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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการ

ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมตอความยั่งยืนขององคกร ของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ในการวิจัยครั้งน้ีใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูจัดการทุกฝายในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 117

อุตสาหกรรม ในการทดสอบสมมตฐิานการวิจัยโดยใชMultiple regression analysis ผลการศึกษาพบวาประสิทธิผล

การดําเนินงานดานตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอม สงผลตอความยั่งยืนของ งานวิจัยน้ีสามารถใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดกลยุทธเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาคุณภาพความสัมพันธกับลูกคาและประสิทธิภาพในการแขงขัน 

ตลอดจนผลการดําเนินงานของธุรกิจนอจากน้ีอาจดําเนินการเก่ียวกับกลุมตัวอยางท่ีแตกตางออกไปเพ่ือสามารถนํา

ผลการวิจัยน้ีไปใชกับกลุมประชากรกลุมอ่ืนได 

 

คําสําคัญ:ประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน, การตระหนักถึงสิ่งแวดลอม, ความยั่งยืนขององคกร 

 

Abstract 

 This research aims to explore the relationship between effectiveness cost operations 

andenvironment awareness on organizational survival: Manufacturing Business in NakhonRatchasima 

province.  Use questionnaires as a tool to collect data from all department managers in 

NakhonRatchasima Province,117 subject.  In the hypothesis, testing usedMultiple regression analysis. 

The results there are significant relations between effectiveness cost operations andenvironment 

awarenesson organizational survival. The findings support the suggestion in the literature.The current 

research is able to adopt as the guideline in determining the green strategies for increasing the 

1นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
2อาจารย หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
4 อาจารย คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
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customer relationship, competitive efficiency andalso business performance.Future research may be 

conducted on a different sample to apply this research to other population. 

 

Keywords:Effectiveness Cost Operations,Environment Awareness, Organizational Survival 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

สภาพการดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีการแขงขันสูงทําใหธุรกิจตองมีการ

ปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง ดังน้ันธุรกิจจําเปนตองใหความสําคัญในวิธีการตางๆท่ีเก่ียวกับ

การบริหารตนทุน ท่ีต่ํากวาคูแขงขัน ในการสรางความไดเปรียบ ทางการแขงขันและผลการดําเนินงานของธุรกิจ จาก

สถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม ทําใหธุรกิจตองเขาใจตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน ในฐานะผูบริหารตองสามารถ

กําหนดวิธีการและทิศทางในการนําพาธุรกิจไปสูเปาหมายคือกําไรท่ีตองการ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และ จินตนา บุญ

บงการ. 2552: 11) ดังน้ันผูบริหารจึงตองมีหนาท่ีในการ วางแผนควบคุมและตัดสินใจในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงค เพ่ือความอยูรอดและโอกาส ในการเติบโตขององคกร ระบบขอมูลตนทุนจึงเปน สิ่งท่ีผูบริหารควรใน

ความสําคัญ เพราะไมเพียงแตจะมีประโยชนในการคํานวณตนทุนสินคาเพ่ือ กําหนดราคาขายแลว ยังเปนประโยชนใน

การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจในดานการ บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหองคกร มีการ

เจริญเติบโตอยางยั่งยืนตลอดไป (ยุพดี พิลาศลักษณ. 2554: 5-1) 

การประยุกตแนวคิดการบริหารตนทุน (Cost Management Implementation) ไมใชศาสตรในการคิด

ตนทุน แตเปนการ บริหารตนทุนเพ่ือสรางคุณคาในสินคาและบริการ อยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําใหธุรกิจมีความได 

เปรียบในการแขงขัน (ดวงมณี โกมารทัต. 2552: 10) สงผลใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive 

Advantage) เปนความสามารถท่ีองคกรสามารถดําเนินการของตนเองไดดีกวาองคกรอ่ืน ทํากําไรไดสูงกวามาตรฐาน

ขององคกร สามารถ สรางใหเกิดคุณคาแกองคกรมากกวาคูแขงขัน ดังน้ัน การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเปน

สิ่งสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ กลาวไดวา เปนการสรางรากฐานจําเปนยิ่ง แนวคิดการสราง ความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน คือการเปนผูนําดานการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑหรือบริหาร ใหมีเอกลักษณท่ีพิเศษแตกตาง

จากคูแขง (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค 2548: 193-195)  โดยจําเปนตองมีกลยุทธท่ีหลากหลายในการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน ประกอบดวย 1) ดานตนทุน 2) ดานความแตกตาง 3) ดานการมุงเนนบางสวน ของการตลาด ดังน้ัน 

ความไดเปรียบทางการแขงขันท้ัง 3 ดานน้ี สงผลตอผลการดําเนินงานของกิจการ ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

