรับรู้รายการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและตน้ทุนใน

การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเป็นไปไดว้า่จะท าใหคุ้ณภาพผลการด าเนินงานเพิ่มข้ึน กล่าวคือตน้ทุนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งในส่วนของการลดหรือก าจดัความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงนั้นจะ

เป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัใหก้บักิจการ หรือบางงานวจิยั เช่น ของ Ranganathan and Ditz 

(1996) ศึกษาพบวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มมีบทบาทส าคญัท่ีจะท าใหผ้ลการด าเนินงานของ

การเพิ่มข้ึน ซ่ึงนั้นสามารถน ามาซ่ึงขอ้สรุปหรือสมมติฐานของการวจิยัในงานวิจยัน้ีไดว้า่ 

H1: Product quality and the implementation of environmental accounting positively influence quality 

performance 

Method 

 งานวจิยัน้ีศึกษาจากผูจ้ดัการของธุรกิจดา้นการผลิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์Kompass 

Australia จ านวน 119 คน โดยมีเกณฑใ์นการเลือกคือตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีจ  านวนพนกังานเกินกวา่ 100 คนซ่ึง

จ านวนในระดบัน้ีท าให้เช่ือไดว้า่จะมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การเก็บขอ้มูลจะใชว้ธีิการ

ตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ 



โดยมีจ านวนแบบสอบถามตอบกลบัและสมบูรณ์จ านวน 77 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของการตอบกลบั

เท่ากบั 66% ซ่ึงประกอบดว้ยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 26 คน ฝ่ายผลิตจ านวน 42 คน และฝ่ายอ่ืนๆท่ีมีความ

รับผดิชอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอีก 9 คน โดยมีอายเุฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามเท่ากบั 43 ปี ประสบการณ์ใน

การท างานดา้นผูจ้ดัการ 12 ปี และด ารงต าแหน่งปัจจุบนัเฉล่ีย 4 ปี จ  านวนพนกังานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ

เฉล่ีย 85 คน 

Variable measurement 

 Product quality วดัโดยใชแ้บบวดัของ Flynn et al. (1994) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 รายการ เป็นแบบ

ประเมิน 7 ระดบัความคิดเห็น Environmental accounting วดั โดยขอ้ค าถามท่ีสร้างข้ึนเองตามแนวคิดการ

ตดัสินใจประยกุตใ์ชก้ารบญัชีส่ิงแวดลอ้ม ของ AT&T ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนในการควบคุมและพฒันา 

ตน้ทุนในการด าเนินกิจกรรมสีเขียว ประเด็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งตดัสินใจลงทุน การประเมินผล

กระทบ การปรับกิจกรรมให้ไดม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม การตอบสนองต่อลูกคา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และการ

มีส่วนสนบัสนุนการเติบโตของก าไรอยา่งย ัง่ยนื และ Quality performance วดัตามแบบสอบถามของ Flynn 

et al. (1995) ท่ีมีรายการวดั 4 รายการ 

Conclusions 

 ผลการวจิยัพบวา่ product quality and implementation of environmental accounting are significant 

factors in enhancing quality performance นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่คุณภาพผลิตภณัฑส่์งผลคุณภาพการ

ด าเนินงาน กิจการจึงควรพยายามท่ีประเมินความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมคุณภาพของพวกเขา และการ

บญัชีส่ิงแวดลอ้มก็มีบทบาทผลการด าเนินงานในการช้ีให้เห็นความเป็นไปไดแ้ละจุดบกพร่องของการ

จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 แมว้า่ระบบการบญัชีโดยหลกัการแลว้จะไม่ไดอ้อกมาเพื่อแยกตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มและขอ้มูลใน

ระบบก็มีมากมาย ผลการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่มนัจะเกิดประโยชน์มากยิง่ข้ึนหากมีการพฒันาในประเด็นน้ี

ต่อไป เช่นการใชร้ะบบตน้ทุนตามกิจกรรม (Activity-based costing systems) เพื่อจะไดแ้ยกตน้ทุนในส่วน

ต่างๆไดถู้กตอ้งและระบุไดว้า่กิจกรรมต่างๆมีตน้ทุนใดเป็นตน้ทุนส าคญัในการขบัเคลือน 

 นอกจากน้ีกิจการยงัจะสามารถมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดแ้ต่นั้นตอ้งไม่ใช่เพียงการมีการ

จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่กิจการตอ้งท าความเขา้ใจตลาดในดา้นส่ิงแวดลอ้มวา่ประเด็นใดเป็นโอกาส



ประเด็นใดเป็นอุปสรรคและใชค้วามรู้เหล่านั้นในการสร้างตลาดเพื่อใหมี้ยอดขายหรือเป็นผูน้ าทางการตลาด

ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงคน์ั้นจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงนั้นจะไดจ้ากการบญัชี

ส่ิงแวดลอ้ม 

 แต่ส่ิงท่ีผา่นมาคือการรายงานกิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มยงัคงมีอยูน่อ้ยและนกับญัชียงัไม่ไดมี้

ส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มของกิจการ แต่เม่ือวนัเวลาผา่นไปการบญัชีจะตอ้งมีขอ้มูลกิจกรรมดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและตอ้งเร่ิมมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 การศึกษาน้ียงัมีขอ้จ ากดัของการศึกษาคือ หน่ึง ขอ้มูลท่ีศึกษาคือกิจการดา้นการผลิตของประเทศ 

Australian ดงันั้นจึงอาจจะมีขอ้จ ากดัในประเด็นความเป็นสากลของการปฏิบติั สอง การศึกษาน้ีไม่ไดมี้

การศึกษาถึงประเด็นท่ีเป็นสาเหตุและการศึกษาน้ีเป็นเพียงช่วงเวลาหน่ึงมิไดเ้ป็นแบบ cross-sectionally  

สามการวดัการบญัชีส่ิงแวดลอ้มไดใ้ชต้วัช้ีวดัท่ีมีอยูก่่อนหนา้น้ีแลว้ซ่ึงเป็นการวดัในรูปแบบของการรับรู้ถึง

ส่ิงท่ีมี แต่มนัก็มีความน่าเช่ือถือในการท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป ส่ี ความน่าเช่ือถือและความเท่ียงตรง

ของขอ้มูลท่ีอธิบายไดจ้ากการลงพื้นท่ีนั้นอาจจะไม่ชดัเจน แต่อยา่งไรก็ตามมีการเก็บขอ้มูลในส่วนของการ

ทดสอบสมมติฐานเพิ่มเติมดว้ย 


