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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการ
ตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง แวดล อ มต อ ความยั่ ง ยื น ขององค ก ร ของธุ ร กิ จ ผลิ ต ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช
แบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากผู จั ด การทุ ก ฝ า ยในจั ง หวั ด นครราชสี ม า จํ า นวน 117
อุตสาหกรรม ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใชMultiple regression analysis ผลการศึกษาพบวาประสิทธิผล
การดําเนินงานดานตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอม สงผลตอความยั่งยืนของ งานวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาคุณภาพความสัมพันธกับลูกคาและประสิทธิภาพในการแขงขัน
ตลอดจนผลการดําเนินงานของธุรกิจนอจากนี้อาจดําเนินการเกี่ยวกับกลุมตัวอยางที่แตกตางออกไปเพื่อสามารถนํา
ผลการวิจัยนี้ไปใชกับกลุมประชากรกลุมอื่นได
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
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
4 อาจารย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
2อาจารย

ภาคบรรยาย
153

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

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
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
สภาพการดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีการแขงขันสูงทําใหธุรกิจตองมีการ
ปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นธุรกิจจําเปนตองใหความสําคัญในวิธีการตางๆที่เกี่ยวกับ
การบริหารตนทุน ที่ตํ่ากวาคูแขงขัน ในการสรางความไดเปรียบ ทางการแขงขันและผลการดําเนินงานของธุรกิจ จาก
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม ทําใหธุรกิจตองเขาใจตอสิ่งที่เกิดขึ้น ในฐานะผูบริหารตองสามารถ
กําหนดวิธีการและทิศทางในการนําพาธุรกิจไปสูเปาหมายคือกําไรที่ตองการ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และ จินตนา บุญ
บงการ. 2552: 11) ดังนั้นผูบริหารจึงตองมีหนาที่ในการ วางแผนควบคุมและตัดสินใจในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค เพื่อความอยูรอดและโอกาส ในการเติบโตขององคกร ระบบขอมูลตนทุนจึงเปน สิ่งที่ผูบริหารควรใน
ความสําคัญ เพราะไมเพียงแตจะมีประโยชนในการคํานวณตนทุนสินคาเพื่อ กําหนดราคาขายแลว ยังเปนประโยชนใน
การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจในดานการ บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหองคกร มีการ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนตลอดไป (ยุพดี พิลาศลักษณ. 2554: 5-1)
การประยุกตแนวคิดการบริหารตนทุน (Cost Management Implementation) ไมใชศาสตรในการคิ ด
ตนทุน แตเปนการ บริหารตนทุนเพื่อสรางคุณคาในสินคาและบริการ อยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําใหธุรกิจมีความได
เปรียบในการแขงขัน (ดวงมณี โกมารทัต. 2552: 10) สงผลใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive
Advantage) เปนความสามารถที่องคกรสามารถดําเนินการของตนเองไดดีกวาองคกรอื่น ทํากําไรไดสูงกวามาตรฐาน
ขององคกร สามารถ สรางใหเกิดคุณคาแกองคกรมากกวาคูแขงขัน ดังนั้น การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเปน
สิ่งสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ กลาวไดวา เปนการสรางรากฐานจําเปนยิ่ง แนวคิดการสราง ความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน คือการเปนผูนําดานการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑหรือบริหาร ใหมีเอกลักษณที่พิเศษแตกตาง
จากคูแขง (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค 2548: 193-195) โดยจําเปนตองมีกลยุทธที่หลากหลายในการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน ประกอบดวย 1) ดานตนทุน 2) ดานความแตกตาง 3) ดานการมุงเนนบางสวน ของการตลาด ดังนั้น