เชนเดียวกัน 

การดําเนินงานของธุรกิจ ท่ีไดเปรียบทางการแขงขันน้ันมาจากกิจกรรมใดๆ ตามพันธกิจหรือเปา หมายของ

องคกรใหบรรลุเปาหมายขององคกร อยางมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน(Performance) เปนตัวช้ีวัดเก่ียวกับ

ผลลัพธท่ีสะทอนถึง ความสามารถในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม รวมถึงความสามารถในการอยู

อยางยั่งยืนตอไปในอนาคตดวยเหตุน้ี ธุรกิจจําเปนตองมีการวัดผลการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเปนระยะๆ และการ

วัดผลการดําเนินงานอยางรอบดานเปน ระบบ ซึ่งทําใหธุรกิจสามารถทราบสถานการณในการดําเนินงานในทุกดาน

อยางครอบคลุมทุกมุมอง (พสุ เดชะรินทร. 2548: 67-105) 

นอกจากน้ีความยั่งยืนขององคกรไมเปนเพียงการดําเนินการงานภายในองคกรเทาน้ัน ยังตองมีความตระหนัก

ถึงการสรางคุณคาระยะยาวในอนาคตอันเก่ียวของกับ 3 ประเด็นหลัก คือ สังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจซึ่งเปนไป

ตามแนวคิด TBL (Triple Bottom Line) (Gray, 2010) ความยั่งยืนน้ันมีคํานิยามท่ีหลากหลาย และยังไมมีความ

ภาคบรรยาย 

154 

 



 
 

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

 

ชัดเจน ยังคงตองการงานวิจัยท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนในอนาคต สวนเหตุผลของการท่ีกิจการตองใหความสําคัญกับความยั่งยืน

ขององคกร เพ่ือตองการสรางภาพลักษณเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม(Green Washing)  การไดรับแรงกดดันจาก

อุตสาหกรรม กฎหมายและการควบคุมดูแลจากหนวยงานกํากับ ตองการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ เหตุผลทาง

จริยธรรม และความจําเปนท่ีตองมีการบริหารจัดการความยั่งยืน (Schaltegger and Burritt, 2010)จากเหตุผล

ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอม

ตอความยั่งยืนขององคกร ของกลุมธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา 

ทฤษฎีท่ีใชในงานวิจัย 

 ทฤษฎีท่ีใชเพ่ือการสนับสนุนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปนสวนตนทุนคือ ทฤษฎีการบริหารตาม

สถานการณ (Contingency theory) โดย Chenhall(2300)  ระบุวา Contingency theory เปนทฤษฎีท่ีพิจารณาถึง

ปจจัย ท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบกับขนาดและการปฏิบัติงานดานการบริหารขององคกร องคกรจะตอง

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมซึ่งจะประกอบดวย 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซึ่ง

ปจจัยภายใน ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ปจจัยเก่ียวกับวิสัยทัศนขององคกร ความรูทางการบัญชีบริหาร ระบบการบัญชีท่ีดี 

สวนปจจัยภายนอกคือความเขาใจเก่ียวกับสภาพแวดลอม และความรุนแรงทางดานการแขงขัน ท้ังน้ี Contingency 

Theory อธิบายปรากฏการณท่ีวา ไมมีทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการออกแบบระบบ การจัดการบริหาร หรือตัดสินใจ 

หากแตประสิทธิผลในการบริหารงานองคกรตองข้ึนอยูกับการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

องคกร 

ดังน้ัน จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยเช่ือวาประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการ

ตระหนักถึงความยั่งยืนขององคกรจึงนํามาสูสมมติฐานการวิจัยครั้งน้ี 

สมมติฐานท่ี 1: ประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนขององคกร 

สมมติฐานท่ี 2: การตระหนักถึงสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนขององคกร 

         จากการศึกษาคนควาและรวบรมขอมูลจากงานวิจัยในอดีตและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ สามารถสรุปเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 งานวิจัยน้ีมีกลุมประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ อุตสาหกรรมผลิตในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน

ท้ังสิ้น 124 อุตสาหกรรม จากฐานขอมูลพัฒนาธุรกิจการคา ( 21 ธันวาคม 2562 ) สําหรับKey Informantในการศึกษา

ครั้งน้ีคือ ผูจัดการทุกฝายซึ่งมีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการดานองคกรเปนอยางดี ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามไป

ท้ัง 124 อุตสาหกรรม โดยแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบกลับและสมบูรณมีจํานวน 117 ราย  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 1)  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ขอคําถามท่ีใช

แสดงความคิดเห็นเปนแบบ 5 ระดับ ในแตละตัวแปรจะประกอบไปดวย 4 ขอคําถาม รวมจํานวนท้ังสิ้น 12 ขอคําถาม

