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บทคัดย่อ

สภาพการแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ท�าให้การบริหารต้นทุนซึ่งเน้นการ

ตอบสนอง ความต้องการของลกูค้าทัง้ด้านคณุภาพของสนิค้าและราคาทีเ่หมาะสมได้รบัความ

สนใจเป็นอย่างมาก งานวจิยันีมุ้ง่ศกึษาการประยกุต์ใช้การต้นทนุเป้าหมาย และวเิคราะห์ผลก

ระทบของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�าเนินงานของกิจการอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มไทย ข้อมูลถูกรวบรวมจากผู้บริหารด้านบัญชีจ�านวน 124 คน โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครือ่งมอืในการวจิยั ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิารด้านการบญัชมีคีวามคดิเหน็ด้วยเกีย่วกบั

การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายในกิจการอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน

การวางแผนผลติภณัฑ์ ด้านการด�าเนนิการผลติ และด้านการควบคมุต้นทนุ นอกจากนีย้งัพบ

ว่า การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายด้านการด�าเนินงานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ

ด�าเนนิงานโดยรวม ผลการด�าเนนิงานทีไ่ม่ใช่การเงนิทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้าน

กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต
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Abstract

Thai beverage industry is in a very competitive market. Thus, new cost management 
techniques which focus on the customers’ expectation; appropriate price for the 
quality of the product have been attracted by companies. This research investigates 
target costing implementation and effect of target costing on firm performance. 
Questionnaires are used to collect data from 124 accounting executives within 
the Thai beverage industry.  The results indicate target costing is adopted in all 
aspects; product planning, production management, and cost control. Moreover, 
the results also reveal that target costing has impact on overall and non-financial 
performance; customer perspective, internal process perspective, and innovation 
and learning perspective.
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1. บทน�า 
 แรงกดดันจากการแข่งขันในสภาพแวดล้อมธุรกิจ
ปัจจบุนัส่งผลให้ธรุกจิจ�าเป็นต้องค้นหาเครือ่งมอืทางการ
บริหารเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ธุรกิจนั้น
สามารถด�ารงอยู่ในยุคแห่งการแข่งขันน้ัน หน่ึงในเป้า
หมายของธุรกิจคือการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทั้งด้านราคาและคุณภาพ กล่าวคือ ราคาต้อง
ยุติธรรม โดยเท่ากับหรือถูกกว่าในท้องตลาดโดยมี
คุณภาพและการใช้งานที่เท่ากับหรือดีกว่าในท้องตลาด 
(Blocher, Stout, Juras, และ Cokins, 2013, 12) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันน้ันมีหลายแนวคิดแต่
การบริหารต ้นทุนแบบเดิมมักใช ้องค ์ความรู ้ด ้าน
พฤติกรรมต้นทุนเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในระยะสั้น
โดยเน้นการวางแผนและควบคมุภายในกจิการ (Mowen, 
Hansen, และ Heitger, 2017, 580) อย่างไรก็ตาม
สภาวการณ์แข่งขันทวีความรุนแรงในปัจจุบัน ธุรกิจ
จ�านวนมากพบว่าความเข้าใจพฤติกรรมต้นทุนเป็นส่ิง
จ�าเป็นซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจในโครงสร้างต้นทุนของ
กิจการแต่ความเข้าใจนั้นไม่ช่วยในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ริโภค ซึง่ตลาดสินค้าอปุโภคบรโิภค
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นล้วนมีผู้บริโภคเป็นผู้มีอิทธิพล
หลกัในการขบัเคลือ่นตลาด โดยผูบ้รโิภคจะท�าการเลอืก
ซือ้สนิค้าทีม่คีณุลกัษณะตามต้องการในราคาท่ียอมรบัได้ 
(Institution of Management Accountant, 1994, 
5) การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นเป็นแนวคิดที่ได้รับการ
พิสูจน์ว่ามักประสบความส�าเร็จเมื่อถูกน�ามาประยุกต์ใช้
ในสถานการณ ์แข ่ งขันที่ รุนแรง สอดคล ้อง กับ
อตุสาหกรรมเคร่ืองดืม่ของไทยเป็นอุตสาหกรรมการผลติ
เพื่อการบริโภคภายในประเทศท่ีมีสินค้าหลากหลายอัน
ส่งผลให้เกดิการแข่งขนัทีร่นุแรง นอกจากนีอ้ตุสาหกรรม
เครื่องดื่มยังต้องเผชิญความท้าทายจากราคาน�้ามัน           
ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และปัญหาเก่ียวการ
ขาดแคลนของน�้าตาลทราย ซึ่งส่งผลให้มีการปรับราคา
อย่างต่อเนือ่ง (ศนูย์วจิยักสกิรไทย, 2560, 1) การบรหิาร
ต้นทุนแบบญี่ปุ่นซึ่งตระหนักถึงความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าเป็นส�าคัญจึงมีความเหมาะสมในการ
ปรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย การ
ท�าความเข้าใจและประชาสมัพนัธ์แนวคดิดงักล่าวจงึเป็น