ความไดเปรียบทางการแขงขันทั้ง 3 ดานนี้ สงผลตอผลการดําเนินงานของกิจการ ไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เชนเดียวกัน
การดําเนินงานของธุรกิจ ที่ไดเปรียบทางการแขงขันนัน้ มาจากกิจกรรมใดๆ ตามพันธกิจหรือเปา หมายของ
องคกรใหบรรลุเปาหมายขององคกร อยางมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงาน(Performance) เปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
ผลลัพธที่สะทอนถึง ความสามารถในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม รวมถึงความสามารถในการอยู
อยางยั่งยืนตอไปในอนาคตดวยเหตุนี้ ธุรกิจจําเปนตองมีการวัดผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนระยะๆ และการ
วัดผลการดําเนินงานอยางรอบดานเปน ระบบ ซึ่งทําใหธุรกิจสามารถทราบสถานการณในการดําเนินงานในทุกดาน
อยางครอบคลุมทุกมุมอง (พสุ เดชะรินทร. 2548: 67-105)
นอกจากนี้ความยั่งยืนขององคกรไมเปนเพียงการดําเนินการงานภายในองคกรเทานั้น ยังตองมีความตระหนัก
ถึงการสรางคุณคาระยะยาวในอนาคตอันเกี่ยวของกับ 3 ประเด็นหลัก คือ สังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจซึ่งเปนไป
ตามแนวคิด TBL (Triple Bottom Line) (Gray, 2010) ความยั่งยืนนั้นมีคํานิยามที่หลากหลาย และยังไมมีความ
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ชัดเจน ยังคงตองการงานวิจัยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต สวนเหตุผลของการที่กิจการตองใหความสําคัญกับความยั่งยืน
ขององคกร เพื่อตองการสรางภาพลักษณเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม(Green Washing) การไดรับแรงกดดันจาก
อุตสาหกรรม กฎหมายและการควบคุมดูแลจากหนวยงานกํากับ ตองการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ เหตุผลทาง
จริย ธรรม และความจํ าเป นที่ ตอ งมี การบริ หารจั ดการความยั่ งยืน (Schaltegger and Burritt, 2010)จากเหตุผ ล
ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ ะศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
ตอความยั่งยืนขององคกร ของกลุมธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา
ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย
ทฤษฎีที่ใชเพื่อการสนับสนุนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปนสวนตนทุนคือ ทฤษฎีการบริหารตาม
สถานการณ (Contingency theory) โดย Chenhall(2300) ระบุวา Contingency theory เปนทฤษฎีที่พิจารณาถึง
ปจจัย ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบกับขนาดและการปฏิบัติงานดานการบริหารขององคกร องคกรจะตอง
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมซึ่งจะประกอบดวย 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซึ่ง
ปจจัยภายใน ในการศึกษาครั้งนี้คือ ปจจัยเกี่ยวกับวิสัยทัศนขององคกร ความรูทางการบัญชีบริหาร ระบบการบัญชีที่ดี
สวนปจจัยภายนอกคือความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และความรุนแรงทางดานการแขงขัน ทั้งนี้ Contingency
Theory อธิบายปรากฏการณที่วา ไมมีทางเลือกที่ดี ที่สุดในการออกแบบระบบ การจัด การบริห าร หรือ ตัดสินใจ
หากแตประสิทธิผลในการบริหารงานองคกรตองขึ้นอยูกับการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคกร
ดังนั้น จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยเชื่อวาประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการ
ตระหนักถึงความยั่งยืนขององคกรจึงนํามาสูสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้
สมมติฐานที่ 1: ประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนขององคกร
สมมติฐานที่ 2: การตระหนักถึงสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยั่งยืนขององคกร
จากการศึกษาคนควาและรวบรมขอมูลจากงานวิจัยในอดีตและทฤษฏีที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยไดดังนี้