ท่ีไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม 

 2) การตรวจสอคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังน้ี (1) การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนํา

แบบสอบถามฉบับราง เสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)

ขอ (2) การหาคาความเช่ือถือได (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (Pre - Test) โดย

การทดลองใช (Try - Out) แบบสอบถามกับผูจัดการฝายท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพ่ือหาขอบกพรองหรือ

ขอผิดพลาดในแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหหาความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficent Alpha) ไดคาความเช่ือถือไดของทุกตัวแปรทุกตัว อยู

ระหวาง 0.846– 0.871 

 

การวิเคราะหขอมูล  

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว จึงทําการตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของคําตอบใน

แบบสอบถามท้ังหมด ตัวแปรท่ีผูวิจัยคาดวาจะมีความสัมพันธกับ ความยั่งยืนขององคกรในครั้งน้ีมี 2 ตัวแปร 

 1. ประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน 

 2. การตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

ตัวแปรท้ังหมดท่ีใชในการศึกษาถูกนํามาทําการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression analysis) 

โดยใชสมการโครงสราง ดังน้ี 

 

 Equation 1: OS  =   α1+β1OCE + β2EA + ε1 

αnแทนท่ี คาคงท่ี 

βnแทนท่ี        คาสัมประสิทธิถดถอยของตัวแปร 

                           อิสระแตละตัว 

OS        แทนท่ี       ความยั่งยืนขององคกร 

OCE        แทนท่ี        ประสิทธิผลการดําเนินงานดาน   

ตนทุน 

EA          แทนท่ี        การตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

εแทนท่ี        คาความคลาดเคลื่อน 
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สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง ผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอมตอ

ความยั่งยืนขององคกร : ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมาเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือปองกัน

ปญหา Multicollinerarityผูวิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearityโดยพิจารณาจากคา VIF ของตัวแปรอิสระคา

นอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไม ถึง ข้ันกอให เ กิดปญหา Multicollinerarity(Neter, Wasserman and 

Kutner:1985) ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได โดยไดเสนอผลการ

วิเคราะหดังตารางท่ี 1  

 

ตาราง 1  ปจจัยท่ีสงผลตอความยั่งยืนขององคกร 

ลําดับท่ี Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

1 ประสิทธิผลการดําเนินงาน

ดานตนทุน (OCE) 

0.340 0.082 4.126 0.000 

2 กระตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

(EA) 

0.363 0.082 4.399      0.000 

n = 117, R2 = 0.426, R2adj = 0.419 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตาราง 1การศึกษาการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอความ

ยั่งยืนขององคกร โดยเลือกใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุแบบวิธี Enter ซึ่งเปนการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการ

ถดถอยเชิงพหุในข้ันตอนเดียว ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความยั่งยืนของ

องคกร คือประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอม ท่ีระดับ 0.05 โดยสงผลถึงรอยละ 

41.9 (R2adj = 0.419) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 และ 2 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอความยั่งยืนขององคกร ของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา 

สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

ผลลัพธท่ีไดจากการศึกษาพบวาประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอมเปน

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความยั่งยนืขององคกรตอธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมาคือประสิทธิผลการดําเนินงานดาน

ตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญไปในทิศทางเดียวกันกับความยั่งยืนขององคกร 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ดวงมณี โกมารทัต. 2552: 10) และ (Schaltegger and Burritt, 2010) 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการ

ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมตอความยั่งยืนขององคกรตอธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา เปนการเพ่ิมวรรณกรรมท่ีไมซ้ํา

กับงานวิจัยท่ีผานมาเพ่ือเปนการตระหนักถึงเก่ียวปจจัยท่ีสงผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานและการตระหนัก

ถึงสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีผูบริหารระดับสูงตองมีความเขาใจท่ีชัดเจนวาขอมูลตนทุนมีบทบาทท่ีสําคัญในการกําหนดกล
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ยุทธของบริษัท ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับปจจัยท่ีจะสงผลตอ ขอมูลตนทุนท่ีมีความถูกตอง ความเช่ือถือได และ 

มีผลตอการตัดสินใจ  

งานวิจัยในอนาคตอาจดําเนินการเก่ียวกับกลุมตัวอยางท่ีแตกตางออกไปเพ่ือสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปใช

กับ  กลุมประชากรกลุมอ่ืนได รวมท้ังอาจนําวิธีการวิจัยแบบอ่ืน ๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก และกรณีศึกษา เพ่ือนํา

ผลการวิจัย มายืนยันความสัมพันธท้ังหมดของกรอบแนวคิดน้ี 
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