ส่ิงจ�าเป็นเร่งด่วน งานวิจัยน้ี ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
สอบถามความเห็นของผู้บริหารด้านบัญชีเกี่ยวกับการ
ประยกุต์ใช้การต้นทนุเป้าหมาย และวเิคราะห์ผลกระทบ
ของความเห็นของผู ้บริหารด้านบัญชีเกี่ยวกับการ
ประยกุต์ใช้การต้นทนุเป้าหมายท่ีมต่ีอผลการด�าเนนิงาน
ของกิจการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับก�รบริห�รต้นทุน
  พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู ้บริโภคซึ่งเป็นผู ้มี
อ�านาจต่อรองในการเลือกซ้ือสินค้าจากตลาดที่มีผู้ผลิต
หลายรายท่ีสินค้ามีลักษณะใกล้เคียงกันหรือทดแทนกัน
ได้ ส่งผลให้เกิดความจ�าเป็นที่กิจการต้องท�าการบริหาร
ต้นทุนให้สามารถผลติสนิค้าทีม่คีณุลกษณะเทยีบเคยีงแต่
มต้ีนทนุต�า่กว่าคูแ่ข่งขนั อนัจะส่งผลให้กจิการได้รับก�าไร
สงูกว่าคูแ่ข่งขนันัน่เอง หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของ กลุชญา 
แว่นแก้ว (2559) จิรพัชร์ เหลาสา และ กนกศักดิ์ 
สุขวฒันาสนิทิธิ ์(2559) และ จริประภา ประจวบสขุ จลุ
สชุดา ศริสิม และ นภาภรณ์ พลนกิรกจิ (2557) ซึง่ท�าการ
ศึกษาการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ล้วนพบว่าธุรกิจที่
สามารถบรหิารต้นทนุให้ตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลง
ในสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ โดยเฉพาะความต้องการของ
ผูบ้รโิภค จะประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน ดงันัน้ 
ความสามารถในการประยกุต์ใช้การบรหิารต้นทนุจงึเป็น
หน่ึงในบทบาทส�าคัญที่ผู ้บริหารต้องใช้ในการจัดการ
องค์การอย่างมืออาชีพ 
 Dimi และ Simona (2014) ระบุว่า การบริหาร
ต้นทุนแบบญี่ปุ่นมีความแตกต่างจาการบริหารต้นทุน
แบบตะวันตก เน่ืองจากความรุนแรงในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมในญี่ปุ่นจากจ�านวนคู่แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิตที่
เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงล้วนเป็นสาเหตุให้เกิด
เทคนิคการบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่น เช่น  การต้นทุนเป้า
หมาย (Target Costing) การบัญชีแบบลีน (Lean 
Accounting) และการต้นทุนไคเซน (Kaizen Costing)           
ได้ถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพือ่ให้การด�าเนนิงานเกดิความมปีระสิทธภิาพสงูสดุ 
นอกจากนี้ ดนุชา คุณพณิชกิจ (2553) กล่าวว่า วิธีการ
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เชิงปริมาณในการบริหารต้นทุนในกลุ่มวิศวกรรมต้นทุน 
(Cost Engineering) เช่น การบริหารการผลิตแบบทัน
เวลาพอด ี(Just in Time Munfacturing) และวศิวกรรม
คุณค่า (Value Engineering) ได้ถูกพัฒนาและน�ามาใช้
อย่างแพร่หลายในกิจการอุตสาหกรรม 
 Worthy (1991) ได้ศึกษา แนวคดิเปรยีบเทยีบการ
บรหิารต้นทนุทัง้แบบตะวนัตกและแบบญีปุ่น่ โดยเปรยีบ
เทียบองค์ประกอบ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ด้าน
การวางแผนผลิตภัณฑ์ คือ การจัดท�าวิจัยทางการตลาด
เพือ่ระบรุปูแบบผลติภณัฑ์ไม่แตกต่างกนัมากนกั ส�าหรบั
ส่วนที ่2 ด้านการด�าเนนิการผลติ การบรหิารต้นทุนแบบ
ตะวนัตกจะท�างานไล่เรยีงกนัระหว่างฝ่ายออกแบบ ฝ่าย
วิศวกรรม และฝ่ายจัดซ้ือ ตามล�าดับ ซ่ึงบางครั้งอาจ

ท�าให้เมื่อผลิตสินค้าแล้ว ต้นทุนการผลิตจริงอาจสูงกว่า
ต้นทุนขั้นสูงที่จะมีผลต่อราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ แต่การ
บริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นมีการก�าหนดต้นทุนเป้าหมาย
โดยน�าราคาขั้นสูงที่ลูกค้ายอมรับได้มาเป็นข้อจ�ากัด
ส�าคัญที่ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายจัดซื้อ ซึ่ง
ต้องท�างานร่วมกันท�าให้ไม่เกิดปัญหาต้นทุนของสินค้า
เกินกว่าจ�านวนที่ตลาดยอมรับได้ ส่วนที่ 3 การควบคุม
ต้นทนุ พบว่า การบรหิารต้นทนุแบบตะวนัตกมุง่เน้นการ
ท�างานเทียบเคียงกับมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า แต่
การบรหิารต้นทนุแบบญีปุ่น่มุง่การท�างานเทยีบเคยีงกบั
ผลการด�าเนินงานในอดีตเพ่ือสร้างการพัฒนาอย่างต่อ
เนือ่ง โดยมเีป้าหมายให้ความผิดพลาดในการด�าเนนิงาน
เป็นศูนย์ ดังภาพต่อไปนี้

  

  

 

 

  

ก�รบริห�รต้นทุนแบบตะวันตก

การวิจัยตลาด การวิจัยตลาด

การก�าหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่กิจการประสงค์ การก�าหนดคณุลกัษณะผลติภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด

การออกแบบ ประมาณราคาขาย – ก�าไรที่ต้องการ = ต้นทุนเป้าหมาย

การวิศวกรรมคุณค่า การออกแบบ

การวิศวกรรมคุณค่า

การจัดซื้อการจัดซื้อ

ราคาทุนของสินค้า

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะท�างานภายใต้ความมุ่งมั่นเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าภายในต้นทุนที่ก�าหนด

การต้นทุนมาตรฐาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ก�าหนดปริมาณและอัตรามาตรฐานในการผลิตหนึ่งหน่วย
ใช้ในการวางแผน แล้วจึงท�าข้อมูลดังกล่าวเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อระบุผลแตกต่างที่เกิดขึ้น

ก�าหนดให้ผลการด�าเนนิงานในช่วงเวลาก่อนเป็นข้อมลูเทยีบ
เคยีงกบัผลการด�าเนนิงานในช่วงต่อมา โดยคาดหวงัให้เกดิ

ประสทิธภิาพเพ่ิมสงูขึน้ เป้ามหายคอืความผิดพลาดเป็นศนูย์

ส่วนที่ 1 ด้�นก�รว�งแผนผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 2 ด้�นก�รดำ�เนินก�รผลิต

ส่วนที่ 3 ด้�นก�รควบคุมต้นทุน

ก�รบริห�รต้นทุนแบบญี่ปุ่น

 

 

  

 

 

ภ�พประกอบ 1 ก�รบริห�รต้นทุนเปรียบเทียบแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่น
แหล่งที่มา Worthy, 1991, 14
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 จากภาพประกอบ 1 แสดงความเหมือนกันของ

การบริหารต้นทุนในด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ คือ มี

การจัดท�าวิจัยตลาด มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น

เดยีวกนั แต่เม่ือพจิารณาด้านการด�าเนนิการผลติพบการ

บรหิารต้นทนุแบบตะวนัตก      มขีัน้ตอนการท�างานเป็น

ล�าดับคือ ท�าการออกแบบ การวิศวกรรม การจัดซื้อ

วัตถุดิบ และแรงงาน เพื่อท�าการค�านวณราคาทุนของ

สินค้า ซึ่งแตกต่างจากการบริหารต้นทุนแบบญ่ีปุ่น

ที่ท�าการก�าหนดต้นทุนเป้าหมายโดยน�าราคาขั้นสูงที่

ลูกค้ายอมรับได้  มาเป็นข้อจ�ากัดที่ฝ ่ายออกแบบ 

วศิวกรรม และฝ่ายจดัซ้ือต้องท�างานร่วมกนั ส�าหรบัด้าน

การควบคมุต้นทุนพบความคล้ายคลงึกนั โดยการบรหิาร

ต้นทุนแบบตะวันตกใช้แนวคิดต้นทุนมาตรฐานเพื่อ

ควบคมุต้นทนุ แต่การบรหิารต้นทนุแบบญีปุ่น่กลบัใช้การ

พัฒนาแบบต่อเนื่องเป็นปรัชญาในการบริหารคุณภาพ 

เพื่อนอกจากควบคุมต้นทุนอย่างต่อเน่ืองแล้วยังท�าให้

เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีคุณภาพตามความ

ประสงค์

 Kelety (2006) ระบุว่า แนวคิดการบริหารต้นทุน

แบบญีปุ่น่ทีมุ่ง่ตอบสนองความต้องการของลกูค้านัน้ ก่อ

ให้เกิดการพัฒนาของเทคนิคการต้นทุนเป้าหมาย 

(Target Costing) หรือ การบริหารต้นทุนเป้าหมาย 

(Target Cost Management) ซึ่งถูกจัดเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

