การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

ผลกระทบของการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม และความผูกพันตอองคกร
ตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา
Effect of Comprehensive Performance Measurement and Organizational
Commitment to Operating Performance of Manufacturing Business in
Nakhon Ratchasima Province
ธรรพวฤนท สิทธิชัยกานต 1, ลินดา ขํานับพะเนา 2, พิทยา ผอนกลาง 3, วรญา โรจนาปภาพร4
0

1

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบของการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม และความผูกพัน
ตอองคกรตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูจัดการทุกฝายในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 117 อุตสาหกรรม ในการทดสอบสมมติฐานใช
Multiple regression analysis ผลการศึกษาพบวา การวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม และความผูกพันตอองคกร
สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญไปใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน
งานวิจัยในอนาคตอาจดําเนินการเกี่ยวกับกลุมตัวอยางที่แตกตางออกไปเพื่อสามารถนําผลการวิจัยนี้ ไปใช
กับกลุมประชากรกลุมอื่นได รวมทั้งอาจนําวิธีการวิจัยแบบอื่น ๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก และกรณีศึกษา เพื่อนํา
ผลการวิจัยมายืนยันความสัมพันธทั้งหมดของโมเดลนี้
คําสําคัญ: การวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม, ความผูกพันตอองคกร, ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

Abstract
The objective this research is study the effect of comprehensive performance measurement
and organizational commitment to operating performance of manufacturing business in Nakhon
Ratchasima Province. Use questionnaires as a tool to collect data from 124 department managers in
Nakhon Ratchasima province. In hypothesis testing using Multiple regression analysis, the results
indicate that comprehensive performance measurement and organizational commitment Affecting
the operating performance of manufacturing business in Nakhon Ratchasima Province, a significant
relationship in the same direction as the operating performance. Furthermore, future study needs to
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develop other methods, which may be apply in the future such as in-depth interview, case studies
in order to confirm all relationships of this model.
Keywords: Comprehensive Performance Measurement, Organizational Commitment, Operating
Performance
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
องคกรที่ประสบความสําเร็จ มักเปนองคกรที่ไดมีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม (Comprehensive
Performance Measurement) ในการปฏิบัติงานอยูเปนประจํา เพราะการประเมินผลทําใหองคกรสามารถทราบ
สถานะของตนเองวามีสถานะอยางไร ตองมีการปรับปรุงสวนใด เพื่อที่จะไดมีการพัฒนาและแกไขในสวนที่เปนงาน
เรงดวน หรือแกไขในลักษณะการพัฒนาแบบยั่งยืน การใชตัวชี้วัดวัดผลการดําเนินงานทางการเงินรวมกับตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานที่ไมใชทางการเงิน จะชวยใหองคกรประสบผลสําเร็จมากขึ้น ดวยเหตุผลอันไดแก ตัวชี้วัดที่ไมใชทางการเงิน