ประสิทธิผลการ
ดําเนินงานดานตนทุน
การตระหนักถึง
สิ่งแวดลอม

H1+

ความยั่งยืน
ขององคกร
H2+
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
งานวิจัยนี้มีกลุมประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ อุตสาหกรรมผลิตในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน
ทั้งสิ้น 124 อุตสาหกรรม จากฐานขอมูลพัฒนาธุรกิจการคา ( 21 ธันวาคม 2562 ) สําหรับKey Informantในการศึกษา
ครั้งนี้คือ ผูจัดการทุกฝายซึ่งมีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานองคกรเปนอยางดี ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามไป
ทั้ง 124 อุตสาหกรรม โดยแบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับและสมบูรณมีจํานวน 117 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ขอคําถามที่ใช
แสดงความคิดเห็นเปนแบบ 5 ระดับ ในแตละตัวแปรจะประกอบไปดวย 4 ขอคําถาม รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 ขอคําถาม
ที่ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม
2) การตรวจสอคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้ (1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนํา
แบบสอบถามฉบับราง เสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ขอ (2) การหาคาความเชื่อถือได (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (Pre - Test) โดย
การทดลองใช (Try - Out) แบบสอบถามกับผูจัดการฝายที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อหาขอบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดในแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficent Alpha) ไดคาความเชื่อถือไดของทุกตัวแปรทุกตัว อยู
ระหวาง 0.846– 0.871
การวิเคราะหขอมูล
เมื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได แ ล ว จึ ง ทํ า การตรวจสอบความถู ก ต อ ง และความสมบู ร ณ ข องคํ า ตอบใน
แบบสอบถามทั้งหมด ตัวแปรที่ผูวิจัยคาดวาจะมีความสัมพันธกับ ความยั่งยืนขององคกรในครั้งนี้มี 2 ตัวแปร
1. ประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน
2. การตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
ตัวแปรทั้งหมดที่ใชในการศึกษาถูกนํามาทําการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression analysis)
โดยใชสมการโครงสราง ดังนี้
Equation 1: OS
=
α1+β1OCE + β2EA + ε1
OCE
แทนที่
ประสิทธิผลการดําเนินงานดาน
αnแทนที่ คาคงที่
ตนทุน
คาสัมประสิทธิถดถอยของตัวแปร
βnแทนที่
EA
แทนที่
การตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
อิสระแตละตัว
εแทนที่
คาความคลาดเคลื่อน
OS
แทนที่
ความยั่งยืนขององคกร

ภาคบรรยาย
156

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

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอมตอ
ความยั่งยืนขององคกร : ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมาเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อปองกัน
ปญหา Multicollinerarityผูวิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearityโดยพิจารณาจากคา VIF ของตัวแปรอิสระคา
น อ ยกว า 10 แสดงว า ตั ว แปรอิ ส ระไม ถึ ง ขั้ น ก อ ให เ กิ ด ป ญ หา Multicollinerarity(Neter, Wasserman and
Kutner:1985) ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได โดยไดเสนอผลการ
วิเคราะหดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ปจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนขององคกร
ลําดับที่
Variable
Coefficient
1
ประสิทธิผลการดําเนินงาน
0.340
ดานตนทุน (OCE)
2
กระตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
0.363
(EA)
n = 117, R2 = 0.426, R2adj = 0.419
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Std. Error
0.082

t-Statistic
4.126

Prob.
0.000

0.082

4.399

0.000

จากตาราง 1การศึกษาการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความ
ยั่งยืนขององคกร โดยเลือกใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุแบบวิธี Enter ซึ่งเปนการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการ
ถดถอยเชิงพหุในขั้นตอนเดียว ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความยั่งยืนของ
องคกร คือประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอม ที่ระดับ 0.05 โดยสงผลถึงรอยละ
41.9 (R2adj = 0.419) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 และ 2
อภิปรายผล
ผลการวิเ คราะหข อมู ลป จจั ยที่ สง ผลตอความยั่ง ยืน ขององค กร ของธุร กิจ ผลิ ตในจั งหวัด นครราชสีม า
สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาพบวาประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอมเปน
ปจจัยที่สงผลกระทบตอความยั่งยืนขององคกรตอธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมาคือประสิทธิผลการดําเนินงานดาน
ตนทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญไปในทิศทางเดียวกันกับความยั่งยืนขององคกร
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ดวงมณี โกมารทัต. 2552: 10) และ (Schaltegger and Burritt, 2010)
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานดานตนทุน และการ
ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมตอความยั่งยืนขององคกรตอธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา เปนการเพิ่มวรรณกรรมที่ไมซ้ํา
กับงานวิจัยที่ผานมาเพื่อเปนการตระหนักถึงเกีย่ วปจจัยที่สงผลกระทบของประสิทธิผลการดําเนินงานและการตระหนัก
ถึงสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงตองมีความเขาใจที่ชัดเจนวาขอมูลตนทุนมีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดกล
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ยุทธของบริษัท ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับปจจัยที่จะสงผลตอ ขอมูลตนทุนที่มีความถูกตอง ความเชื่อถือได และ
มีผลตอการตัดสินใจ
งานวิจัยในอนาคตอาจดําเนินการเกี่ยวกับกลุมตัวอยางที่แตกตางออกไปเพื่อสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใช
กับ กลุมประชากรกลุมอื่นได รวมทั้งอาจนําวิธีการวิจัยแบบอื่น ๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก และกรณีศึกษา เพื่อนํา
ผลการวิจัย มายืนยันความสัมพันธทั้งหมดของกรอบแนวคิดนี้
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