การผลติแบบญีปุ่น่ ซึง่แม้มคีวามพยายามในการประยกุต์

ในทั้งในอเมริกาและยุโรปแต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ

เทียบเท่ากับองค์การญ่ีปุ่น การศึกษาหลักการบริหาร

ต้นทนุแบบญีปุ่น่จงึถูกน�ามาเป็นประเดน็การศกึษาอย่าง

แพร่หลายในช่วงปี 2000 เป็นต้นมา

 2.2 คว�มหม�ยและคว�มสำ�คญัของก�รต้นทนุ 

  เป้�หม�ย

     ดวงมณ ีโกมารทตั (2554) ระบวุ่า การต้นทนุเป้าหมาย 

หมายถึง เครื่องมือในการวางแผนและการตัดสินใจใน

การออกสนิค้าใหม่เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั

ในตลาด และสามารถท�าก�าไรได้ตามเป้าหมาย Ahmeti, 

Sahiti, and Ahmeti (2013) ระบุว่า การต้นทุนเป้า

หมาย หมายถงึ การก�าหนดต้นทนุขัน้สูงเพือ่ช่วยก�าหนด

ขอบเขตการด�าเนนิงานในส่ิงจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ใน

มมุมองของลกูค้าซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นในอตุสาหกรรมทีมี่การ

แข่งขันอย่างรุนแรง แม้จะไม่มีค�านิยามกลางของการ

ต้นทุนเป้าหมายแต่ Institution of Management 

Accountant (1994) ชี้ว่า การต้นทุนเป้าหมายเป็นวิธี

ระบุต้นทุนที่คาดหวังซึ่งสามารถท�าได้โดยการหักก�าไรที่

ต้องการออกจากราคาเป้าหมาย ซึง่เป็นราคาทีป่ระมาณ

ขึ้นโดยอิงกับกลุ ่มลูกค้าที่ยินดีจะจ่ายให้ พิจารณา

ประกอบกับราคาที่ก�าหนดโดยคู่แข่ง ส�าหรับสินค้าที่มี

ลักษณะและคุณภาพท�านองเดียวกัน และเพื่อให้บรรลุ

การต้นทุนเป้าหมาย 

 Feil, Yook และ Kim (2004) ระบุความส�าคัญ

ของการต้นทุนเป้าหมาย เนื่องจากตลาดเป็นของผู้ซื้อ ผู้

ผลิตจ�าเป็นต้องเน้นเทคนิคการบริหารต้นทุนทาง

วิศวกรรม เน้นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นส�าคัญ โดย

พิจารณาถึงราคาขั้นสูงที่ลูกค้าจะยอมรับ สอดคล้องกับ 

สันติชัย คชรินทร์ (2552) ระบุว่า การต้นทุนเป้าหมาย

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแรงกดดันของตลาดไปสู่

การแสวงหาความร่วมมือเพื่อลดต้นทุน และการสร้าง

ความสัมพันธ์กับคู่ค้าภายในห่วงโซ่อุปทาน การต้นทุน

เป้าหมายยงัมส่ีวนส�าคญัในการช่วยบรูณาการและสร้าง

ความสัมพันธ์เข้าใจที่ดีระหว่างผู้ซ้ือกับซัพพลายเออร์ 

รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการลดต้นทุนด้วย 

นอกจากน้ี ดวงมณี โกมารทัต (2554) ยืนยันว่า การ

ต้นทุนเป้าหมายเกิดขึ้นจากการยอมรับความส�าคัญของ

ตลาดและต้นทุน เน่ืองจากต้นทุนส่วนมากก�าหนดใน

ต้นทนุขัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ์ เมือ่วางแผนสนิค้า 

แล้วน�าเข้าสู่ระบบการผลิต การลดต้นทุนจะเกิดได้ยาก 

ดังนั้น การก�าหนดต้นทุนจะอยู่ในช่วงของการออกแบบ

โดยจะพยายามก�าหนดวธิกีารผลิตท่ีง่าย ใช้ช้ินส่วนทีไ่ม่แพง 

และมีความเชื่อถือได้  
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 แนวคิดการต้นทุนเป้าหมายมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังน้ีเน่ืองจากแนวคิดการผลิตใน

ปัจจุบันมิได้เป็นการผลิตตามความต้องการของผู้ผลิต 

หากแต่ต้องเป็นไปตามความต้องการของลกูค้า ผูผ้ลติไม่

สามารถก�าหนดราคาขายได้ตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับ

ในอดีต การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายจึงมีความ

จ�าเป็นและมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จตามท่ี

คาดหวังไว้ (Feil, Yook, และ Kim, 2004, 14) Dekker 

และ Smidt (2003) สรปุงานวจิยัเชงิประจกัษ์แล้วพบว่า

กว่า 60% ของธุรกิจผู้ผลิตในญี่ปุ่นมีการประยุกต์ใช้การ

ต้นทุนเป้าหมายซ่ึงเป็นแหล่งก�าเนิดของการบริหาร

ต้นทุนนี้ นอกจากนี้ยังพบการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราช

อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

 2.3 องค์ประกอบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทนุ 

  เป้�หม�ย

 Ahmeti et al (2013) ได้ระบุหลักการส�าคัญใน

การประยกุต์ใช้การต้นทนุเป้าหมายเริม่จากการท�าความ

เข้าใจแนวคิดการต้นทุนเป้าหมาย ตระหนักถึงความ

ส�าคัญ ทราบถึงประโยชน์ รับผิดชอบหน้าที่ของตนใน

กระบวนการ และมคีวามพงึพอใจทีอ่งค์การน�าเครือ่งมอื

ที่มีประโยชน์มาประยุกต์เพื่อให้เกิดความส�าเร็จดัง

ประสงค์ โดยตระหนักถึงประเด็น การท�างานข้ามสาย

งาน ยึดหลักการวิศวกรรมคุณค่า และมุ่งเน้นการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบสนับสนุนให้การต้นทุน

เป้าหมายประสบความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้ 

 Sheikh และ Rana (2014) ระบเุพิม่เตมิว่าเทคนคิ

ส�าคัญในการสร้างความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้การ

ต้นทุนเป้าหมาย คือ การมองกระบวนการดังกล่าวเป็น

ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่ข้ันตอนในการประยุกต์ใช้การต้นทุน