มีความสามารถในการขับเคลื่อนผลลัพธทางการเงิน เมื่อใชรวมกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางการเงิน จะทําใหเกิด
ความสมดุลในการวัดผลการดําเนินงานระหวางตัวชี้วัดที่เปนตัวขับเคลื่อนผลลัพธ (Performance Drivers) และตัวชี้วัด
ที่เปนผลลัพธ (Outcomes) ซึ่งจะทําใหผูบริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของการบริหารงาน และสามารถคาดการณ
ผลการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดจากตัวขับเคลื่อนผลลัพธ และทราบถึงสาเหตุหรือตัวชี้วัดที่ทําใหผลการ
ดําเนินงานขององคกรประสบผลสําเร็จไดอีกดวย (Kaplan & Norton, 1996, p.66) ตัวอยางเชน หากตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานที่เปนผลลัพธ คือ สวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นอาจเกิดจากตัวชี้วัดที่เปนตัวขับเคลื่อนผลลัพธ เชน ความพึง
พอใจของลูกคาเพิ่มขึ้น การผลิตสินคาหรือการใหบริการที่มีคุณภาพเปนที่นาพึงพอใจแกลูกคา หรือพนักงานมีทักษะ
ความรูความสามารถในการดําเนินงานจนทําใหสามารถพัฒนาสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดเปนอยางดี เปนตน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ไมใชทางการเงินจะมุงเนนผลสําเร็จในระยะยาว เมื่อใชรวมกับตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานทางการเงินจะทําใหเกิดความสมดุลในการวัดผลการดําเนินงานระหวางตัวชี้วัดที่มุงเนนระยะสั้น ไดแก
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางการเงิน และตัวชี้วัดที่มุงเนนระยะยาว ไดแก ตัวชี้วัดดานลูกคา กระบวนการภายในธุรกิจ
การเรียนรู และการเติบโต เชน การพัฒนาการตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหรวดเร็ว หรือการพัฒนาสินคา
และบริการเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ การสรางกระบวนการการดําเนินงานที่ทันสมัย และการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรขององคกร (Kaplan & Norton, 1996, p.67) มุมมองเหลานี้จะทําใหผูบริหารไดรับขอมูลที่เปนประโยชนใน
การบริหารงาน และทําใหทราบวาองคกรมีจุดออนใดที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไข และจุดแข็งใดควรไดรับการพัฒนา
ใหดียิ่งขึ้นเพื่อใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดในระยะยาว (Ittner, Larcker & Meyer, 2003, p.731)
นอกจากนี้ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ไมใชทางการเงิน ทําใหผูบริหารมีมุมมองในการบริหารงานที่กวางขึ้น
เมื่อใชรวมกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางการเงิน จะทําใหเกิดความสมดุลในการวัดผลการดําเนินงานระหวางตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานทางการเงินและไมใชทางการเงิน ทําใหมีตัวชี้วัดที่หลากหลายและครอบคลุมมุมมองตาง ๆ ทั่วทั้ง
องคกร โดยไมไดใหความสําคัญกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางการเงินมากจนเกินไป (Kaplan & Norton, 1996,
p.64; Ittner & Larcker, 2003, p.1) และยังทําใหผูบริหารเกิดการรับรูวาผลการดําเนินงานทางการเงินที่เกิดขึ้นไดนั้น
เกิดจากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ไมใชทางการเงินตัวใดเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ ซึ่งจะสงผลใหองคกรเกิดการเรียนรู
และพัฒนาผลการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น
ภาคบรรยาย
147

