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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาการจดัการสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์การจดัท าบญัชีคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม 

และจดัท าแนวทางการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจัดการอย่างยัง่ยืนของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 56 แห่ง สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อม 
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีการรับรู้  จัดประเภทและเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม 
ธุรกิจโรงแรมควรรับรู้ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2558) และจดัประเภทค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมตามประเภทกิจกรรม โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นรายการ
แยกต่างหากไว้ในงบก าไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน  รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานต่าง ๆ ที่ไม่ใช่
รายงานทางการเงิน แนวทางการจัดท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ
โรงแรมประกอบด้วย ด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อม และด้านการจดัท า
บญัชีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน  

 

ABSTRACT 
The objectives of the study were 1) to study the environmental management of hotel business  

2) to analyze the preparation of the account of environmental expenses and 3) to provide the process 
of preparation the environmental expenses account for sustainable management of hotel business. 
The sampling was the 56 hotels that registered as Juristic Entity in Kanchanaburi. The research 
instrument was questionnaire. The data was analyzed by Descriptive Statistics. The findings were as 
follow: a) the environmental management of hotel business in the present day was generally high.      
b) the preparation of the account of environmental expenses; the most hotels did not pay any 
attention, did not separate the cost and did not announce the expenses. c) the analysis found that 
hotel business should attend the environmental expenses according to Conceptual Framework for 
Financial Reporting (Revision 2015), classify the environmental expenses by activity, and announce 
the environmental expenses separately in Income Statement, Notes to Financial Statement including 
the other reports that were not financial report. d) the process of preparation the environmental 
expenses account for sustainable management of hotel business was consisted of environmental 
management, environmental management procedure and preparation of Environmental Accounting 
for sustainable management. 
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ค าน า 
การพฒันาเศรษฐกิจท่ีมุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขนัทางด้านการค้าและการลงทุนท าให้มีการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศกัยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ในขณะท่ีขีดความสามารถของการ
บริหารจดัการและเคร่ืองมือทางนโยบาย เช่น ฐานข้อมูล กฎระเบียบ การบังคบัใช้กฎหมาย และเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์ ยงัไมส่ามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสง่ผลตอ่ความสมดลุของระบบนิเวศโดยรวมอย่างต่อเน่ือง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) ด้วยเหตุนีรั้ฐจึงต้องเร่งบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมผสมผสานกบัการพฒันาประเทศในด้านอื่น ๆ เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างสมดลุและการพฒันาท่ียัง่ยืนอย่าง
แท้จริง (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) ธุรกิจโรงแรม (Hotel) เป็นธุรกิจ
ท่องเท่ียวท่ีมีการขยายตวัเพ่ิมมากขึน้และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะทางอากาศ 
ปัญหาคุณภาพน า้ ปัญหาขยะและกากพิษ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีนับว่ามีสถานท่ีท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติท่ีเป็นท่ีนิยมของทัง้คนไทยและต่างประเทศ จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรีทัง้
ชาวไทยและตา่งประเทศ ปี 2553 ท่ีผ่านมามีจ านวน 5.74 ล้านคน โดยมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 25.25 
การเพ่ิมขึน้ของนักท่องเท่ียวดังกล่าวส่งผลกระทบให้ธุรกิจโรงแรมของจังหวัดกาญจนบุรี ขยายตัวเพ่ิมขึน้ใน
ทิศทางเดียวกันกับปริมาณขยะมูลฝอยของจงัหวดักาญจนบุรี ท่ีมีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.09 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 
2556) การบญัชีสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting) เป็นวิวฒันาการทางการบญัชีท่ีนกับญัชีสมยัใหม่ได้
พฒันาขึน้เพ่ือแสดงให้เห็นถงึการรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสิ่งแวดล้อมของนกับญัชีท่ีจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม  ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการรับรู้รายการ การจดัประเภท การเปิดเผย
ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมเพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีข้อมลูด้านค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมท่ีใช้ในการวางแผน 
ควบคุมและตัดสินใจ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ในการ
บริหารต้นทนุสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนตอ่ไป 