เป้าหมายเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการผลติภณัฑ์ของ

ลูกค้าในราคาที่ต้องากร ดังน้ันกระบวนการประยุกต์ใช้

นอกจากเน้นการด�าเนินการผลิตดังเช่น Institute of 

Management Accountants (1994) ระบุไว้แล้วยัง

ควรครอบคลุมขั้นตอนการพัฒนาและขั้นตอนการ

ควบคมุคณุภาพอกีด้วย ซ่ึงกระบวนการส�าคญั 3 ประการ

ดงักล่าวสอดคล้องกบั Talebnia, Baghiyan, Baghiyan, 

and Abadi (2017) ท่ีระบุว่า การต้นทุนเป้าหมาย

ประกอบด้วย 1) การวางแผนผลิตภัณฑ์ตามแรงขับ

ทางการตลาด เน้นการวางแผนโดยพิจารณาอปุสงค์ของ

ผู้บริโภค 2) การด�าเนินการผลิตแบบต้นทุนเป้าหมาย 3) 

การบริหารคุณภาพและการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์ 

แนวคิดการบริหารต้นทุนซ่ึงครอบคลุม 3 ขั้นตอน

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hamood, Omar, และ 

Sulaiman (2011) ซึ่งระบุวิธีการประยุกต์แนวคิดใน

วางแผนและควบคุมต ้นทุนโดยคุณลักษณะของ

ผลิตภณัฑ์ต้องตอบสนองกบัความต้องการของตลาด เช่น

เดยีวกบั สนัตชิยั คชรนิทร์ (2552) ซ่ึงแสดงองค์ประกอบ

ของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) การวางแผนการผลิต โดยตระหนักถึงอุปสงค์เป็น

ปัจจัยส�าคัญในการสร้างแรงกดดันในการลดต้นทุน โดย

กจิการต้องท�าการก�าหนดต้นทนุเป้าหมายท่ีจะต้องบรรลุ 

2) การด�าเนินการผลิต โดยใช้กระบวนการด�าเนินงาน

ของการต้นทุนเป้าหมายเน้นการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า ณ ระดับต้นทุนที่ยอมรับ

ได้ ถือเป็นกระบวนการหลักของการต้นทุนเป้าหมาย 3) 

การควบคุมต้นทุน โดยมุ่งการบริหารต้นทุนเป้าหมาย

ระดับส่วนประกอบ โดยปราศจากการลดคุณลักษณะ 

คุณภาพของสินค้า โดยการใช้วิศวกรรมคุณค่า และวิธี

การทางวิศวกรรมอื่นๆ ในการลดต้นทุน 

  2.4 ก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น

      แนวคิดการวดัผลการด�าเนนิงานมหีลากหลาย แต่

งานวจิยัด้านการวดัผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัและ       

ถูกน�ามาใช้โดยทั่วไป คือ การวัดผลเชิงดุลยภาพ 

(Balanced Scorecard) Kaplan และ Norton (1992) 

ระบุว่า การวัดผลการด�าเนินงานสามารถจ�าแนกเป็นทั้ง

ทางด้านการเงินและด้านอื่นท่ีไม่ใช่การเงิน เน่ืองจาก 

การวัดผลการด�าเนินงานทางการเงินเป็นวิธีพื้นฐานใน
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การประเมนิความสามารถของกจิการ โดยพจิารณาจาก

งบก�าไรขาดทนุท�าให้เกดิความชัดเจนในหน้าท่ีและความ

รบัผดิชอบ ท�าให้กจิการด�าเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกนั

กับกลยุทธ์ของกิจการ นภดล ร่มโพธิ์ (2554) ระบุเพิ่ม

เติมว่า ผลการด�าเนินงานอื่นที่ไม่ใช่ทางการเงินถูกน�ามา

ใช้ในการวัดผลการด�าเนินงานอย่างแพร่หลายเช่นเดียว

กับการวัดผลการด�าเนินงานด้านการเงิน Gomes and 

Romao (2017) ระบุว่า ระบบการวัดผลการด�าเนินงาน

มีส่วนส�าคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยประเด็น

ส�าคญัทีค่วรใช้ในการวดัผลการด�าเนนิงาน ประกอบด้วย 

ความพึงพอใจของลูกค้า ประสิทธิภาพของการด�าเนิน

งาน ประสิทธิภาพของพนักงาน สภาพแวดล้อมและ

นวัตกรรม และความสามารถในการรับมือความ

เปลี่ยนแปลง โดยงานวิจัยนี้ระบุ 4 มุมมองของผลการ

ด�าเนินงาน ประกอบด้วย 1) มุมมองด้านลูกค้า เป็น

ผลกระทบจากกิจกรรมภายในของกิจการอันน�ามาซ่ึง

ความพึงพอใจของลูกค้าจากการได้รับสินค้าหรือบริการ 

รวมทั้งการยอมรับในภาพลักษณ์และช่ือเสียงในสายตา

ของสังคมภายนอก โดยอาศัยการสื่อสารและการ

ประชาสมัพันธ์ทัง้จากลกูค้าเองและกลไกการสือ่สารของ

กจิการ และการจดัการด้านลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น  2) มมุ

มองด้านกระบวนการภายใน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

กระบวนการที่เน้นคุณภาพ และกระบวนการที่เน้น

ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องพัฒนาควบคู่กันไป อาทิ การจัด

โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การประสานงาน

ภายใน และการจดัการด้านสายงานผลติทีม่ปีระสทิธิภาพ 

เป็นต้น 3) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต โดย

ประเมินจากความรู้ความสามารถของบุคลากรซึ่งเป็นผู้

สร้างและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ แล้วน�าความรูท้ีไ่ด้ไป

ก่อให้เกิดคุณค่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ 

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 4) มุมมองด้านการ

เงิน เป็นการสรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าส่งกระทบ

ต ่อรายได ้  ในขณะท่ีการเรียนรู ้ และการพัฒนา 

กระบวนการภายในส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน ซึง่ผลกระทบทัง้หมดสามารถ

วัดได้โดยใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น รายได้เพิ่ม ต้นทุน

การผลิตต�่า การสูญเสียระหว่างผลิตลดลดง และการหา

แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต�่า เป็นต้น จะเห็นได้ว่างานวิจัย

ในอดีตล้วนเห็นพ้องด้วยกันว่าการวัดผลการด�าเนินงาน

ทีด่คีวรมหีลายมติซิึง่ควรครอบคลมุทัง้ผลการด�าเนนิงาน

ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นั่นเอง

 2.5 ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 งานวจิยัจ�านวนหนึง่ได้ท�าการส�ารวจการต้นทนุเป้า

หมายในประเทศไทย ประกอบด้วย ประภาภรณ์ เกยีรต-ิ

กลุวฒันา (2555) ศึกษา การใช้เทคนคิการบรหิารต้นทนุ

ในประเทศไทยในปี 2555 พบว่า 89% ของธรุกจิใช้ข้อมลู

ต้นทนุเพือ่สนบัสนนุการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ และกจิการ