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

ปจจุบันองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ไดใหความสําคัญกับการประเมินผลการดําเนินงาน เทคนิคหนึ่งที่ไดรับ
ความนิยมในปจจุบัน คือ Balanced Scorecard (BSC) เทคนิคนี้มกี ารพัฒนามาจากในอดีตที่องคกรมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เนนในดานการเงิน (Financial Perspective) ดานเดียวมาเปนการประเมินผลดานอื่น ๆ ดวย คือ ดาน
ลูกคา (Customer Perspective) ดานกระบวนการภายใน (Internal Perspective) และ ดานการเรียนรูและการ
พัฒนา (Learning and Growth Perspective) (ประจักษ ชอผกา, 2550)
สวนเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางองคกรกับบุคลากรขององคกรโดยเฉพาะในเรื่องของ “ความผูกพัน
ตอองคกร” (Organizational Commitment) เปนสิ่งที่ทุกองคกรตองการใหมี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณ
ปจจุบันที่การแขงขันทางธุรกิจตองตัดสินใจดวยคุณภาพของบุคลากร และเพื่อสรางเสริมแรงจูงใจใหสมาชิกทุมเท
แรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานใหกับองคกรมากขึ้น และสามารถใชทํานายอัตราการเขา - ออกงาน (Turnover)
ขององคกรไดเปนอยางดี เนื่องจากในบางครั้งบุคลากรอาจไมพอใจเงินเดือนที่ไดรับหรือไมพอใจผูบังคับบัญชา นั่นคือ
บุคลากรมีความไมพอใจในงานเกิดขึ้น แตความผูกพันตอองคกรในระดับสูงอาจจะเปนสิ่งที่ขมความไมพอใจเอาไว ทํา
ใหบุคลากรตัดสินใจที่จะมีสวนรวมกับองคกรตอไปได (แสงเดือน รักษาใจ, 2554) และที่สําคัญการลาออกของบุคลากร
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานขององคกร ดังนั้น ผูนําองคกรจึงมักพยายามคนหาวิธีที่จะรักษาบุคลากรไวใหได
(Dong, Mitchell, Lee, Holtom, & Hinkin, 2012) เนื่องจากการรักษาบุคลากรไดกลายเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ
ขององคกร (Moussa, 2013) ดังนั้น ความตองการสูงสุดขององคกร คือ การรักษาบุคลากรใหรวมงานมากกวา 5 ป
(Bagga, 2013) ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ รั ก ษาผลลั พ ธ ข ององค ก ร ซึ่ ง ในป ค.ศ. 2011 Ballinger et al. ได พ บว า ครึ่ ง หนึ่ ง ของ
บุคลากรที่ลาออกจากงานในชวง 5 ปแรกของการทํางาน ทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทมาก นั่นเปนเหตุผลที่
นายจางใหความสําคัญกับการใชนโยบายที่เพิ่มความผูกพันของบุคลากรกับองคกร ซึ่งในวัฒนธรรมตะวันตกการเปลี่ยน
งานใหมนั้นจัดเปนเรื่องธรรมดา แตก็มีแนวโนมวานายจางและบริษัทตางก็ตองการความมั่นคงของบุคลากรที่จะยึดมั่น
อยูในบริษัทของตนตอไป เพื่อการดําเนินงานที่ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (McInerny et al., 2015) และเมื่อพิจารณา
ถึง ประสิท ธิ ภาพของบุ ค คล (Human Efficiency) จะพบวา มีค วามสัม พั นธ ใ นแงบ วกกั บ สิ่ง ที่ทุ ม เทใหกั บงาน ซึ่ ง
ประสิทธิภาพในการทํางานนั้นมองจากแงมุมของการทํางานแตละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใหกับงาน
(Ryan & Smith, 1954) สวนประสิทธิภาพขององคกร คือ การบรรลุเปาหมายขององคกร โดยความรูสึกผูกพันเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพขององคกร (Katz & Kahn, 1978)
ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชทฤษฏีที่เกี่ยวของ 2 ทฤษฏี คือ
1) Instrumental Theory ของ S.V Gellerman (1963) เปนทฤษฏีที่ วาด วยการใช เครื่ องมื อหรื อ
แรงจูงใจโดยใชผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ เสนอวาคนสวนใหญจะใหความสําคัญสิ่งที่ตนเองตองการที่จะไดรับ เชน
การประเมินผลที่ดี คาตอบแทนที่ดีกวาและการเลื่อนตําแหนง และเชื่อวากระบวนการที่ยุติธรรมจะนําไปสูผลลัพธที่
ยุติธรรม เงินไมไดมีความหมายอะไรในตัวของมันเองตราบเทาที่คนไมมองในแงของเครื่องมือที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ของตน ดังนั้นเงินในความหมายของคนแตละคนอาจไมเหมือนกัน และแมแตคนๆเดียวกัน ในเวลาที่ตางกัน เงินก็มี
ความหมายไมเหมือนกัน เงินจะมีอิทธิพลก็ตอเมื่อมันเชื่อมโยงเขากับความตองการ (Needs) ของคน เงินจึงเปนเพียง
สัญลักษณ (Symbol) ของเปาหมายที่วางไวเทานั้น
2) Group Value Theory ของ Lind and Tyler (1988) เปนทฤษฏีที่ไมเกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ
มากระตุนแรงจูงใจ ซึ่งกลาวคือบุคคลมีความตองการใหตนเองมีคาในสังคม, กลุม หรือองคกร โดยไมมองเรื่องของตัว
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เงินแตจะใหความสําคัญกับเหตุผลทางจิตใจ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับสถานภาพในสังคม ความภูมิใจในตนเองภายในกลุม
เพื่อความจงรักภักดีตอกลุมที่ตนอยู ซึ่งมองวากระบวนการที่ยุติธรรมจะเปนพื้นฐานของการเห็นคุณคาในตนเองและ
คุณคาของกลุม
ดังนั้น จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยเชื่อวาการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมและความ
ผูกพันตอองคกร สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน จึงนํามาสูสมมติฐานการวิจัยดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1: การวั ด และประเมิ น ผลที่ ค รอบคลุ ม มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงาน
สมมติฐานที่ 2: ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน
จากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยในอดีตและทฤษฎีที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยไดดังนี้