 

อุปกรณ์หรือวิธีการ 
การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนั วิเคราะห์การ

จดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมเพื่อใช้ในการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม และจดัท าแนว
ทางการจดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืนของธุรกิจโรงแรม ประชากรในการวิจยั
ครัง้นี ้ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลในจงัหวดักาญจนบุรี ข้อมูล ณ วนัท่ี 9 ธันวาคม 2557 จ านวน 
64 แห่ง (ส านกังานพฒันาธุรกิจการค้า, 2557) เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จาก
ประชากร ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามวิธีของทาโร ยามาเน่ จ านวน 56 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยเข้าไปสอบถามด้วยตนเอง เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน จากนัน้   
จงึน าผลการวิจยัท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ การจดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับธุรกิจโรงแรมและผู้ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแนวทางการจัดท าบัญชี
คา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
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(Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้ วิจัยได้ศึกษารวบรวมแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการ
จดัการธุรกิจโรงแรม การปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีพกัของธุรกิจโรงแรม การบญัชีสิ่งแวดล้อม การบญัชีโรงแรม 
กฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1 Conceptual Framework  
  

เคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย ค าถามแบบ
ปลายปิด (Close-ended Question) ทัง้แบบเลือกตอบและแบบแสดงความคิดเห็นเป็นระดับตามเกณฑ์       
ที่ก าหนดขึน้และค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อให้ผู้ ตอบแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปและการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม ผู้ ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ ผู้จดัการบริหาร ผู้จดัการทัว่ไป หรืออื่น ๆ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
โรงแรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อมลูทัว่ไปของธุรกิจโรงแรม 
ตอนท่ี 3 กระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจบุนั 

3.1 การจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
3.2 การปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 

ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม
ของธุรกิจโรงแรม 

การปฏิบตัิตามมาตรฐาน 
ที่พัก เพื่ อการท่อง เที่ ย ว : 
โรงแรม 
 

การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมใน
ปัจจบุนั  
1) การรับรู้รายการคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
2) การจดัประเภทคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
3) การเปิดเผยคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 

 

วิเคราะห์การจดัท าบญัชีคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม  
1) การรับรู้รายการคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
2) การจดัประเภทคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
3) การเปิดเผยคา่ใช้จ่ายสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 

 
การบริหารจดัการ      
อยา่งยัง่ยืน 

 

แนวทางการจัดท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การบริหารจดัการอยา่งยัง่ยืนของธุรกิจโรงแรม 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้ มีหน้าท่ี
เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีของธุรกิจโรงแรม เช่น ผู้จดัการฝ่ายบญัชี สมห์ุบญัชี เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การจดัท าบญัชีคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจบุนั 

2.1  การรับรู้และจดัประเภทรายการคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
2.2 การเปิดเผยคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกจิโรงแรม  

ผลการศกึษาข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถามและธุรกิจโรงแรม พบว่า ผู้จดัการบริหาร ผู้จดัการ
ทั่วไป หรืออื่น ๆ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรม
เก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 64.29 และมีความรู้ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมปานกลาง ร้อยละ 60.72 
ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับรางว ัลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 89.29 ไม่เคยเข้าโครงการสถานท่ีท างาน น่าอยู่ น่าท างาน พ.ศ.2556 กับส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรีุ ร้อยละ 89.29 ไมเ่คยจดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย (ทส.
2) สง่ อบต.ทกุเดือน ร้อยละ 62.50 และไม่เคยจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E.I.A) ส่ง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทกุปี ร้อยละ 83.93 

ผลการศึกษากระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก     
ด้วยค่าเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวด้าน
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดบัมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาคือ ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมของ
ธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดบัปานกลาง ด้วยคา่เฉลี่ย 3.39 ตามล าดบั แสดงดังตารางท่ี 1  
Table 1  Mean and standard deviation of process environmental management of hotel business in 

the Present day. 

กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ของธุรกจิโรงแรมในปัจจุบัน x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 3.39 0.93 ปานกลาง 
2. ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีพักเพ่ือการท่องเท่ียวด้าน
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 

3.67 0.93 มาก 

รวม 3.53 0.93 มาก 
ผลการศึกษาการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่ งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน  

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้มีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดท าบัญชีของธุรกิจ
โรงแรมไม่เคยได้รับการอบรมเก่ียวกับการบัญชีสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 69.64 และมีความรู้ด้านการบัญชี
สิ่งแวดล้อมปานกลาง ร้อยละ 55.36 
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ผลการศกึษาการรับรู้และจดัประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนั พบว่า 
การรับรู้และจดัประเภทรายการคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม โดยรวม ธุรกิจโรงแรมสว่นใหญ่ไม่รับรู้และ
จดัประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม ร้อยละ 60.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ธุรกิจ
โรงแรมส่วนใหญ่รับรู้และจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม ด้านค่าใช้จ่ายในการควบคุมของเสียและ
มลพิษ ร้อยละ 52.38 และไม่รับรู้และจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมด้านค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 71.05 โดยรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมท่ีรับรู้ ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่จะ
รับรู้รายการรวมไว้อยู่ในบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป แสดงดงัตารางท่ี 2 
Table 2  Number and percentage of recognition and classify the environmental expenses of hotel. 

การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
โรงแรมในปัจจุบัน 

ไม่รับรู้
รายการ 

รับรู้รายการ 

รับรู้
รายการ 
รวม 

ต้นทุน      
การขาย
และ

ให้บริการ 

ค่าใช้จ่าย 
ในการ

บริหารและ
ทั่วไป 

ค่าใช้จ่าย/
ต้นทุน

สิ่งแวดล้อม 

อื่น ๆ 
(โปรด
ระบุ) 

1. ด้านคา่ใช้จ่ายในการควบคมุ
ของเสยีและมลพิษ 

26.67 
(47.62) 

29.33 
(52.38) 

2.25 
(7.67) 

25.58 
(87.22) 

1.50 
(5.11) 

0 
(0) 

2. ด้านคา่ใช้จ่ายในการป้องกนั
สิง่แวดล้อม 

39.79 
(71.05) 

16.21 
(28.95) 

0.07 
(0.13) 

15.14 
(27.04) 

1.00 
(1.78) 

0 
(0) 

 
รวม 

33.73 
(60.23) 

22.27 
(39.77) 

1.08 
(4.85) 

19.96 
(89.63) 

1.23 
(5.52) 

0 
(0) 

ผลการศกึษาการเปิดเผยคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม พบวา่ ธุรกิจโรงแรมสว่นใหญ่ไมเ่ปิดเผย
คา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 84.41 ส่วนธุรกิจโรงแรมที่มีการเปิดเผยรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่
จะเปิดเผยรายการไว้ในงบการเงิน ร้อยละ 58.08 และในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ร้อยละ 41.92 โดยยงัไม่มี
ธุรกิจโรงแรมใดมีการเปิดเผยรายการไว้ในรายงานแยกตา่งหากจากงบการเงิน แสดงดงัตารางท่ี 3 
Table 3  Number and Percentage of Disclosure the environmental expenses of hotel. 

การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม

ในปัจจุบนั 

 
ไม่

เปิดเผย 

เปิดเผย 

เปิดเผย
รวม 

เปิดเผย
ในงบ 
การเงนิ 

เปิดเผยใน
หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงนิ 

เปิดเผยในรายงานแยก
ต่างหากจากงบการเงนิ 

 
ระบุชื่อ
รายงาน 

ด้านการเปิดเผยคา่ใช้จา่ย
สิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรม

โดยรวม  

47.27 
(84.41) 

8.73 
(15.59) 

5.07 
(58.08) 

3.66 
(41.92) 