ส่วนใหญ่ ตระหนกัว่าลกูค้ามคีวามอ่อนไหวต่อราคา และ

ยังพบการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายมากถึง 89% 

เช่นเดียวกับ Terdpaopong and Visedsun (2014) 

ศึกษา ผลกระทบการต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�าเนิน

งาน พบว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามประยุกต์ใช้

การต้นทนุเป้าหมายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ผลการทดสอบผลกระทบ พบว่า การต้นทุนเป้าหมายส่ง

ผลให้ผลการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิตลดลง ซึ่งน�ามาซึ่งความพึง

พอใจของกิจการ 

     การศึกษาผลกระทบของการต้นทุนหมายต่อผลการ

ด�าเนินงาน เช่น ธัญญธร ศรีวิเชียร (2560) ศึกษา 

ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเป้าหมายที่มีต่อความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการด�าเนินงานของ

อตุสาหกรรมอาหารในประเทศไทย พบว่า การต้นทนุเป้า

หมายด้านการออกแบบกระบวนการผลิต ด้านการ

วเิคราะห์ต้นทุนวงจรผลติภณัฑ์ มผีลกระทบ  เชงิบวกต่อ

ความได้เปรียบในการแข่งขัน การต้นทุนเป้าหมายด้าน

การออกแบบกระบวนการผลิต ด้านความต้องการของ

ลูกค้า ด้านการสร้างห่วงโซ่คุณค่าต้นทุนกิจกรรม และ

ด้านการบริหารทมีงานบคุลากรแบบข้ามสายงาน มผีลก
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ระทบเชงิบวกต่อผลการด�าเนนิงาน สอดคล้องกบั รณัย์-

รดา พันทน, กัญญมน วิทยาภูมิ, และ วราพร เปรม-

พาณชิย์นกุลู (2557) ศึกษา ผลกระทบของการประยุกต์ใช้

ต้นทุนเป้าหมายท่ีมีต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ

ธรุกจิอตุสาหกรรมอาหารในประเทศไทย พบว่า        การ

ประยุกต์ใช้ต้นทุนเป้าหมายด้านวางแผนและออกแบบ

ผลติภณัฑ์ ด้านต้นทนุเป้าหมาย และด้านวิศวกรรมมลูค่า

มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานโดยรวม

 การศึกษาในต่างประเทศโดย Alsoboa, Al-

Ghazzawi และ Joudeh (2015) ศึกษา ผลกระทบของ

การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผลการ

ด�าเนนิงานของธรุกจิในจอร์แดน พบว่า ต้นทนุวงจรชวีติ

ผลติภัณฑ์ ต้นทนุคณุภาพ  การวเิคราะห์คณุลกัษณะ ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงาน แต่การต้นทนุเป้าหมาย 

การต้นทุนฐานกิจกรรม และห่วงโซ่คุณค่า มีผลกระ

ทบต่อผลการด�าเนนิงานทัง้ทางด้านการเงนิและทางด้าน

การตลาด นอกจากน้ี Ghafeer, Rahman และ 

Mazahrih (2014) ศกึษา ผลกระทบของการใช้ต้นทนุเป้า

หมายในการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัในซเีรยี

ผลการศกึษาพบว่า การใช้ต้นทนุเป้าหมายส่งผลกระทบ

ทางบวกต่อความได้เปรยีบในการแข่งขนั นอกจากนี ้การ

ประยกุต์ใช้การต้นทนุเป้าหมายส่งผลกระทบทางบวกต่อ

ศกัยภาพด้านคุณภาพและด้านสิง่แวดล้อมโดยรวม

 แม้มีงานวิจัยจ�านวนหนึ่งศึกษาการต้นทุนเป้า

หมายทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามยังไม่มีงาน

วจิยัใดทีท่�าการศกึษาการต้นทนุเป้าหมายในอตุสาหกรรม

เครือ่งดืม่ งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องในประเทศไทยใช้การวดัผล

การด�าเนินงานที่แตกต่างกันโดยยังไม่มีงานวิจัยท่ีวัดผล

การด�าเนินงานด้วยวิธีการวัดผลเชิงดุลยภาพ อีกทั้งงาน

วิจัยการต้นทุนเป้าหมายก่อนหน้าได้ด�าเนินการในช่วง

เวลาที่แตกต่างซึ่งความรุนแรงของการแข่งขันอาจแตก

ต่าง การศึกษาการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไทยจึงมีความส�าคัญเพื่อเสริม

สร้างให้อุตสาหกรรมนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงสืบไป

3. วิธีการด�าเนินการวิจัย

   งานวิจัยนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้

บรหิารด้านบญัชขีองกจิการอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ของไทย      

จ�านวน 535 คน (www.diw.go.th, 2561) กลุ่มตวัอย่าง

ที่ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู ้บริหารด้านบัญชีของ

อตุสาหกรรมเคร่ืองดืม่ จ�านวน 180 คน ตามตาราง Taro 

Yamane โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากรายชื่อในฐาน

ข้อมูล 180 รายชื่อแรก โดยงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามที่

มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข ้อมูล ผู ้วิจัยได ้ส ่ง

แบบสอบถามไปยงักลุม่ตัวอย่าง ได้รบัตอบกลับและเป็น

แบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์จ�านวน 124 ฉบบั คิดเป็น

ร้อยละ 68.89 ของกลุ่มตัวอย่าง

 เครื่องมือในการวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม ประกอบ

ด้วย 1) การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 

ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์  ด้านการ

ด�าเนินการผลิต และด้านการควบคุมต้นทุน 2) ผลการ

ด�าเนินงานของกิจการแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า 

ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

และด้านการเงิน โดยเมื่อน�าผลการด�าเนินงานรวมทั้ง 4 

ด้าน มาหาค่าเฉล่ียกส็ามารถก�าหนดเป็นผลการเนนิงาน

ของกิจการโดยรวม

 การวัดคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย การ

ทดสอบความเที่ยงตรง ด้านเนื้อหาของข้อค�าถาม ผ่าน

การพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญ และหาค่าความเชือ่มัน่ของ

เครื่องมือ (Realiability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient)      ตามวธิคีรอนบาค (Cronbach) 

การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายมีค่าอ�านาจจ�าแนก 

(r) อยูร่ะหว่าง 0.640 กับ 0.698  ผลการด�าเนนิงาน มคี่า

อ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.968 กับ 0.972 ค่า

อ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค Item-total 

Correlation โดย การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย 
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มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.360 กับ 0.489              

ผลการด�าเนินงานมีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 

0.699 กับ 0.891  

 สถิตทิีใ่ช้การวเิคราะห์ผลกระทบของการประยกุต์

ใช้การต้นทุนเป้าหมายต่อผลการด�าเนินงานของกิจการ

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

4. ผลการวิจัย

  4.1 ข้อมูลทั่วไป

 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 77.42) อายุ 36-40 ปี (ร้อยละ 35.48) ระดับ

การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 58.06) 

ประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 

61.29) และต�าแหน่งงานในปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่าย

บัญชี (ร้อยละ 48.39) กิจการส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นบริษัท

จ�ากัด (ร้อยละ 77.42) มูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า 

1,000 ล้านบาท (ร้อยละ 38.71) และจ�านวนพนักงาน

มากกว่า 200 คน (ร้อยละ 54.84) 

 4.2 ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

 ผู้บริหารด้านการบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มไทย มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการประยุกต์

ใช้การต้นทุนเป้าหมายอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้

 1) ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (X= 3.9597) โดย

อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ กิจการวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าและกลุม่ทีค่าด

ว่าจะเป็นลกูค้า (X= 4.1290) และกจิการให้ความส�าคญั

กับการวิจัยและพัฒนาเพื่อน�าเสนอสินค้า/บริการ ที่ตรง

ตามความต้องการของลูกค้าและประหยัดต้นทุน (X= 

3.7903) 

 2) ด้านการด�าเนินการผลิต (X= 3.9073) โดยอยู่

ในระดับมากทั้ง 4 ข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ล�าดับ ดังนี ้กจิการก�าหนดราคาโดยประมาณจาก

ราคาที่ลูกค้ายินดีจ่ายและใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน (X= 

4.0323) กิจการให้ความส�าคัญกับการวิศวกรรมมูลค่า 

(Value Engineering) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อ

วางแผนการผลิต (X= 3.9355) และกิจการมีการ

ปรบัปรงุผลติภณัฑ์ให้มต้ีนทนุต�า่แต่ยงัคงรกัษาหน้าทีก่าร

ใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้เหมือนเดิม (X = 3.9194) 

 3) ด้านการควบคุมต้นทุน (X = 3.9274) โดยอยู่

ในระดับมากทั้ง 2 ข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อยดังนี้ กิจการสามารถระบุกิจกรรมได้ในทุกขั้นตอน

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและส่งมอบได้รวดเร็ว ทัน

เวลา (X = 4.0323) และกิจการมีการวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยงของกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ (X = 3.8226) 

 4.3 ผลก�รดำ�เนินง�น 

 ผู้บริหารด้านการบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการด�าเนิน

งานของกิจการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่

 1) ด้านลูกค้า (X = 3.8952) โดยอยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ

ดังนี้ กิจการสามารถผลิตสินค้าโดยมีคุณสมบัติตามที่

ลูกค้าต้องการ (X = 4.0645) กิจการมีการพัฒนาสินค้า

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (X = 

3.9677) และกิจการน�าศักยภาพของบุคลากรมาใช้ใน

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X= 3.8387) 

 2) ด้านกระบวนการภายใน (X= 3.7398) โดยอยู่

ในระดับมากทุกข ้อ เรียงล�าดับค ่าเฉลี่ยจากมาก                 

ไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี้ กิจการมีคู่มือการปฏิบัติอย่าง

ละเอียดเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการ
ท�างานแต่ละข้ันตอน (X = 3.8000) กิจการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึก
อบรม (X = 3.7742) และกิจการพัฒนาเทคโนโลยีให้
สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ (X = 3.7419) 
 3) ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (X = 3.6935) 
โดยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดงันี ้กิจการมุง่เป้าการลดต้นทนุอย่าง
ต่อเนื่อง (X = 3.9032) กิจการจัดท�าคู่มือท�าให้สามารถ
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ต�ร�ง 1 ก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทนุเป้�หม�ยต่อผลก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�รโดยรวม

ต�ร�ง 2 ก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทนุเป้�หม�ยต่อผลก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�รด้�นลูกค้�

** มนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 *** มีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01

** มนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 *** มีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01
แหล่งทีม่า ผูเ้ขียน

ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร
โดยรวม (PERF

t
)

t Stat P-value
สัมประสิทธิ์
ก�รถดถอย

คว�มคล�ดเคลือ่น
ม�ตรฐ�น

Intercept 0.8159 0.3943 2.0695 0.0406**

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN) 0.0558 0.4285 0.1303 0.8966

ด้านการด�าเนินการผลิต (OPER) 0.8197 0.253 3.2403 0.0015***

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL) -0.1294 0.1935 -0.669 0.5048

F = 37.2147 Adj R2 = 0.4690

ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร
ด้�นลูกค้� (PERF

c
)

t Stat P-value
สัมประสิทธิ์
ก�รถดถอย

คว�มคล�ดเคลือ่น
ม�ตรฐ�น

Intercept 0.8746 0.3503 2.4968 0.0139**

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN) -0.0956 0.3807 -0.2511 0.8021

ด้านการด�าเนินการผลิต (OPER) 0.8825 0.2248 3.9262 0.0001***

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL) -0.0255 0.1719 -0.1481 0.8825

F = 45.1034 Adj R2 = 0.5182

ปฏบิตังิานได้ง่าย (X= 3.8065) และกจิการมกีารแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน (X= 3.5806) 
 4) ด้านการเงนิ (X= 3.7581) โดยอยูใ่นระดบัมาก 
3 ข้อ เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี ้กจิการ
สามารถบริหารหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X = 
4.0000) กจิการมผีลก�าไรโดยรวมสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง (X 
= 3.9032) และกิจการสามารถบริหารสภาพคล่องได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ (X = 3.7419) และอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 1 ข้อ คือ กิจการสามารถบริหารลูกหนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (X = 3.3871)

 4.4 ก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์แบบพหุคูณ
 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง
สมการพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกิจการโดยรวม          
เป็น PERF

t
 = 0.8159 + 0.0558PLAN + 0.8197OPER 

- 0.1294CTRL จากสมการที่ได้นี้ สามารถพยากรณ์ผล
การด�าเนินงานของกิจการได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (F = 37.2147) และค่าสัมประสิทธิ์ของการ
พยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากับ 0.4690 เมื่อ
น�าไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการ
ประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายแต่ละด้านกับผลการ
ด�าเนินงานของกิจการโดยรวม ดังตารางที่ 1
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ต�ร�ง  3  ก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ยต่อผลก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�ร

             ด้�นกระบวนก�รภ�ยใน

* มนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 *** มนัียส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01 

แหล่งทีม่า ผูเ้ขียน

ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร                 
ด้�นกระบวนก�รภ�ยใน (PERF

i
)

t Stat P-value
สัมประสิทธิ์
ก�รถดถอย

คว�มคล�ดเคลือ่น
ม�ตรฐ�น

Intercept 1.0611 0.5389 1.9692 0.0512*

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN) -0.3187 0.5857 -0.544 0.5874

ด้านการด�าเนินการผลิต (OPER) 1.0532 0.3458 3.0457 0.0029***

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL) -0.0620 0.2645 -0.2345 0.8150