การวัดและประเมินผล
ที่ครอบคลุม

H1+

ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน

ความผูกพันตอองคกร
H2+

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
งานวิจัยนี้ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง คือ อุตสาหกรรมผลิตในจังหวัดนครราชสีมา จํานวนทั้งสิ้น 124
อุ ต สาหกรรม จากฐานข อ มู ล กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า (21 ธั น วาคม 2561) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม โดยเก็บจาก ผูจัดการทุกฝายซึ่งมีความรูเกี่ยวกับองคกรเปนอยางดี โดยจัดสงแบบสอบถามไปยัง
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น 124 อุตสาหกรรม ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณและพรอมทดสอบสมมติฐานจํานวน 117 ฉบับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ขอคําถามที่ใช
แสดงความคิดเห็นเปนแบบ 5 ระดับ ในแตละตัวแปรจะประกอบไปดวย 4 ขอคําถาม รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 ขอคําถาม
ที่ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามฉบับราง
เสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เมื่อแกไขตามคําแนะ
นนําของผูเชี่ยวชาญผูเก็บแบบสอบถามไดดําเนินการทดลองใชแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด กับผูบริหารที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง เพื่อหาความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อถือไดของ
แบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ไดคาความเชื่อถือ
ไดของทุกตัวแปรทุกตัว อยูระหวาง 0.810 - 0.846
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การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว จึงทําการตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของคําตอบใน
แบบสอบถามทั้งหมด ตัวแปรที่ผูวิจัยคาดวาจะมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินงานในครั้งนี้มี 2 ตัวแปร
1. การวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม
2. ความผูกพันตอองคกร
ตั ว แปรทั้ ง หมดที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาถู ก นํ า มาทํ า การวิ เ คราะห ค วามถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple
regression analysis)
โดยใชสมการโครงสราง ดังนี้
= α1 + β1CPM + β2OC + ε1
Equation 1:
OP
CPM แทนที่ การวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม
αn แทนที่ คาคงที่
βn แทนที่ คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระ OC แทนที่ ความผูกพันตอองคกร
ε
แทนที่ คาความคลาดเคลื่อน
แตละตัว
OP แทนที่ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
การศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม และความผูกพันตอองคกรตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อ
ปองกันปญหา Multicollinerarity ผูวิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearity โดยพิจารณาจากคา VIF ของตัวแปร
อิสระซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมถึงขั้นกอใหเกิดปญหา Multicollinerarity (Neter, Wasserman
and Kutner :1985) สามารถนําไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได โดยไดเสนอผล
การวิเคราะหดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ลําดับที่
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic
Prob.
1
การวัดและประเมินผลที่
0.432
0.083
5.192
0.000
ครอบคลุม (CPM)
2
ความผูกพันตอองคกร (OC)
0.234
0.083
2.814
0.005
2
2
n = 117, R = 0.383, R adj = 0.376
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 1 การศึกษาการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยเลือกใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุแบบวิธี Enter ซึ่งเปนการเลือกตัวแปร
อิสระเขาสมการถดถอยเชิงพหุในขั้นตอนเดียว ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ
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ประสิท ธิ ภาพการดํา เนิน งาน คือ การวัด และประเมิน ผลที่ ค รอบคลุ ม และความผู กพั น ตอ องค ก ร ที่ ระดั บ 0.05
โดยสงผลถึงรอยละ 37.6 (R2adj = 0.376) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 และ 2
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา
สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง การวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม และความผูกพันตอ
องคกร ตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปจจัยที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา คือ ทั้งสองปจจัย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญไปในทิศทาง
เดียวกันกับประสิทธิภาพการดํ าเนินงาน ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ Kaplan & Norton, 1996, p.64; Ittner &
Larcker, 2003, p.1 และ แสงเดือน รักษาใจ, 2554 ตามลําดับ
การวิ จัยในครั้งนี้ เปนการศึก ษาป จจัยที่ สงผลตอประสิทธิ ภาพการดํ าเนิน งานของธุร กิจผลิ ตในจั งหวั ด
นครราชสีมา เปนการเพิ่มวรรณกรรมที่ไมซ้ํากับงานวิจัยที่ผานมาเพื่อเปนการขยายความรูเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ยั ง เป น การยื น ยั น ทฤษฎี ฐ านทรั พ ยากรขององค ก ร
Resource based view theory of the firm (RBV) ซึ่ง เปนทฤษฎีที่กล าวถึงการที่กิจ การได ใหความสนใจในเรื่อ ง
ทรัพยากรในองคกร การที่องคกรจะไดเปรียบเชิงการแขงขันนั้น องคกรควรพิจารณาถึงทรัพยากร (resource) และ
ความสามารถ (capabilities) ที่มีอยู แทนที่จะพิจารณาในการแขงขันดานตนทุนกับตัวผลิตภัณฑใหเกิดความแตกตาง
จากคูแขงขันแตจะใหความสําคัญกับการพัฒนาและทําการวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมภายนอก องคการใด ๆ ก็ตามที่มีทรัพยากรที่มีคุณคาคือทําใหเพิ่มมูลคาที่เปนเงินได จะ
สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จ
งานวิจัยในอนาคตอาจดําเนินการเกี่ยวกับกลุมตัวอยางที่แตกตางออกไปเพื่อสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใช
กับกลุมประชากรกลุมอื่นได รวมทั้งอาจนําวิธีการวิจัยแบบอื่น ๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก และกรณีศึกษา เพื่อนํา
ผลการวิจัย มายืนยันความสัมพันธทั้งหมดของกรอบแนวคิดนี้
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