-  

ผลการศึกษาการวิเคราะห์การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการศึกษาการวิเคราะห์การรับรู้รายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม พบว่า ธุรกิจโรงแรม
สว่นใหญ่มีคา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากการจดัการและการปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีพกัด้านสิ่งแวดล้อมหลาย
รายการ ดงันัน้ธุรกิจโรงแรมควรรับรู้คา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
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(ปรับปรุง 2558) กลา่วคือ ธุรกิจโรงแรมต้องรับรู้คา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมนัน้เป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ี
เกิดขึน้ทันที หากรายจ่ายสิ่งแวดล้อมนัน้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตส่วนนัน้ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินอีก หรืออาจ
บนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุและทยอยรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในแตล่ะงวดตามความเหมาะสม 

ผลการศกึษาการวิเคราะห์การจดัประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม พบว่า ธุรกิจ
โรงแรมควรจดัประเภทรายการค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมไว้ในบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมแยกต่างหากจากค่าใช้จ่าย
รายการอื่น ๆ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน ควบคมุต้นทนุสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการประยกุต์ต้นทนุกิจกรรม
เข้ากับการบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถจัดประเภทค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมท่ีธุรกิจโรงแรมรับรู้ตามประเภท
กิจกรรมได้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกัน (Prevention Activities Costs)              
2. คา่ใช้จ่ายในการประเมินและตรวจสอบ (Assessment or Detection Activities Costs) 3. คา่ใช้จ่ายจากความ
เสียหายภายในกิจการ (Internal Failure Activities Costs) 4. ค่าใช้จ่ายจากความเสียหายภายนอกกิจการ 
(External Failure Activities Costs)  

ผลการศกึษาการวิเคราะห์การเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม พบว่า ธุรกิจโรงแรมควร
เปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เปิดเผยข้อมูลและการรายงานค่าใช้จ่าย
สิ่งแวดล้อมตอ่บคุคลภายนอกในงบก าไรขาดทุนแยกเป็นรายการต่างหากจากรายการอื่นอย่างชดัเจน โดยแสดง
ไว้ในบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม และเปิดเผยข้อมลูต้นทุนสิ่งแวดล้อมในรูปแบบรายงานท่ีไม่ใช่รายงานทางการเงิน 
โดยอาจน าเสนอข้อมลูค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานประจ าปี (Annual Report) รายงานด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะ (Environmental Report) รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Corporate Social 
Responsibility (CSR) รายงานเสนอผู้บริหาร (Message from Director Discussion and Analysis: MD&D) 
การเปิดเผยตามสื่อต่าง ๆ ได้แก่ Website ของกิจการหรือ CD หรือรายงานพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่น ๆ 
(Sustainability or Voluntary Disclosure) โดยข้อมลูสิ่งแวดล้อมท่ีควรน าเสนอในรายงานท่ีไม่ใช่รายงานการเงิน
อาจมีทัง้ข้อมลูที่เป็นตวัเงิน (Financial Disclosure) และข้อมลูที่ไมเ่ป็นตวัเงิน (Non-Financial Disclosure)  
ผลการศึกษาแนวทางการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรกจิโรงแรม  

ผลการศกึษาแนวทางการจดัท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
โรงแรม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับธุรกิจโรงแรมและผู้ ที่เก่ียวข้อง  พบว่า แนวทางการ
จดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม ควรประกอบด้วย 3 ด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 2. ด้านกระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
โรงแรม ประกอบด้วย 2.1 การจดัการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 2.2 การปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการ
ท่องเท่ียวด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม และ 3. ด้านการจดัท าบญัชีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่าง
ยัง่ยืน 

จากผลการวิจยัเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมพบว่า ธุรกิจโรงแรมส่วน
ใหญ่ยงัไม่รับรู้ จดัประเภท และเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกบั Jankovic, S., and Krivacic, D. 
(2014) ท่ีได้ศกึษา Environmental Accounting as Perspective for Hotel Sustainability: Literature review 
พบวา่ การศกึษาก่อนหน้านีไ้ด้แสดงให้เห็นวา่ปฏิบตัิการและการรายงานการบญัชีสิ่งแวดล้อมธุรกิจโรงแรมลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมอื่น ๆ  
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จากผลการวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการจดัท าบญัชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน
ของธุรกิจโรงแรม ด้านการจดัท าบญัชีสิ่งแวดล้อม พบวา่ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยภาครัฐควรเร่งให้การสนบัสนุน
ธุรกิจโรงแรมให้มีการบริหารจดัการและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดและเชิญชวนให้ธุรกิจ
โรงแรมตระหนักและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและแสดงความ
รับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม โดยการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลการวิจัยของ จิรภทัร  คงสงัข์ (2551) ได้ศกึษา การประยุกต์ใช้แนวปฏิบตัิการบญัชีสิ่งแวดล้อมขององค์การ
สหประชาชาติกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ผู้ บริหารและ นักบัญชี      
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ากิจการควรมีการจดัท าการบญัชีสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการเผยแพร่แนวคิดเร่ืองการบญัชี เพื่อ
สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนให้ได้ผล ควรท าโดยหน่วยงานของรัฐ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีย์  
เจริญศุข (2552) ได้ศึกษา แนวทางการประยุกต์ใช้บัญชีเพ่ือสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนวนคร 
พบวา่ ส าหรับการประยกุต์ใช้บญัชีสิ่งแวดล้อมนัน้ ขัน้ตอนในการออกแบบระบบเพ่ือสนบัสนุนการจดัท าบญัชีเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม เป็นขัน้ตอนท่ียากท่ีสุด และมีปัญหาในการน ามาปฏิบัติใช้งานจริง ดังนัน้เ พื่อ เ ป็นการป้องกัน
ปัญหาที่ เกิดขึ น้  ควรมีหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรออกมาตรการหรือวิธีการปฏิบัติท่ี
ถกูต้องเพ่ือท่ีธุรกิจอตุสาหกรรมตา่ง ๆ จะได้น าไปปฏิบตัิจริงเพ่ือจะได้ควบคมุการด าเนินงานและการประเมินผล
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ และเพชรอ าไพ สขุารมณ์ 

(2553) ได้ศกึษา การบญัชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รัฐบาลควรเข้า
มามีบทบาทในการสนับสนุนกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และออกข้อก าหนดให้กิจการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีส าคัญ เพ่ือให้งบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงินมากย่ิงขึน้  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Nuwan Gunarathne and Ki-Hoon Lee (2015) ได้ศกึษา Environmental Management Accounting (EMA) 
for environmental management and organizational change: An eco-control approach พบว่า โรงแรม
ส่วนใหญ่ควรตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเร่งด่วน   
โดยการก าหนดกลยทุธ์และการปฏิบตัิการที่มีศกัยภาพเพ่ือลดคา่ใช้จ่าย เมื่อกิจการเผชิญปัญหาวิกฤตการณ์ทาง
การเงิน โดยการบรูณาการการจดัการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการจดัการรายวนั 

 

สรุป 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน พบว่า กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
โรงแรมในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก การจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน 
ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีการรับรู้ จดัประเภทและเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์การจัดท าบัญชี
คา่ใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมเพ่ือใช้ในการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโรงแรมควรรับรู้คา่ใช้จ่าย
สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) จัดประเภทค่าใช้จ่าย
สิ่งแวดล้อม ตามประเภทกิจกรรม และเปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นรายการแยกต่างหากไว้ในงบก าไร
ขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่รายงานทางการเงิน               
แนวทางการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย 
ด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อม และด้านการจดัท าบญัชีสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
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การบริหารจดัการอย่างยัง่ยืน  ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไปควรศกึษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิการ
บญัชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม และศกึษาการวางระบบและการปฏิบตัิการบญัชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 
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