F = 21.1561 Adj R2 = 0.3296

 จากตาราง 1 พบว่า การประยกุต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายด้านการด�าเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนนิงานของกจิการโดยรวม ดงันัน้ จงึสามารถก�าหนด

สมการพยากรณ์ PERF
t
 = 0.4872 + 0.8296OPER 

 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง

สมการพยากรณ์ผลการด�าเนนิงานของกจิการด้านลกูค้า 

เป็น PERF
c
 = 0.8746 – 0.0956PLAN + 0.8825OPER 

- 0.0255CTRL จากสมการที่ได้นี้ สามารถพยากรณ์ผล

การด�าเนินงานของกิจการได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (F = 45.1034) และค่าสัมประสิทธิ์ของการ

พยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากับ 0.5182 เมื่อ

น�าไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการ

ประยุกต ์ ใช ้การต ้นทุนเป ้าหมายแต ่ละด ้านกับ                         

ผลการด�าเนินงานของกิจการด้านลูกค้า ดังตารางที่ 2 

 จากตาราง 2 พบว่า การประยกุต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายด้านการด�าเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของกิจการด้านลูกค้า ดังน้ันจึงสามารถ

ก�าหนดสมการพยากรณ์ PERF
c
 = 0.6647 + 

0.8158OPER

 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง

สมการพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกิจการด้าน

กระบวนการภายใน เป ็น PERF
i
 = 1.0611 – 

0.3187PLAN + 1.0532OPER – 0.0620CTRL จาก

สมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของ

กิจการได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (F = 

21.1561) และค่าสัมประสิทธิข์องการพยากรณ์ปรบัปรุง 

(Adjusted R2) เท่ากับ 0.3296 เมื่อน�าไปทดสอบความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการประยุกต์ใช้การต้นทุน

เป้าหมายแต่ละด้านกบัผลการด�าเนนิงานของกจิการด้าน

กระบวนการภายใน ดังตารางที่ 3

 จากตาราง 3 พบว่า การประยกุต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายด้านการด�าเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของกิจการด้านกระบวนการภายใน จึง

สามารถก�าหนดสมการพยากรณ์ PERF
i
 = 0.4330 + 

0.8357OPER 

 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง

สมการพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกิจการด้าน

กระบวนการภายใน เป็น PERF
l
 = -0.0190 + 

0.2524PLAN + 0.8475OPER – 0.1606CTRL จาก

สมการที่ได้นี้ สามารถพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของ

กิจการได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 

50.4460) และค่าสัมประสิทธิข์องการพยากรณ์ปรบัปรุง 

(Adjusted R2) เท่ากับ 0.5467 เมื่อน�าไปทดสอบความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการประยุกต์ใช้การต้นทุน

เป้าหมายแต่ละด้านกบัผลการด�าเนนิงานของกจิการด้าน

กระบวนการภายใน ดังตารางที่ 4
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ต�ร�ง  4  ก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ยต่อผลก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�ร

    ด้�นก�รเรยีนรูแ้ละก�รเตบิโต

ต�ร�ง  5  ก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบของก�รประยกุต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ยต่อผลก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�ร

    ด้�นก�รเงนิ

** มนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 0.05 *** มีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01

แหล่งทีม่า ผูเ้ขียน

*** มนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 0.01

แหล่งทีม่า ผูเ้ขียน

ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร
ด้�นก�รเรียนรู้และก�รเติบโต 

(PERF
l
) t Stat P-value

สัมประสิทธิ์
ก�รถดถอย

คว�มคล�ดเคลือ่น
ม�ตรฐ�น

Intercept -0.0190 0.3965 -0.0480 0.9618

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN) 0.2524 0.431 0.5856 0.5592

ด้านการด�าเนินการผลิต (OPER) 0.8475 0.2544 3.3309 0.0012***

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL) -0.1606 0.1946 -0.8252 0.4109

F = 50.4460 Adj R2 = 0.5467 

ก�รประยุกต์ใช้ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร
ด้�นก�รเงิน (PERF

f
)

t Stat P-value
สัมประสิทธิ์
ก�รถดถอย

คว�มคล�ดเคลือ่น
ม�ตรฐ�น

Intercept 1.3470 0.4862 2.7708 0.0065***

ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ (PLAN) 0.3852 0.5284 0.7289 0.4675

ด้านการด�าเนินการผลิต (OPER) 0.4958 0.3119 1.5895 0.1146

ด้านการควบคุมต้นทุน (CTRL) -0.2697 0.2386 -1.1304 0.2606

F = 17.2384 Adj R2 = 0.2837

 จากตาราง 4 พบว่า การประยกุต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายด้านการด�าเนินการผลิตมีผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของกิจการด้านการเรียนรู้และการเติบโต จึง

สามารถก�าหนดสมการพยากรณ์ PERF
l
 = -0.1774 + 

0.9776OPER 

 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณและสร้าง

สมการพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกิจการด้านการ

เงินเป ็น PERF
f
 = 1.3470 + 0.3852PLAN + 

0.8825OPER - 0.0255CTRL จากสมการทีไ่ด้นี ้สามารถ

พยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกิจการได้อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 17.2384) และค่า

สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) 

เท่ากับ 0.2837 เมื่อน�าไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายแต่ละ

ด้านกับผลการด�าเนินงานของกิจการด้านการเงิน ดัง

ตารางที่ 5
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 จากตาราง 5 พบว่า การประยกุต์ใช้การต้นทุนเป้า

หมายด้านการด�าเนินการผลิตไม่มีผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของกิจการด้านการเงิน 

5. อภิปรายผล

 ผู้บริหารด้านการบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม

เครื่องดื่มไทย มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการประยุกต์

ใช้การต้นทนุเป้าหมายอยูใ่นระดบัมากทัง้สามด้าน ได้แก่ 

ด้านการวางแผนผลติภณัฑ์ ด้านการด�าเนนิการผลติ และ

ด้านการควบคมุต้นทนุ  ซึง่สอดคล้องกบั Phadoongsitthi 

(2003) ทีพ่บว่า มกีารประยกุต์ใช้การบรหิารต้นทนุอย่าง

มากในประเทศไทย ดงันัน้ จงึถอืได้ว่าวตัถปุระสงค์ส�าคญั

ของการประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมาย คือความ

สามารถควบคุมต้นทุนในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันท่ี

รุนแรง และมีความไม่แน่นอนด้านสภาพแวดล้อมธุรกิจ 

โดยแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ และแผนกพัฒนา

ผลิตภัณฑ์มีส่วนร่วมส�าคัญในการประยุกต์ใช้การต้นทุน

เป้าหมาย และจากการทีอ่ตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมมฐีานการ

บรโิภคกว้างครอบคลมุทกุช่วงวัย ส่งผลให้มสีนิค้าทีห่ลาก

หลายประเภทเพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคที่แตก

ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่อง

ดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ท�าให้เกิดการทดแทนกันได้ของ

ผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้น�าเข้า ส่ง

ผลให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่ง

ทางการตลาด และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุระดบัเพือ่คงความ

สามารถในการแข่งขัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560, 1) 

 การประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายด้านการ

ด�าเนินการผลิตส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด�าเนิน

งานโดยรวม และผลการด�าเนินงานที่ไม่ใช่การเงินทั้ง 3 

ด้าน ประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน 

และด้านการเรียนรู้และการเติบโต เม่ือกิจการมุ่งผลิต

สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย 

สินค้านั้นต้องมีทั้งคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสมท่ีลูกค้า

ยอมจ่ายได้ กิจการต้องปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้ากลุ่ม

เดมิ และสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลดไว้ได้ กจิการ

จึงต ้องวางแผนตั้งแต่เริ่มแรก ด้วยการวิจัยตลาด 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน จน

กระทั่งส่งมอบอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา ซ่ึง

สอดคล้องกับ Ghafeer และคณะ (2014) พบว่า การใช้

ต้นทนุเป้าหมายส่งผลกระทบทางบวกต่อความได้เปรยีบ

ในการแข่งขนั ด้านคุณภาพและด้านส่ิงแวดล้อมโดยรวม 

ธัญญธร ศรีวิเชียร (2560) พบว่า การต้นทุนเป้าหมาย

ด้านการออกแบบกระบวนการผลิต ด้านการวิเคราะห์

ต้นทุนวงจรผลิตภัณฑ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อความได้

เปรียบในการแข่งขัน การต้นทุนเป้าหมายด้านการ

ออกแบบกระบวนการผลิต ด้านความต้องการของลูกค้า 

ด้านการสร้างห่วงโซ่คุณค่าต้นทุนกิจกรรม และด้านการ

บริหารทมีงานบคุลากรแบบข้ามสายงานมผีลกระทบเชงิ

บวกต่อผลการด�าเนินงาน รัณย์รดา พันทน และคณะ 

(2557) พบว่า การประยุกต์ใช้ต้นทุนเป้าหมายด้าน

วางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านต้นทุนเป้าหมาย 

และด้านวิศวกรรมมูลค่า มีความสัมพันธ์และผลกระทบ

เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดยรวม 

 นอกจากนี้ งานวิจัยยังสอดคล้องผลการวิจัยของ

กุลชญา แว่นแก้ว (2559) จริพชัร์ เหลาสา และกนกศักดิ์ 

สขุวัฒนาสนิทิธ์ิ (2559) และ จริประภา ประจวบสขุ และ

คณะ (2557) พบว่า การบริหารต้นทุนสมัยใหม่มีผลกระ

ทบต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของธรุกจิ ดงันัน้ จงึ

ยืนยันได้ว่าการวัดผลการด�าเนินงานที่ไม่ใช่การเงินเป็น

ตัวชี้วัดแบบน�า ในขณะที่การวัดผลการด�าเนินงานด้าน

การเงนิเป็นตวัชีว้ดัแบบตาม เช่นเดยีวกบัทีง่านวจิยันีพ้บ

ว่า การต้นทุนเป้าหมายไม่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนิน

งานด้านการเงิน โดยที่วัตถุประสงค์ของการต้นทุนเป้า

หมายไม่ได้มุง่เน้นผลการด�าเนนิงานด้านการเงนิเป็นหลัก

ส�าคัญว่าต้องเพิม่ขึน้เพยีงอย่างเดียว แต่มุง่เน้นการสร้าง

ความพงึพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการผลิตสินค้าทีม่คุีณภาพ

ในราคาที่เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

เป็นส�าคัญ โดยทั้งหมดน้ีจะเกิดขึ้นได้เม่ือกิจการด�าเนิน

งานด้านการเรยีนรูแ้ละการเตบิโต ด้วยการพฒันาระบบ
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การท�างาน ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู ้ความ

สามารถ  และสร้างความพึงพอใจให้พนักงาน เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัขิองพนกังานทีจ่ะส่งผลต่อผล

การด�าเนนิงานของกจิการ  และด้านกระบวนการภายใน

ด้วยการจัดโครงสร้างองค์กร การประสานงานภายใน 

และการจัดการด้านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ

 จากผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า การต้นทุนเป้าหมาย

เป็นเครื่องมือส�าคัญของการบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่น ซึ่ง

การต้นทนุเป้าหมายนัน้มผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงาน

ทีไ่ม่ใช่การเงนิของกจิการในอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ ดงันัน้ 

ผู้บริหารจึงควรให้ความส�าคัญกับการประยุกต์ใช้การ

ต้นทุนเป้าหมายโดยมุ่งเน้นความส�าคัญด้านการด�าเนิน

การผลิต พร้อมกับการวัดผลการด�าเนินงานด้านอื่นท่ี

ไม่ใช่การเงิน โดยครอบคลุมประเด็นการสร้างความพึง

พอใจ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ ทัง้ด้าน

คุณภาพและราคาเหมาะสมที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้ 

การปรบัปรงุและพฒันาการตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้านี้จะส่งผลให้กิจการมีผลการด�าเนินงานที่ดี

สามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนืและเตบิโตต่อไปในอนาคต

6. ข้อเสนอแนะ

 การวิจัยในอนาคต ควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ี

เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นทั้งผลิตและบริการ รวมถึง

การศึกษาบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ ่นที่ใช ้กลยุทธ ์อื่น 

เนื่องจากการศึกษาในกลุ่มธุรกิจอื่นและกลยุทธ์อื่น อาจ

ให้ผลการศึกษาทีแ่ตกต่างกัน และน�าผลทีไ่ด้ไปใช้ในการ

ปฎิบัติให้เหมาะสมในแต่ละกิจการ

 ผู้บริหารกิจการควรให้ความส�าคัญกับการบริหาร

ต้นทุนโดยเฉพาะการต้นทุนเป้าหมาย เพื่อวางแผนและ

ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนให้มีต้นทุนต�่า ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันได้ 

 ผู้บรหิารกจิการควรให้ความส�าคัญกบัการให้ความ

รูแ้ละท�าความเข้าใจกบัพนกังานถงึประโยชน์และวิธกีาร

ประยกุต์ใช้การบรหิารต้นทนุซึง่เกีย่วข้องกบับคุลากรทกุ

ฝ่ายทีต้่องน�าไปปฏบิตัใิห้ถกูต้องและบรรลตุามเป้าหมาย

ของกิจการ 

 ดังน้ัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ช้ินน้ีในการให้ความรู ้และสนับสนุนการ

ประยุกต์ใช้การต้นทุนเป้าหมายให้ประสบความส�าเร็จ 

ซึง่นอกจากจะส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของกจิการแล้ว 

ยังส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของกิจการอีกด้วย 
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